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Sammanfattning Handledning av sjuksköterskestudenter är ett komplext arbete 
som kräver tid och. Handledare upplever brist på stöttning från 
kollegor och avdelningschef. Det är önskvärt om kollegor är 
villiga att ta över en del av patientomvårdnande så att 
handledare får mer tid för handledning av studenter under 
verksamhetsförlagd utbildning [Vfu]. Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa studenthandledning under Vfu där 
studenters och handledares uppfattningar belyses. 
Litteraturstudien består av 20 artiklar vilka analyserats utifrån 
studiens syfte och delats in i två teman utifrån handledares och 
studenters uppfattningar. Resultatet visar att det är tidsbrist som 
gör att handledare inte känner sig tillräckliga i student- och 
handledarrelationen. Studenter upplever att den viktigaste 
faktorn för en bra Vfu är att bli bemötta på ett respektfullt och 
trevligt sätt av både handledare och kollegor och att studenter 
blir en del av arbetsteamet och arbetet som utförs på 
avdelningen. Resultatet visar vidare att det är viktigt att 
studenter är medvetna om sitt egenansvar för att utvecklas och 
uppnå sina mål. Detta kräver att studenter vågar ta ett eget 
ansvar samtidigt som de vet sina begränsningar och när det är 
tid att stiga åt sidan. Slutsatsen är att handledare behöver få mer 
tid för planering, samt mer utbildning i studenthandledning. För 
att åstadkomma detta krävs det att kollegor och 
avdelningschefer är villiga att ta över en del av arbetsbördan 
samt vara medvetna om hur tidskrävande handledning är. 
Implikationen av denna litteraturstudie är att 
utbildningskvaliten kan höjas om utbildningen i handledning av 
sjuksköterskestudenter förbättras, samt sponsrar mer forskning 
kring samarbetet mellan handledare och lärosäten.
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Abstract Precepting nursing students is a complex assignment which is 
time consuming and requires planning. Preceptors experience 
lack of support from co-workers and their manager. Ideally the 
preceptor’s regular work assignments should be reprioritized 
enabling the preceptor to allocate more time for student 
supervision. The purpose of this literature review is to highlight 
student preceptorship during clinical placement and explore the 
students’ and preceptor’s opinions of each others roles during 
the clinical placement period. The review is build upon 20 
articles that have been analyzed with the help of different 
themes comprising of supervisor and student relationship. The 
study concludes that lack of the adequate time is the main 
reason why preceptors experience their student supervision 
insufficient. The students express that most important factor for 
a valuable clinical placement is that they are met with respect 
and an inviting tone from both the preceptor and the co-
workers. It was also found important that the students must be 
aware of their personal responsibility, understand their 
limitations and understands when to step back and let someone 
with more experience take over. The conclusion is that 
preceptors need more allocated time to supervise the students 
during, as well as training in student supervision. To make the 
preceptors workload balanced, their co-workers and manager 
must help them decrease their regular work assignments. The 
co-workers and manager also needs to understand how time 
consuming precepting students during clinical placement can 
be. The implication of this review is that the quality of the 
nursing training can get better if we improve training in 
precepting of nursing students, and sponsors more research 
around collaboration between the preceptors and the university.
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Inledning

Under den verksamhetsförlagda utbildningen [Vfu] i sjuksköterskeutbildningen är 
handledarens roll betydelsefull där samspel mellan handledare och student måste 
fungera. Både teori och praktik ska läras ut och vävas ihop för att kunna nyttjas 
tillsammans under god vägledning (Lauvås & Handal, 2001; Shakespeare, 2005). 
Högskoleverket (2008) anser att antalet utbildningsplatser i sjuksköterskeprogrammen 
vid svenska lärosäten bör öka med cirka 30 procent då det för tillfället är en stor andel 
av sjuksköterskorna som går i pension fram till 2020. År 2006/2007 utbildades 4199 
legitimerade sjuksköterskor på 26 lärosäten i Sverige. För sjuksköterskor som väljer att 
handleda studenter är det betydelsefullt att ha ett stort intresse för ämnet (Hallin, 2009; 
Yonge, Krahn, Trojan & Reid, 1997), vara personorienterad, våga ta och ge kritik samt 
att de känner ett inre kall för denna arbetsuppgift (Yonge, et al., 1997). Att vara 
handledare och att vara student är en tid av både glädje och stress i en situation där ge 
och ta är ett lika stort ansvar för båda parterna (Malmgren, 2009). När studenter för 
första gången kommer till sin verksamhetsförlagda utbildningsplats är det inte som för 
handledare ännu en dag på jobbet. För studenterna är det en helt ny miljö och ett tillfälle 
att få prova på och lära känna sin kommande yrkesroll. Det kan därför underlätta för 
både handledare och studenter att studenterna är pålästa och har kunskap om 
avdelningen (Hallin, 2009).

Enligt Hvarfvenius och Svegelius (2007) bör det vara i varje handledares intresse att 
först få en akademisk utbildning i handledning för att sedan kunna utföra ett säkert 
arbete som handledare åt sjuksköterskestudenter. I Kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) tydliggörs att sjuksköterskan ska 
medverka i handledning, undervisning och bedömning av studenter. Om en 
sjuksköterska inte är motiverad eller intresserad av att handleda studenter uppfyller hon 
inte kompetensbeskrivningens krav. Handledare är en av många personer som lägger 
grunden för framtida sjuksköterskestudenters yrkeskompetens och omvårdnads- 
färdighet. Det är därför av stor vikt att de besitter den kunskap som krävs av dem då de 
är länken för sjuksköterskestudenter när teori och praktik ska fogas samman och utövas. 

Bakgrund
Lauvås och Handal (2001) menar att när handledning beskrivs går det att skilja 
handledare åt på följande vis: yrkesinriktad handledning, uppsatsinriktad handledning, 
studie- och yrkeshandledning, personlig handledning och rådgivning. Den form av 
handledning som fokuseras i denna litteraturstudie är personlig handledning och 
rådgivning. Personlig handledning och rådgivning innefattar stöd, råd och hjälp till 
studenter och syftar till att utveckla den praktiska yrkesteorin. Handledningen bedrivs i 
samtalsform och präglas av reflektion. Handledare beskrivs av Usher, Nolan, Reser, 
Owens och Tollefson (1999) som någon med stor erfarenhet från professionen och som 
under en viss tid agerar förebild, utbildar och handleder studenten. Handledning av 
sjuksköterskestudenter är ett komplext arbete (Grönqvist, 2004; Shakespeare, 2005) 
som inte alltid är lätt och denna funktion har under utvecklingen av 
sjuksköterskeprofessionen ändrat både format och benämning vid ett flertal tillfällen. 
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Inom vårdvetenskapen har benämningar så som mästare och lärling samt 
instruktionssjuksköterska använts (Grönquist, 2004).

Den äldsta benämningen enligt Mogensen, Thorell Ekstrand och Löfmark (2006), på 
handledarämbetet anses vara begreppet mästare och lärlingstraditionen. Handledningen 
fungerade då genom att den äldre och mer erfarne personen överförde sina kunskaper 
till den lärande. De praktiska kunskaperna var direkt tagna utifrån den verksamhet som 
pågick och överfördes genom förevisning och imitation. Denna tradition kunde i vissa 
fall ge en felaktig bild av sjuksköterskeprofessionen. Den kunskap som mästaren hade 
var individanpassad och utvecklad av den enskilde individen. Mästaren arbetade så som 
det alltid hade arbetats på avdelningen vilket högst sannolikt innebar att den praktiska 
och teoretiska kunskapen inte alltid kunde kopplas till det som idag benämns 
evidensbaserad omvårdnad. I mästare och lärlingstraditionen fanns inga traditionella 
krav på utbildning utan genom praktiska instruktioner lärde sig lärlingen hur det skulle 
vara eller hur det skulle göras (Mogensen, et al., 2006). 

Under början av 1920-talet hade allmänsjuksköterskor inget ansvar i att utbilda 
studenter och vårdpersonal i hygien och omvårdnad. Ansvaret låg på 
avdelningssjuksköterskan eller husmodern (Häggström, 2003). Under 1950- och 1960-
talen utvecklades mästare och lärlingstraditionen. Mästaren var då anställd på kliniker 
för att endast handleda blivande sjuksköterskor och benämndes då som 
instruktionssjuksköterska (Grönqvist, 2004). Erlöv och Pettersson (1992, citerad av 
Chekol, 2006) beskriver att ordet elev användes under denna tid vilket ansågs ha låg 
status och Sveriges sjuksköterskeelevers förbund [SSEF] eftersträvade en 
studerandestatus vilket de fick år 1966. Under denna tidsperiod infördes också 
undervisningsmetodik i hälso- och sjukvårdslära. Detta uppfattades knapphändigt av 
studenter vilket kan förklaras med att när ett nytt ämne introduceras har det en tendens 
att försvinna i mängden och inte uppfattas som ett ämne. Så sent som år 1958 fick 
sjuksköterskan sin legitimation (Kungl. Maj:ts reglemente 1957:656 för sjuksköterskor, 
citerad av Chekol, 2003). Häggström (2003) beskriver att när sjuksköterskeutbildningen 
under 1970-talet förändrades, blev handledare istället anställda på skolan där de var 
ämnade för handledning under de kliniska studierna. När sjuksköterskeutbildningen 
1977 blev en akademisk utbildning (Chekol, 2003; SOU 1993:12) ökade behovet av de 
kliniska lärarna i den teoretiska undervisningen vilket ledde till att allmänsjuksköterskor 
fick ta att ett större ansvar av den kliniska undervisningen (Häggström, 2003). Trots att 
ansvaret ökade för allmänsjuksköterskor på avdelningar fick de inte någon extra 
utbildning i handledning eller pedagogik. Däremot fick studenter träna på att hålla 
lektioner för sina klasskamrater, träna sina pedagogiska färdigheter samt sin ledande 
förmåga trots att studielitteratur där metod för planering och tillämpning saknades. 
Dessa färdigheter skulle senare även praktiseras ute på klinik (Häggström, 2003). Under 
1980- och 1990-talen har handledningen utvecklats vidare och nästan helt lämnat 
formen mästare och lärling vilket gör att handledning idag sker genom en öppen dialog 
mellan handledare och student (Mogensen et al., 2006).

Pilhammar Andersson (2003) beskriver att när vårdhögskolorna förstatligades 2002 
skedde en omstrukturering inom handledarskapet och sjuksköterskans roll förändrade 
drastiskt. Beslut togs då om att lärosäten skulle betala en avgift per student under tiden 
för Vfu. Denna omorganisation gjorde att kraven blev högre på handledarna och för att 
underlätta deras arbete skapades olika modeller för handledning. Lauvås och Handal, 
(2001) menar att det är handledares uppgift att foga samman gapet mellan teori och 
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praktik under Vfu, därför bör kraven på handledares utbildningskunskap hela tiden 
hållas uppdaterad.
Det är önskvärt att en handledare bör ha följande utbildning exempelvis 60 högskole 
poäng [hp] i omvårdnad, 7,5 hp i handledning samt minst två års yrkeslivserfarenhet 
(Pilhammar Andersson, 2003). Enligt Ekebergh (2009) så är målet för handledare under 
2000-talet att använda sig av öppen kommunikation, reflektion, feedback samt få ökad 
förståelse om studentens livsvärld. Allt detta för att stödja studenten att uppnå sina mål. 
Vidare menar Ekebergh (2009) och Shakespeare (2005) att handledares uppgift har 
antagit en mer vägledande form där teori och praktik ska knytas ihop under Vfu 
tillsammans med studenters ”erfarenhetsvärld” (Ekebergh, 2009). Undervisningen bör 
ske genom en öppen dialog där studenterna även behöver tid för reflektion över sina 
erfarenheter.

Malmgren (2009) anser att det är en process att handleda studenter där teori och praktik 
knyts ihop. Handledare är de som vägleder studenter och ger råd och stöd. Det tar tid att 
vägleda studenter och detta bör handledare ha i åtanke. Det är därför av stor vikt att 
handledarna får både utbildning och stöd i att handleda (Hallin, 2009). Handledningen 
börjar med att handledare gör en första bedömning av vilken kunskapsnivå studenterna 
har. Dessa kunskaper kräver att handledare har ett kliniskt öga för att kunna se vad som 
kommer att krävas av sig själva och vilka krav de kommer att behöva ställa på 
studenterna (Malmgren, 2009). Happel (2008) och Pilhammar Andersson (2003) menar 
att handledning bör ske kontinuerligt samt här och nu, exempelvis genom personlig 
handledning och rådgivning i patientrummet. Om handledare tillfrågas vad deras roll är 
i studenthandledningen är svaret att ge studenter en helhetsbild av 
sjuksköterskeprofessionen, avdelningsverksamheten och patienterna (Pilhammar 
Andersson 2003). Studenternas svar på frågan om vilka uppgifter handledare har är att 
motivera, stimulera, integrera praktik och teori, skapa ett band av tillit, inte utöva ett 
maktförhållande, vara ödmjuk, varsam, ha auktoritet, se till att tid finns och att 
minimera stressfaktorn (Cahill, 1996; Papp, 2003; Pilhammar Andersson, 2003). Den 
relation som skapas inledningsvis mellan studenter och handledare banar ofta väg för 
hur deras samarbete kommer att fungera under Vfu-perioden. Detta förhållande kan 
byggas upp genom reflektion, feedback och användandet av didaktiska frågor i 
handledningssituationer (Granum, 1993). Att kunna arbeta och kommunicera med andra 
professioner inom sjukvården är viktigt för studenter. Studenterna kommer som färdiga 
sjuksköterskor, i ännu högre grad än idag, arbeta i team och behöva följa patienterna 
från sjukhusen till hemmen och det är därför viktigt att studenterna är medvetna om vad 
de andra yrkesgrupperna arbetar med (Mogensen, et al., 2006).

Att studenter ges en möjlighet att få komma ut på Vfu är något som 
sjuksköterskeutbildningen ska värna om (Granum, 1993). Det ger studenter inte bara 
insikt i sin kommande yrkesroll utan även en möjlighet att få reflektera över sitt 
yrkesval. Studenterna får vara i en vårdmiljö och möta patienter och deras anhöriga 
samt får möjlighet att koppla ihop teori och praktik (Chekol, 2003). Den viktiga länken i 
detta är handledarna. Det stora ansvaret ligger dock på studenterna själva, högskolan 
och sektionen med utbildade lärare (Granum, 1993). I studenthandledning under Vfu i 
sjuksköterskeutbildningen möts studenter och handledande sjuksköterskor. Det är därför 
betydelsefullt att skapa en samlad bild av hur handledares roll under Vfu uppfattas samt 
hur studenter upplever mötet med handledare och övrig personal under denna tid. 
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Syfte
Syftet med litteraturstudien var att belysa studenthandledning under Vfu i 
sjuksköterskeutbildning. 

För att få svar på syftet utgick studien från följande frågeställningar:

• Hur uppfattar handledare studenthandledning under Vfu?
• Hur uppfattar studenterna handledning under Vfu?

Metod
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell, vilket 
innebär att vetenskaplig litteratur studerats och bearbetats inom ett valt område.

Datainsamling

Studien började med att pilotsökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 
Academic Search Elite för att få en uppfattning om vad som fanns publicerat inom 
ämnet. Relativt snabbt stod det klart att det fanns många relevanta artiklar publicerade 
inom ämnet. Inklusionskriterier lades till för att begränsa antalet artiklar i sökningarna. 
Inklusionskriterierna var årtal mellan 2007-2010, användande av MeSH-termer, att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska och att de skulle vara vetenskapliga. Sökorden 
i databaserna kombinerades på olika sätt för att täcka ämnet (se bilaga I). Sökningarna 
resulterade i totalt 65 artiklar varav 34 gick vidare till urval I. De artiklar som valdes 
bort i urval I var ej relevanta till ämnet, var ur specialistsjuksköterskors perspektiv, 
konferensmaterial eller doktorsavhandling. Anledningen till att en doktorsavhandling 
inte användes i resultatet beror på att doktorsavhandlingar från USA är både kostsamma 
och tidskrävande att få till Sverige. Antal artiklar som valdes till urval II var 20. De 
artiklar som valdes bort i urval II hade inte tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet, hade 
hög bortfallsfrekvens eller behandlade modeller som inte var relevanta. En artikel som 
inte var en originalartikel valdes bort då originalartikeln inte uppfyllde våra 
inklusionskriterier 2007-2010 och inte gick att få tag i.

Sökorden som valdes i Cinahl var preceptorship, mentorship, Sweden, Norway, 
Denmark, Finland, Iceland, student, nursing, samt student, experience. Anledningen att 
dessa länder användes som sökord var att antalet studier från Norden var få. Dock var 
det endast sökningarna på Sweden och Norway som genererade studier som användes i 
resultatet. I sökningarna var alla sökord Thesaurer. Sökningarna genomfördes 31/3, 6/4 
och 9/4 2010 och resulterade i 29 artiklar varav tio ingår i resultatet. I en av sökningarna 
i Cinahl går det att finna en dubblett vilken även fanns i PubMed. 

Sökorden i PubMed var preceptorship och students, nursing. I denna sökning var alla 
sökord Thesaurer. Sökningen genomfördes 12/4 2010 och resulterade i trettiotre artiklar 
varav nio ingår i resultatet.
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Sökorden i Academic Search Elite var nursing, study, teaching, preceptorship och 
nursing student. Även här var alla sökord Thesaurer. Sökningen genomfördes den 27/4 
och resulterade i tre artiklar där en ingår i resultatet.

Samtliga artiklar som ingår i resultatet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. I denna granskningsmall finns en III-gradig skala där grad I innebär 
hög vetenskaplig kvalitet. Av de artiklar som ingår i resultatet är tretton stycken grad I 
och sju stycken grad II. Av de utvalda artiklarna i urval II var tretton kvalitativa, två 
kvantitativa och fem har både kvantitativ och kvalitativ forskningsansats.

Tabell 1. Sökord i respektive databas

Sökord Cinahl 
Subject heading 
list 

PubMed 
MeSH termer

Academic Search Elite  
Subject terms

Handledarskap Preceptorship,
mentorship, 

Preceptorship Nursing - - study & teaching 
(preceptorship)

Sjuksköterskestudenter  Student, nursing Student, 
nursing

Nursing student

Erfarenhet/upplevelse Experiences
Studentens upplevelse Student 

experiences
Klinisk utbildning Clinical education
Sverige Sweden
Norge Norway
Danmark Denmark
Island Iceland
Finland Finland

Databearbetning
De artiklar som ingår i resultatet lästes igenom utifrån en induktiv ansats och efter det 
gjordes en artikelöversikt för att tydliggöra artiklarnas syfte, metod, resultat och slutsats 
(se bilaga II). Därefter lästes artiklarna igenom flertalet gånger och artiklarnas resultat 
sammanfattades. Artiklarna delades sedan in i två teman med utgångspunkt i om deras 
resultat fokuserade på handledare eller studenters uppfattningar av studenthandledning 
under Vfu. Därefter lästes artiklarna igenom igen och subgrupper till de två huvudteman 
hittades vilka var följande bemötande, tillhörighet, feedback, ansvar, mobbing, 
feedback, tidsbrist, starka handledare, starka studenter, Pbl, bedömningsverktyg, 
gruppträffar olika pofessioner mål och bedömning under Vfu. Dessa subgruppers namn 
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valdes att inte redovusas i resultatdelen. För att det inte ansågs ge läsaren en följsam 
text att läsa.  

   Resultat

Handledares uppfattning av studenthandledning under VFU i 
sjuksköterskeutbildning

I flera studier framkom det att handledare bör ha en empatisk förmåga och förståelse för 
studenters situation. Samtidigt framkom i dessa studier att handledare ska upprätthålla 
en viss distans till studenter för att inte skapa ett för personligt förhållande dem emellan 
(Carlsson, Pilhammar & Wann-Hansson, 2010; Danielsson, Sundin-Andersson, Hov & 
Athlin, 2009; Hallin & Danielsson, 2009; Heffernan, Heffernan, Brosnan & Brown, 
2009; Luhanga, Yonge & Myrick, 2008a; Webb & Shakespeare, 2008). Enligt Carlsson, 
et al. (2009) och Heffernan et al. (2009) såg handledare sig själva som stödjande och 
lätta att komma nära. Handledare värderade sin del i relationen med studenter högre än 
vad många av studenterna gjorde. I studien av Danielsson et al. (2009) framkom att det 
var av stor betydelse att det skapades ett samförstånd mellan studenter och handledare. 
Handledares tillit och förtroende för studenter samt studenters självförtroende var 
viktigt för en utvecklande Vfu. Detta innebar att stöd, ärlighet, vara saklig och ge 
feedback måste ingå som en naturlig del i student- och handledarrelationen. Handledare 
ska ge konstruktiv kritik i rätt tid, på rätt plats och i enskildhet (Luhanga et al., 2008a). 
Det ansågs som betydelsefullt att handledare försökte ingjuta säkerhet i studenter genom 
att handledare föregick med gott exempel och agerade förebild för att studenter skulle 
bli självständiga. Handledare bör ha i minnet om hur det var att vara student för att 
lättare sätta sig in i studenters situation. Det uppfattades som ett givande uppdrag att 
vara handledare och handledarna kände att de växte i sin yrkesroll (Danielsson et al., 
2009). 

I tre studier (Carlsson, et al. 2010; Hallin & Danielsson, 2009; Heffernan, et al., 2009) 
beskrevs det att handledning var tidskrävande för sjuksköterskan eftersom detta innebar 
att studenter skulle handledas samtidigt som sjuksköterskan skulle ansvara för ett antal 
patienter och deras omvårdnad. Då sjuksköterskor såg sig själva främst som 
sjuksköterskor och rollen som handledare kom i andra hand (Hallin & Danielsson, 
2009) hade patientansvaret alltid första prioritet. Genom att ansvara för ett färre antal 
patienter fick handledaren och studenten mer tid för handledning. Detta gjorde att 
stressnivån sjönk och studenten fick en mer lärorik Vfu. Detta krävde att handledare och 
hans eller hennes kollegor arbetade som ett team och att kollegorna var positivt inställda 
till att ta över arbetsuppgifter för att studenter och handledare skulle kunna få mer tid 
för handledning (Hallin & Danielsson, 2009). Carlsson et al. (2010) och Heffernan et 
al.:s (2009) informanter menade att denna strategi gjorde att studenter gavs större 
möjlighet till att få en helhetsbild av sjuksköterskeyrket och patientomvårdnaden. 

Två studier (Danielsson, et al., 2009; Webb & Shakespeare, 2008) visade att tidsbrist 
gjorde att handledare upplevde en slags dubbelroll då de både skulle vara handledare 
och sjuksköterska samtidigt. Detta gjorde att handledare fick en känsla av misslyckande 
och att han eller hon inte uppfyllde det som krävdes på grund av tidsbrist och stress. Det 
ansågs även att det var tidskrävande att vara ett pedagogiskt stöd (Danielsson, et al., 
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2009; Webb & Shakespeare, 2008). Det var viktigt med team-arbete på avdelningen ur 
den aspekten att studenter var en del av teamet. Carlsson et al., (2010), Hallin och 
Danielsson, (2009), Webb och Shakespeare, (2008) och Yonges (2007) informanter 
menade att det kunde vara utvecklande för studenter att följa med övriga kollegor till 
handledarna för att få se hur andra sjuksköterskor och olika yrkeskategorier arbetade 
(Pollard, 2009). Endast en studie tog upp handledares önskan om att få ekonomisk 
kompensation för att det är tids- och energikrävande att handleda (Hallin & Danielsson, 
2009). 

Det måste finnas intresse av handledning för att kunna utföra ett bra arbete som 
handledare. Att studenter var frågvisa och gav feedback var ett konkret sätt för 
handledare att få bekräftelse på att han eller hon utfört en god handledning. Bristen på 
feedback från studenter ansågs som negativt (Carlsson, et al., 2010; Webb & 
Shakespeare, 2008). Allt eftersom tiden går växer och mognar studenter och många 
handledare ansåg att det då blev svårare att utmana och stimulera dem (Danielsson, et 
al. 2009). 

Handledare upplevde det som svårt att ge negativ feedback och de kände ett personligt 
ansvar om studenter gjorde dåligt ifrån sig under Vfu (Danielsson, et al., 2009; Webb & 
Shakespeare, 2008). Handledare ansåg att det var betydelsefullt att studenter tog ett eget 
ansvar samt hade ett öppet sinne för att kunna uppnå sina mål (Danielsson, et al. 2009; 
Luhanga, et al. 2008b). Webb och Shakespeare (2008) beskrev att starka studenter, 
enligt handledare, var entusiastiska, hade rätt attityd, ansiktsuttryck och visste hur 
patienter och anhöriga skulle bemötas. De hade även ett gott självförtroende, tog ansvar 
och hade kunskap om när de skulle be om hjälp och självmant stiga åt sidan. Studenter 
beskrevs som uppmärksamma både på sig själva och på sin omgivning. 

Det var av stort intresse för handledare att tidigt fånga upp svaga studenter som 
påvisade osäkerhet eller opålitlighet (Luhanga, et al., 2008a; Luhanga, Yonge & Myrick 
2008b; Yonge, 2007). Därför var det viktigt att handledare hade verktyg att använda sig 
av för att kunna säkerställa god vård och för att patientsäkerheten inte skulle äventyras 
samt för att möjliggöra en känsla av trygghet för studenter i omvårdnadssituationer. 
Dessa verktyg kunde vara dokumentation i form av dagbok och trestegsmetoden. Att 
föra dagbok innebar att handledarna dokumenterade studenters framsteg eller 
motgångar vilka sedan användes i reflektionssammanhang (Luhanga, et al., 2008a). 
Trestegsmetoden innebar att handledare först visade ett moment för studenter och 
därefter upprepade studenterna momentet under övervakning av handledare. 
Studenterna utförde sedan momentet självständigt när de kände sig mogna för detta 
(Yonge, 2007). Heffernan, et al., (2009) och Luhanga, et al., (2008a) menar att dessa 
verktyg även användes för att lära ut moment och kontrollera studenters kunskapsnivå 
under Vfu. På detta sätt fungerade handledare som en slags övervakare. I sex studier 
(Carlsson, et al., 2010; Danielsson, et al., 2009; Hallin & Danielsson, 2009; Heffernan, 
et al. 2009; Luhanga, et al. 2008a; Webb & Shakespeare, 2008) framkom att förmåga att 
kunna kommunicera öppet samt förmåga att ge stöd till studenter var viktigt för att 
handledare skulle kunna kontrollera studenters kunskapsnivå. Enligt Carlsson, et al.:s 
(2010) resultat var det av stor vikt att handledare såg över studenters egna förväntningar 
på Vfu, på detta sätt kunde konflikter undvikas vilka annars kunde uppstå på grund av 
divergerande målsättningar. Att värdera studenters kunskaper kunde ta från några dagar 
till någon vecka beroende på hur lätt det var för handledarna att lära känna studenterna 
och göra en utvärdering av deras teoretiska och praktiska kunskaper. Detta hade 
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underlättats om handledarna i förväg fått information om studenterna från lärosätena 
(Carlsson, et al., 2010). Handledare ansåg att det var möjligt att tolka studenter utifrån 
hur de presenterade sig, deras uppträdande, kroppsspråk, attityd och ansiktsuttryck 
(Danielsson, et al., 2009; Webb & Shakespeare, 2008). För att handleda osäkra 
studenter krävdes det att det fanns stöd från lärosätet. Det krävdes därför att ett gott 
samarbete mellan handledare och lärosätet skedde på kontinuerlig bas där fokus borde 
ligga på studenternas mål (Danielsson, et al. 2009; Luhanga, et al. 2008a). Handledare 
ansåg att det var svårt att göra en rättvis bedömning av studenters färdigheter och att 
kraven var för höga under de korta placeringarna under Vfun (O´Connor, et al., 2009).

Om ett större misstag begicks under ett kliniskt moment, avbröt handledarna 
studenterna och förklarade för dem hur momentet skulle ha genomförts på ett korrekt 
sätt. Detta gjordes för att säkerställa patientsäkerheten. Studenterna måste vara 
införstådda med att det alltid är patienternas säkerhet som kommer i första hand. 
Övervakning av studenternas färdigheter skedde kontinuerligt och med tiden lättades 
övervakningen då handledarna såg att studenterna uppvisade större säkerhet i sitt arbete 
(Luhanga, et al. 2008a; Luhanga, et al. 2008b). Att etablera en öppen kommunikation i 
ett tidigt stadie var extra viktigt vid handledning med svaga studenter (Luhanga, et al., 
2008a; Luhanga, et al., 2008b). Det ansågs lättare att handleda studenter som själva 
insett sina svagheter och var villiga att arbeta mot förbättring. En effektiv metod var att 
komma överens om en plan att utgå från där det fanns möjlighet för studenterna att öva 
på de moment de kände sig osäkra på. I dessa situationer var det viktigt med en 
stödjande undervisningsmiljö (Luhanga, et al., 2008a). Handledare borde be om hjälp 
om situationen var ohållbar. Informanterna menade att handledare omedelbart borde ge 
stödjande undervisning och överväga att inte godkänna studenter om de inte förbättrade 
sig efter fortsatt hjälp. Det allra svåraste enligt handledare var att underkänna studenter 
(Danielsson, et al., 2009; McCarthy & Murphy, 2010) och i situationer där studenter vid 
upprepade tillfällen visat osäkerhet, opålitlighet och bristande omvårdnadskunskaper 
borde handledare ta kontakt med lärosätet (Luhanga, et al., 2008a). 

Flera studier uppmärksammade att handledares behov av fortsatt utbildning och 
feedback borde uppmärksammas (Hallin & Danielsson, 2009; Heffernan, 2009; 
McCarthy & Murphy, 2010). De flesta handledare önskade kontinuerlig uppdatering av 
handledares roll och uppgifter. Hallin och Danielsson (2009) beskrev vidare att 
samarbetet med lärosätet och handledare är betydelsefullt för att få ut pedagogiska 
förbättringar till avdelningar men en redan stor arbetsbörda, omorganisationer och stor 
personalomsättning var hinder för detta. För att knyta ihop teori och praktik, reflektion 
och kliniskt tänkande kan det enligt Ehrenberg och Häggblom (2007) vara bra att skapa 
ett nätverk bestående av lärare från lärosätet, handledare och huvudhandledare.

Studenters uppfattning av handledning under VFU i 
sjuksköterskeutbildning

Målet under Vfu ansågs vara att uppnå en självständighetsgrad som kändes bekväm 
både för studenter och för handledare. Mycket av ansvaret vilade på studenterna och 
handledares roll var anpassningsbar (Arvidsson, Skärsäter, Öijerwall & Fridlund, 2008; 
Yonge, 2007). Yonge (2007) beskrev att studenter ansåg att de praktiska momenten, 
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vilka de fått möjlighet att utöva under Vfu, var mer lärorika än de teoretiska. Studenter 
värderade ett trevligt och vänskapligt bemötande som den viktigaste faktorn för en god 
och lärorik Vfu (Levette-Jones, Lathlean, Higgins & McMillan, 2008; Webb & 
Shakespeare, 2008). Det första bemötandet studenterna upplevde, användes som en 
barometer för hur resterande tid skulle komma att upplevas. Personalens öppenhet, 
exempelvis genom att släppa in studenter i arbetslaget, hade stor inverkan på huruvida 
studenterna slapp känna oro och nervositet samt hur den personliga kunskapen 
utvecklades under Vfu (Chung, Wong & Cheung, 2008; Levette–Jones, et al., 2008; 
Newton, Billet & Ockerby, 2009; Yonge, 2007). Yonge (2007) och Newton, et al. 
(2009) påvisade att det var av stor vikt att avdelningen hade ett inbjudande klimat och 
att personalen tillät studenter att utveckla sin kunskap och praktiska färdigheter. 
Studenter ansåg att de borde få stöd till att utveckla ett bättre självförtroende för att på 
så sätt nå en praktisk självständighet. Detta karaktäriserade omvandlingen från studenter 
till sjuksköterskor.

När studenter fått delta i personalens arbete och blivit integrerade i personalgruppen 
upplevde de sig delaktiga i arbetet och att de inte blev lämnade utan stöttning eller 
direktiv (Chung, et al., 2008; Levette-Jones, et al., 2008; Newton, et al., 2009; Ralph, 
Walker & Wimmer, 2009). Sedgwick och Younge (2008) beskrev att de studenter som 
inte upplevde tillhörighet kunde känna osäkerhet över sig själva och hela 
sjuksköterskeprofessionen samt överväga att lämna professionen. Det var viktigt att 
handledare byggde broar mellan studenter och den övriga personalen. Var inte 
handledarna omtyckta av övrig personal kunde det bli svårare för studenterna att bli 
integrerade i teamet eftersom de kopplades ihop med handledarna. Vissa studenter 
upplevde det som om de var i vägen, tog upp handledares tid eller att de användes som 
assistenter eller ”springpojkar” (Levette-Jones, et al., 2008; Webb & Shakespeare, 
2008). Enligt Chung, et al. (2008) och Levette-Jones, et al. (2008) insåg studenter att det 
inte alltid gick att tillfredställa all personal men det viktiga var att agera professionellt 
(Pollard, 2009). Studenter ville känna sig kompetenta och bli ihågkomna som en positiv, 
initiativrik och kompetent tillgång till arbetsgruppen (Chung, et al., 2008; Levette-
Jones, et al., 2008).

Enligt Curtis, Bowen och Reid (2007) uppgav många studenter att de upplevt eller 
bevittnat någon form av mobbing under VFU. Mobbing enligt författarna innebär ”ett 
fientligt och aggressivt beteende av en eller flera gruppmedlemmar mot en medlem eller 
sektion av den större gruppen” (Curtis, et al., 2007., sidan 157). Detta var speciellt 
vanligt under första kliniska placeringen och mot studenter med högre ålder (Curtis, et 
al., 2007; Newton, et al., 2009). Studenter som sett mobbing beskrev att de kände sig 
maktlösa. Vanliga mobbingbeteenden var att studenter blev ignorerade och behandlade 
som om de vore osynliga. Studenter utvecklade copingstrategier mot mobbing och 
kunde under senare kliniska placeringar acceptera situationen och bestämma sig för att 
inte agera likadant. Nästan alla de studenter som upplevt eller bevittnat mobbing uppgav 
att de påverkade deras framtida val av arbetsplats. Vissa studenter uppgav även tankar 
på att lämna professionen på grund av dessa upplevelser (Curtis, et al., 2007).

God verbal kommunikation mellan studenter och handledare ledde till en effektivare 
Vfu. Vidare framhölls att handledares kroppsspråk påverkade studenters prestation. Att 
bygga upp en relation mellan studenter och handledare ansågs som känslomässigt 
påfrestande och detta krävde tid och hårt arbete (Webb & Shakespeare, 2008). Yonges 
(2007) studie visade att det ibland kunde vara svårt för handledare att hinna avsätta tid 
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för reflektion med studenterna. Studenter ansåg att handledares tidsbrist för reflektion 
på grund av hans eller hennes övriga arbetsuppgifter som sjuksköterska var negativt. 
Reflektionens syfte ansågs av studenterna vara att de skulle lära sig mer och det sågs 
därför som viktigt att organisationen stödde detta och inte såg tiden för reflektion som 
en börda för avdelningen (Ehrenberg & Häggblom, 2007). 

I en studie av Elcigil och Sari (2008) beskrev studenter bra handledare som 
entusiastiska för sitt yrke och med en vilja till att överföra den kunskap de förkovrat sig 
under sina år som handledare för studenter. Studenter ansåg att handledare ska ge råd, 
vägleda, ge information och förklaringar. Handledare ska inte hålla sin kunskap hemlig 
utan kunna demonstrera för studenter nya färdigheter och hjälpa studenter att praktisera 
dessa (Elcigil & Sari, 2008). Webb och Shakespeare:s (2008), studie visade att en 
kombination av yngre och äldre handledare uppfattades som fördelaktigt. Yngre 
handledare har färskare i minnet hur det var att vara student och kan lättare sätta sig in i 
studenternas situation. Handledare som arbetat många år besitter å sin sida värdefull 
erfarenhet även om de har mindre kunskap om att koppla ihop praxis med ny forskning. 
I motsats till Webb och Shakespeare (2008) skrev Ralph, et al., (2009) att studenter 
upplevde handledarskap av flera olika handledare som svårt, då handledare undervisade 
studenter på olika sätt och gav då studenter svårighet i att välja ett sätt att utföra de 
praktiska uppgifterna på. Elcigil och Saris (2008) studie visade vidare att studenter 
ansåg att handledare bör ha en god kommunikativ förmåga, vara empatiska samt kunna 
ge studenter uppmärksamhet vilket verkade motiverande hos studenter. Feedback 
ansågs som viktigt och den ska verka motiverande och ges löpande under Vfu. 
Feedback skulle inte heller ges inför patienter och andra medarbetare utan studenter 
ansåg att den skulle ges enskilt (Elcigil & Sari, 2008).

Det var viktigare att ha en mer personlig relation med sin handledare och övrig personal 
på en sjukhusanknuten glesbygdsplacering jämfört med en placering i en storstad. På 
glesbygdsplacering var mentaliteten mer att ”alla känner alla” och i studierna av 
Sedgwick och Yonge (2008) samt Yonge (2007) gick det att urskilja att Vfu ute på 
glesbygden upplevdes som oerhört lärorik då omvårdnaden var mer allmäninriktad 
jämfört med storstäderna. En positiv relation mellan student och handledare skapades 
genom öppen kommunikation och ärlighet vilket ansågs som viktigare på 
glesbygdsplacering. Även personlighet och inlärningsstil bör stämma överens för att 
skapa en god relation (Sedgwick & Yonge, 2008; Yonge, 2007).

Studenter ansåg att processinriktat lärande under Vfu var ett positivt sätt att ta till sig ny 
kunskap (Arvidsson, et al., 2008; Carlsson, et al., 2008; Yonge, 2007). Enligt Ehrenberg 
och Häggbloms (2007) studie kan problembaserat lärande [Pbl] vara en bra metod att 
arbeta utifrån med studenter. Studenterna får då ett hur- och varför-tänkande. Under 
gruppträffar diskuterade studenters upplevda händelser under Vfu. Som stöd under 
diskussionsträffar fanns en handledare som kunde hjälpa studenterna till en djupare 
förståelse för omvårdnadshandlingar och komplexa situationer. Feedback ifrån 
handledare under dessa träffar sågs som viktigt och uppskattat. Arvidsson, et al.:s 
(2008) resultat visade vidare att det inte alltid måste finnas ett svar till alla situationer 
under gruppträffarna utan att det viktiga var att låta studenter vrida och vända på 
situationer samt att de fick höra andras upplevelser och tankar. Studenter ansåg att 
genom ökat ansvar utvecklades även självförtroendet och inlärningsprocessen avsevärt 
(Chung, et al., 2008; Levette-Jones, et al., 2008). Newton, et al. (2009) och Yonge 
(2007) beskrev att studenters ansvar skall ökas successivt och allt eftersom handledare 
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ansåg studenter mogna för fler åtaganden. Genom för stora utmaningar kunde studenter 
börja tvivla på sig själva och känna sig inkompetenta. I dessa fall skulle handledare 
stötta studenter och förklara vad som gick fel och i samråd med studenterna minska 
kraven. En del studenter upplevde dock att de hölls tillbaka och inte fick ta det ansvar 
deras kunskapsnivå låg på. De ansåg även att de behövde fler komplexa situationer att 
handskas med för att få den kompetenta utveckling de strävade efter (Newton, et al., 
2009; Yonge, 2007). O´Connor, Fealy, Kelly, McGuinness och Timmins (2009) beskrev 
att i bedömningen av studenter kunde olika former av bedömningsverktyg användas. 
Studenter ansåg att handledare och de själva var dåligt förberedda i användandet av 
bedömningsmodeller. Att använda bedömningsmodeller var tidskrävande och svåra att 
integrera vid korta Vfu perioder.

Diskussion

Metoddiskussion
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka hur handledare och studenter uppfattar 
handledning under Vfu. För att få en fördjupad förståelse om en grupps uppfattningar 
krävs studier med kvalitativ ansats. Mot bakgrund av detta anses det vara en styrka att 
större delen av de artiklar som använts i resultatet är kvalitativa. Att endast artiklar från 
tre år tillbaka har använts ses också som en styrka eftersom det är den senaste 
forskningen inom ämnet som behandlats.  Det anses som en styrka att sökorden som 
användes var enbart Thesaurer och nitton av 20 studier som används i resultatet är funna 
i omvårdnadsdatabaserna Cinahl och PubMed.  

När arton artiklar var funna sågs det som en svaghet att det fanns för få artiklar som 
beskrev studier från Norden. Därför lades extra sökningar in vilket resulterade i tre 
artiklar där två använts i resultatet. Detta kan möjligtvis ha påverkat resultatet då fler 
artiklar behandlade nordiska förhållanden men detta perspektiv sågs som värdefullt för 
litteraturstudien då resultatet i studierna speglar nordiska handledare och studenters 
uppfattningar av handledning. I resultatet finns således artiklar från Sverige, Norge, 
Kanada, Irland, Storbritannien, Australien, Turkiet och Kina. De två artiklarna från 
Kina och Turkiet ansågs relevanta för syftet och valdes därför till att ingå i resultatet. En 
svaghet kan vara att dessa två studier kommer från länder där vården inte är lika lätt för 
handledare och studnenter från Norden att identifiera sig med, men de två artiklarna 
ansågs relevanta för litteraturstudien på grund av att de tog upp studenters och 
handledares åsikter om respektive roll under Vfu.

I samband med granskningen av studierna kompletterades syftet med två 
frågeställningar då det framkom att innehållet i artiklarna behandlade både handledares 
och dels studenters perspektiv. Denna komplettering bidrog till att skapa en tydligare 
struktur av resultatpresentationen. 

Det ses som en styrka att alla studier som ingår i resultatet lästs och sammanfattats av 
samtliga gruppmedlemmar så ingen studie har bearbetats individuellt. De två temana; 
handledares uppfattningar av studenthandledning under Vfu i sjuksköterskeutbildning 
och studenters uppfattningar av handledning under Vfu i sjuksköterskeutbildning 
framkom relativt tidigt och anses göra litteraturstudien mer lättförståelig
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Resultatdiskussion
I resultatet ingår 20 studier av vilka tretton värderades till grad I och sju värderades till 
grad II. För att studierna skulle få grad I, vilket innebär hög vetenskaplig kvalitet, 
krävdes det enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall minst 80 procent av 
den totala poängen. De studier som tilldelades grad II uppnådde minst 70 procent av den 
totala poängen i samma bedömningsmall. En styrka är att det inte i resultatet ingår några 
studier som granskades till grad III vilket innebär låg vetenskaplig kvalitet. Majoriteten 
av artiklarna är kvalitativa vilket ses som rimligt mot bakgrund av syftet som var att 
belysa studenthandledning under Vfu och där handledare och studenters uppfattningar 
eftersöks. I de kvalitativa var antalet deltagare mellan sju och 75  och i de kvantitativa 
var antalet deltagare 75 och 314. I de studier som var både kvalitativa och kvantitativa 
var antalet deltagare mellan 56 och 270. I samtliga artiklar gick det att finna studenters 
eller handledares uppfattning av Vfu. Studier som tog upp studenters syn och 
uppfattningar av handledning var tio stycken, handledares syn och uppfattning av 
handledning behandlades av sex stycken studier och fyra tog upp både student och 
handledares syn på handledning under Vfu. Då syftet var att belysa både handledares 
och studenters uppfattningar av Vfu anses denna fördelning vara acceptabel. Samtliga 
studier var etiskt granskade vilket ses som en styrka då informanterna blivit behandlade 
på ett humant sätt exempelvis genom anonymitet och rätten att när som helst avbryta sin 
medverkan. Det var endast en fjärdedel av studierna som beskrev bortfall men dessa har 
trots detta fått hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet. Detta beror på att övriga 
kvalitetskriterier i de granskade artiklarna fick höga poäng i Carlsson och Eimanns 
(2003) bedömningsmall. Att flertalet artiklar inte beskrev bortfall, kan bero på att dessa 
var kvalitativa studier där antalet informanter är färre än i kvantitativa studier och därför 
inte fick något bortfall att redovisa. I de studier där bortfall fanns beskrivet varierade 
bortfallsfrekvensen mellan 30 och 70 procent.

Handledares uppfattning av studenthandledning under Vfu i 
sjuksköterskeutbildning

Att handleda studenter är ett komplext arbete (Grönqvist 2004) där det finns moment av 
stress och tidsbrist. Detta samtidigt som teoretisk kunskap och praktik ska knytas ihop 
(Malmgren, 2009), handledare ska kunna ge studenter det stöd de behöver och förhålla 
sig till studenterna på ett professionellt sätt. Enligt Carlsson et al. (2010), Danielsson et 
al. (2009), Elcigil och Sari (2008), Hallin och Danielsson (2009), Heffernan et al. 
(2009), Luhanga et al. (2008a) samt Webb och Shakespeare (2008) skulle handledare 
vara empatiska, ha en god kommunikativ förmåga, ge råd och stöd samt ha en vilja till 
att dela med sig av sin kunskap. Handledare ska agera som förebilder för studenter 
(Usher et al., 1999) och det är viktigt att handledare vägleder och ger stöd till 
studenterna (Malmgren, 2009). Detta är väl i linje med vad som ingår i sjuksköterskans 
ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:736) där det framgår att 
handledare ska bemöta studenter med empati, respekt och vilja ge stöd. Ett stort antal 
sjuksköterskor uppgav att de önskade kontinuerlig uppdatering av handledares uppgifter 
(Hallin & Danielsson, 2009; Heffernan, et al., 2009; McCarthy & Murphy, 2010). 
Sjuksköterskor bör därför kräva att de får akademisk utbildning i handledning. Detta 
kan leda till att de känner sig tryggare i sin roll som handledare och att studenter får en 
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bättre Vfu. Sjuksköterskor ska ha förmåga att undervisa studenter vilket beskrivs i 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). För en 
nyutexaminerad sjuksköterska kan det bli en omöjlig uppgift att uppfylla de krav som 
beskrivs i kompetensbeskrivningen.  För att bli antagen till den akademiska 
handledarutbildningen på 7,5 hp kräver minst två års yrkeslivserfarenhet (Pilhammar 
Andersson, 2003) detta borde även gälla som nedre gräns för att få handleda 
sjuksköterskestudenter. I Hallin och Danielssons (2009) studie framkom att handledare 
önskade få kontinuerlig uppdatering av handledares roll och uppgifter. I Hallins (2009) 
avhandling beskrivs dessutom att flertalet handledare väljer att inte delta i lärosätenas 
informationsträffar inför studenters kommande Vfu. Detta sätts i samband med den 
tunga arbetsbelastning och tidsbrist som sjuksköterskorna upplever (Hallin, 2009). 
Genom att handledande sjuksköterskor får minskad arbetsbelastning kan detta bidra till 
att sjuksköterskor i större utsträckning väljer att delta i informationsträffar angående 
studenters Vfu. Detta i sin tur kan leda till en mer lärorik och utvecklande Vfu för 
studenter.

Det är lättare att få en nära relation med sin handledare under en sjukhusbaserad Vfu i 
glesbygdsmiljö jämfört med Vfu i en storstad. Yonge (2007) fann att det var lättare för 
studenter att lära sig kliniska moment under en Vfu i glesbygdsmiljö. Detta kan bero på 
att handledare har färre studenter att handleda samt att det i vissa situationer kan vara 
positiv att få ett nära samspel mellan studenter och handledare. Risken för mobbing 
ansågs vara mindre under Vfu i en glesbygdsmiljö där mentaliteten är ”alla känner alla” 
(Yonge, 2007). Vfu på en glesbygdsplacering gör att relationen mellan handledare och 
studenter blir av en mer personlig karaktär. Studenters personlighet och bakgrund blir 
då viktigare för att han eller hon ska integreras i personalgruppen. 

Rollen som handledare var dynamisk (Yonge 2007) och att agera som en förebild för 
studenter var betydelsefullt då handledare på detta sätt visade vägen för hur studenter 
skulle agera och uppträda i sin kommande yrkesroll. Har handledare ett öppet och 
kommunikativt sinne kan studenter känna sig mer som en del i teamet och en god 
arbetsmiljö skapas vilket främjar god inlärning. Webb och Shakespeares (2008) 
informanter ansåg att kollaborerande handledarskap i vissa fall kunde vara en fördel då 
äldre erfarna handledare inte hade samma teoretiska kompetens som nyutbildade 
sjuksköterskor har. Äldre handledare kan ha svårare att binda kunskap till forskning och 
det vore ypperligt om kollaborerande handledarskap används. Om studenter och 
handledare bildar ett band av tillit där studenterna tar ett stort egenansvar får samarbetet 
en optimal utgång.

Att handleda studenter och samtidigt hinna med övriga arbetsuppgifter som 
sjuksköterska på klinik var svårt för handledare. Vidare var det både tidskrävande och 
mödosamt för handledare att planera den kliniska utbildningen för att studenter skulle 
uppfylla sina mål under Vfu (Carlsson, et al., 2009; Hallin & Danielsson 2009; 
Heffernan, et al., 2009) vilket är i enlighet med Malmgren (2009). Handledares arbete är 
komplext och det är av stor vikt att handledningen planeras individanpassat utefter 
studenters olika behov. Studenter är unika individer med egna kunskaper och 
möjligheter samt har olika förutsättningar till att lära. Det borde vara i lärosätets intresse 
att tillmötesgå handledares önskan om att i förväg kunna få information om studenter. 
Detta för att handledare skulle få mer tid att kunna planera sin handledning utifrån varje 
student. Enligt Carlsson, et al. (2010) kan situationer då undvikas där studenter och 
handledare hamnar i konflikter på grund av orealistiska mål. Detta möjliggör för 
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handledare att kunna spara dyrbar tid då studenter i början av Vfu behöver mycket 
uppmärksamhet och stöttning av handledare. 

Handledare borde få möjlighet att under en kortare tid få minskad arbetsbelastning där 
kollegor tar över en del av handledares arbetsuppgifter för att slippa känna stress och 
misslyckande över sitt handledarskap. Att planera pedagogiska undervisningssituationer 
utefter enskilda studenters lärande tog tid. Handledare behövde få förståelse från övrig 
personal om att han eller hon inte alltid kommer att hinna med sina dagliga 
arbetsuppgifter utan behövde hjälp (Carlsson, et al., 2010; Hallin & Danielsson, 2009; 
Heffernan, et al., 2009) vilket är i enlighet med Malmgren (2009). Genom att 
handledare gav studenter extra tid fick studenter en ökad känsla av tillhörighet och 
studenters kompetensutveckling ökade. En del handledare upplevde handledning som 
stressande och påtvingat. Handledning skulle kunna göras mer positivt genom att 
handledare fick mer bekräftelse av avdelningschefer och övriga kollegor eller fick 
någon form av ekonomisk ersättning för sitt handledningsarbete (Hallin & Danielsson, 
2009). Å andra sidan, genom ekonomisk ersättning kanske sjuksköterskor tar på sig 
handledaransvaret endast på grund av den ekonomiska ersättningen och inte på grund av 
äkta intresse, detta skulle kunna medföra att studenter får sämre utbildningsmöjligheter. 
Under Vfu skall studenter lägga grunden för sin framtida yrkesroll och de behöver 
därför under denna tid stöttning, stimulans, utmaning och uppmuntran av både 
handledare, övrig personal och lärare.

För handledare var det viktigt att fånga upp svaga studenter i ett tidigt skede så inte 
patientsäkerheten äventyrades (Luhanga, et al., 2008a). Detta är självklart något som är 
viktigt att handledare uppmärksammar men det är även av stor betydelse att studenter 
känner sig själva och inser sina begränsningar. Om studenter inte själva inser sina 
svagheter och är villiga att arbeta med dem blir de ett hot mot patientsäkerheten. 
Det är lärosätets ansvar att se till att studenter klarar utbildningen och sen är det upp till 
framtida arbetsgivare att bedöma deras lämplighet (Mogensen, et al., 2006). För att 
värna om professionens kompetens bör det även vara av intresse för lärosätet och 
lärarna att fånga upp studenter som anses opålitliga i tidigt skede. Detta för att kunna 
diskutera med och hjälpa studenter med utbildningen, få dem att inse sina begränsningar 
och i särskilda fall eventuellt få studenterna att inse att hon eller han inte passar för 
yrket. 

Det som handledare tyckte var svårast med handledarskapet var att underkänna 
studenter (Danielsson, et al., 2009; McCarthy & Murphy, 2010). För att underlätta 
bedömningen av studenter kan handledare använda sig av olika former av 
bedömningsmodeller (Mogensen, et al., 2006). Handledare upplevde ibland att det 
kunde vara svårt att bedöma studenter då Vfu perioden var för kort (O´Connor, et al., 
2009) eller då de skulle bedöma svaga studenter (Luhanga, et al., 2008a; Luhanga, et 
al., 2008b).Handledarna borde därför få stöd i detta. Mogensen, et al., (2006) beskriver 
att andra professioner så som sjukgymnastprofessionen använder sig av tydliga 
bedömningsmallar med särskilda bedömningskriterier som studenterna ska ha uppfyllt. 
Sjuksköterskeprofessionen använder sig av AssCE-formuläret där handledare ska 
bedöma studenters olika förmågor på en skala mellan svagt utvecklad och starkt 
utvecklad (Mogensen, et al, 2006). Om sjuksköterskeprofessionen använder sig av mer 
tydliga bedömningsmallar kan det möjligtvis bli lättare för handledare att få stöd till att 
ge studenten sin bedömning. För att underkänna studenter (Mogensen, et al., 2006) 
krävs det konkreta situationer som inträffat där studenterna inte uppnått vad som 
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krävdes för att bli godkända. Om studenter blivit underkända ska de givetvis få 
möjlighet att få göra om sin Vfu. Det kan bero på särskilda omständigheter så som 
relationen med handledare eller privata skäl som gjort att studenterna inte uppnått 
kraven för att bli godkänd. Att handledare skall använda sig av ett bedömningsverktyg 
bör vara en självklarhet. Hur skall handledare annars kunna göra rättvisa bedömningar 
och inte ställa för höga eller för låga krav på studenter? Bedömningsmallar bör arbetas 
fram av den kliniska examinatorn, lärare och handledare. Studenter bör också få 
undervisning om hur bedömningsmodellen är uppbyggd och vilka krav som kommer att 
ställas.

En god kommunikation mellan student och handledare ledde till effektivare Vfu (Webb 
& Shakespeare, 2008). I kommunikationen ingick feedback vilken ansågs nödvändig för 
både student och handledare och skulle verka motiverande för studenten (Elcigil & Sari, 
2008). Feedback skulle ske kontinuerligt (Elcigil & Sari, 2008) och behövdes för att 
studenter skulle få ge sin syn på situationen och det var även här studenters utveckling 
skedde vilket även bekräftas av Mogensen, et al., (2006). Utvärdering och feedbacks 
syfte var att studenterna skulle lära sig mer och var något som organisationen borde 
stödja (Ehrenberg & Häggblom, 2007). Får inte handledaren det stöd från 
organisationen som krävs kan det leda till att handledaren inte vill handleda i framtiden 
vilket skulle vara ett allvarligt problem för sjuksköterskeprofessionen. 

Studenters uppfattning av handledning under Vfu i 
sjuksköterskeutbildning

Målet med Vfu var att öka graden av självständighet hos studenter (Arvidsson, et al., 
2008; Yonge, 2007) vilket även beskrivs i Högskolelagen (2006:173). Ett annat mål är 
att knyta ihop teori och praktik med studenters erfarenhetsvärld (Ekebergh, 2009; 
Lauvås & Handal, 2001). Att sjuksköterskestudenter har möjlighet att komma ut på 
VFU är något som sjuksköterskeutbildningen bör värna om (Granum, 1993), detta 
påverkar även samhället då kompetenta sjuksköterskor behövs inom vården. När 
sjuksköterskestudenter får komma ut på Vfu och se hur arbetet fungerar i praktiken gör 
det att de får en tydligare bild av yrket och även en möjlighet att reflektera över om det 
är som sjuksköterskor de vill arbeta i framtiden. Att studenterna får komma ut på VFU 
värderas högt och studenter bör ta lika stort ansvar i arbetsprocessen som handledare 
gör. Det största ansvaret ligger dock på studenterna att visa framfötterna, våga ge och ta 
genom stöd av högskola och handledare (Granum 1993). 

För studenters del är Vfu en tid som många ser fram emot men där hopp och tankar kan 
kastas omkull på grund av tidsbrist, höga förväntningar, mobbing och mötet med 
handledare som inte har den breda kompetens och erfarenhet som de borde ha. I Webb 
och Shakespeares (2008) studie beskrevs att det verkade fördelaktigt att ha en 
kombination av yngre och äldre handledare då studenter fick möjlighet till en större 
kunskapsbredd. De äldre handledande sjuksköterskorna hade längre klinisk erfarenhet 
men kunde ha svårare än sina yngre kollegor att koppla ihop praxis med ny forskning. 
En äldre handledare har större erfarenhet av kliniska moment medan en yngre har större 
förståelse för studentens situation. 
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Det var av stor vikt att studenter kände delaktighet i arbetslaget och inte kände sig i 
vägen. Detta resulterade i större möjlighet för utveckling och en minskad stressnivå hos 
studenterna. Studenter värderade personalens och handledares trevliga och vänskapliga 
bemötande som den enskilt viktigaste faktorn till en god och lärorik Vfu (Levette-Jones, 
et al., 2009; Ralph, et al., 2009; Webb & Shakespeare, 2008). Det initiala mötet 
användes av studenter som en barometer för hur upplevelsen av Vfu beskrevs (Levette-
Jones, et al., 2009). Studenter ska inte behöva känna sig som en börda för handledare 
utan ska kunna se Vfu som ett tillfälle för utveckling och lärande. Detta kunde undvikas 
genom att på ett tidigt stadium se till att studenterna blev en del i teamet, då kände sig 
studenterna delaktiga och de slapp känna oro och ångest under Vfu-tiden (Chung, et al., 
2008; Levette–Jones, et al. 2009; Newton, et al., 2009; Yonge, 2007).

Ett sätt att binda ihop teori och praktik är genom Pbl (Arvidsson, et al., 2008; Carlsson, 
et al., 2010; Yonge, 2007). Studenter ansåg att Pbl var ett bra och lärorikt sätt att ta till 
sig ny kunskap. De komplext upplevda situationerna diskuterades i grupp med 
handledare vilket gav studenter en helhetsbild av händelsen och medförde att de kunde 
dra slutsatser från ett djupare perspektiv än tidigare (Ehrenberg & Häggblom, 2007). 
Gruppträffar gav även studenter möjlighet att hitta sina egna identiteter som 
sjuksköterskor samt att med hjälp av andra studenter och handledare få en helhetsbild av 
sjuksköterskeprofessionen. Studenter ansåg också att gruppträffarna gav stöttning för att 
orka med det höga tempot ute på klinik vilket bidrog till en känsla av tillhörighet och 
säkerhet. Det fanns alltid någon i samma situation som kunde lyssna eller ge förslag 
kring svåra situationer. Att studenter under gruppträffar får diskutera och bearbeta 
situationer som anses svåra kan göra att studenter i framtiden inte tvivlar i liknande 
situationer, de vet hur de ska hantera dessa och undviker inte liknande situationer.

Genom interaktioner med andra yrkeskategorier under Vfu fick studenter en helhetsbild 
av patienters omvårdnadsprocesser (Pollard, 2008) vilket även bekräftas av Mogensen 
et al. (2006). Detta ger samtidigt studenter en känsla av tillhörighet i det arbetslag som 
finns på kliniken (Jacobsen, Fink, Marcussen, Larsen, & Baek Hansen, 2009). Genom 
kunskap om andra yrkesgruppers uppgifter känner studenter mindre oro i att bemöta 
patienter och anhöriga. Studenter kan då ge svar på frågor om hur, var och varför 
omvårdnadsåtgärder ordinerats. Besitter inte studenter denna kunskap kan de få svårt att 
få svar på frågor som rör andra professioner. 

Konklusion
Litteraturstudiens resultat visar att handledning av sjuksköterskestudenter är ett 
komplext arbete och behöver därför handledare med både tillräcklig klinisk erfarenhet 
och fördjupad utbildning i handledning. Eftersom handledning är tidskrävande och 
kräver planering, kan handledare uppleva att de inte får den stöttning och förståelse från 
kollegor och avdelningschef som de önskar. Det är därför av stor vikt att även övrig 
personal får information om studenters förutsättningar och hur tidskrävande 
handledning uppfattas av handledare. Arbetet på kliniken behöver planeras utifrån dessa 
förutsättningar och kollegorna måste stötta handledare genom att ta över delar av deras 
arbetsuppgifter för att underlätta och göra handledningsperioden mindre stressig. När 
sjuksköterskor tar på sig rollen som handledare måste de ha kunskaper om studenterna 
och deras förkunskaper för att kunna planera en god Vfu utefter studenters behov och 
förutsättningar. En del studenter upplever dock att de inte får den tid av handledare som 
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önskas och att de även ibland känner sig i vägen. Det anses därför vara av stor vikt att 
handledare skapar en god relation med studenterna då detta uppfattas av studenterna 
som den viktigaste faktorn till en god och lärorik Vfu. Studenter anser att Pbl är ett 
positivt och lärorikt sätt att sammanföra teori och praktik. Pbl ger studenter möjlighet 
att diskutera och reflektera komplexa omvårdnadssituationer tillsammans med 
handledare och andra studenter vilket ger en djupare förståelse för patienters 
omvårdnadsbehov.

Implikation
Handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeutbildningen bör 
eftersträva utbildning i handledning av sjuksköterskestudenter. Inte enbart för att 
säkerställa studenternas kunskapsutveckling och praktiska färdigheter utan även för 
personlig utveckling som handledare. För att säkerställa en optimal Vfu krävs att 
samspelet mellan handledare och högskola fungerar på ett bra sätt. Fortsatt forskning 
kring hur handledare ser på samarbetet mellan högskola och vårdverksamhet och hur 
detta samarbete kan utvecklas är av stort värde. Såväl handledares som studenters 
uppfattningar bör efterfrågas då det påverkar studenter negativt om detta samspel inte 
fungerar optimalt. 
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Tabell 2. Sökhistorik       

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar

Genom-
lästa 
abstract 

Urval 
1

Urval 2 
Valda 
artiklar

PubMed 2010-04-12 ”Preceptorship” 
[Majr:NoExp]

1953

PubMed 2010-04-12 ”Preceptorship” 
[Majr:NoExp] 
AND ”Students, 
Nursing” 
[Majr:NoExp]

182

PubMed 2010-04-12 ”Preceptorship” 
[Majr:NoExp] 
AND ”Students, 
Nursing” 
[Majr:NoExp] 
AND (has abstract 
[text] AND 
English [lang] 
AND “2007/04/14” 
[PDat] : 
“2010-04-12” 
[PDat]

33 33 16 9(*1)

Cinahl 2010-03-31 (MH) clinical 
supervision

1099

Cinahl 2010-03-31 (MH) clinical 
supervision and 
(MH) student 
nursing.

52

Cinahl (MH) clinical 
supervision and 
(MH) student 
nursing. 
Limiters – 
Publication Year 
from 2007-2010; 
English 
Language;Research 
article

8 8 4 4

Cinahl 2010-03-31 (MH) mentorship 5109
Cinahl 2010-03-31 (MH) mentorship 

and (MH) student 
nursing

507

Cinahl (MH) mentorship 
and (MH) student 
nursing and (MH) 
education, clinical

124
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Databas Datum Sökord/ Limits Antal 

träffar
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar

Cinahl 20100331 (MH) mentorship 
and (MH) student 
nursing and (MH) 
education, clinical.
Limiters – 
Publication Year 
from 2008-2010; 
English 
Language;Researc
h article

9 9 4 2

Cinahl 20100406 (MH) 
preceptorship

2039

Cinahl 20100406 (MH) 
preceptorship and 
(MH) student 
experience

29

Cinahl 20100406 (MH) 
preceptorship and 
(MH) student 
experience.
Limiters – 
Publication Year 
from 2007-2010; 
English 
Language;Researc
h article

6 6 2 1

Cinahl 20100406 (MH) Sweden 9746
20100406 (MH) Sweden and 

(MH) student, 
nursing

97

20100406 (MH) Sweden and 
(MH) student, 
nursing and (MH) 
preceptorship 

2

20100406 (MH) Sweden and 
(MH) student, 
nursing and (MH) 
preceptorship.
Limiters – 
Publication Year 
from 2007-2010; 
English 
Language;Researc
h article

2 2 2 2

Cinahl 20100409 (MH) Norway 3420
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Databas Datum Sökord/ Limits Antal 
träffar

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar

Cinahl (MH) Norway and 
(MH) 
preceptorship

2

Cinahl (MH) Norway and 
(MH)preceptorshi
p.
Limiters – 
Publication Year 
from 2007-2010; 
English 
Language;Researc
h article

2 2 2 1

Academic 
Search Elit

20100427 (DE) clinical 
education

73

(DE) clinical 
education (DE) 
nursing student  

19

(DE) clinical 
education (DE) 
nursing student 
(DE) nursing –
student & 
teaching(preceptor
ship)

4

DE) clinical 
education (DE) 
nursing student 
(DE) nursing –
student & 
teaching(preceptor
ship) Limiters- 
Publication Year 
from 2008-2010

3 3 2 1
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Tabell 3. Artikelöversikt 

Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2008 
Sverige
Cinahl

Arvidsson, B., 
Skärsäter, I., 
Öijervall, J., 
& Fridlund, B.

Process-oriented 
group supervision 
implemented during 
nursing education: 
nurses’ conceptions 
1 year after their 
nursing degree.

Var att beskriva 
sjuksköterskors 
olikheter att ta till sig 
ny kunskap genom 
process orienterad 
handledning under de 
kliniska studierna.

Forskningen är kvalitativ baserad på en 
fenomenografisk procedur med 18 
informanter varav 6 män i åldern mellan 
27-39 år och 12 kvinnor mellan 25-47 år. 
13 studenter hade erfarenhet av kliniskt 
arbete. Bortfall är inte beskrivet.
Datainsamlingen genomfördes genom 
intervjuer.  

Handledning i grupp 
samt processorienterad 
inlärning ger studenter 
en  högre grad av 
djupinlärning än i 
traditionell handledning.

I

2010
Sverige
Cinahl

Carlson, E., 
Pilhammar, 
E., & Wann-
Hansson, C.

Time to precept: 
Supportive and 
limiting conditions 
for precepting nurses

Var att utifrån 
handledande 
sjuksköterskors 
perspektiv beskriva 
under vilka villkor 
handledningen sker 
under klinikförlagd 
praktik.

Forskningen är kvalitativ och analyserades 
med en etnografisk metod med 29 
informanter. 
Grupp A i studien bestod av 10 kvinnor 
och 3 män med 1 ½ - 5 års yrkeserfarenhet. 
4 var handledare för första gången och 
övriga 9 hade varit handledare mellan 2-8 
år. Bortfall var ej beskrivet. Datainsamling 
från genomfördes genom observationer. 
Grupp B  bestod av 16 informanter, var av 
15  kvinnor och 1 man med  mellan 2-14 
års yrkeserfarenhet . Datainsamlingen 
genomfördes genom gruppintervjuer.

Handledare upplever 
tidsbrist för att kunna 
uppnå de mål som sätts 
under de kliniska 
studierna.

II
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2008
Kina
PubMed

Chung, L., 
Wong, F., & 
Cheung, S.

Fostering 
maturity for 
senior nursing 
students: a pre-
graduation 
clinical 
placement.

Var att ta reda på 
handledares studenters 
resultat och erfarenheter av 
inlärning under VFU.

Forskningen är både kvalitativ och 
kvantitativ, analyserades med en 
tematisk metod. Forskningen 
består av 70 informanter, 37 
studenter och 33 handledare. 
Bortfall var ej beskrivet. 
Datainsamlingen genomfördes 
med intervjuer i fokusgrupper och 
genomgång av studenters 
journaler.

För att förbereda studenter inför 
sitt kommande yrke är VFU en 
väsentlig del. Att få agera som en 
riktig sjuksköterska gjorde att 
studenterna fick verklighetsbaserat 
lärande vilket stärkte deras 
självförtroende och underlättar 
omvandlingen från student till 
sjuksköterska.

I

2007
Australien
PubMed

Curtis, J., 
Bowen, I., & 
Reid, A.

You have no 
credibility: 
Nursing 
students’ 
experiences of 
horizontal 
violence.

Var att undersöka 
sjuksköterskestudenters 
erfarenhet av personliga 
mobbingliknande angrepp 
under kliniska studier.

Forskningen är både kvantitativ 
och kvalitativ, analyserades med 
tematisk innehållsanalys där både 
siffror och tolkning av text 
redovisas. Med i forskningen är 
152 informanter, 136 kvinnor och 
16 män. Datainsamlingen 
genomfördes med frågeformulär.

Studenter stöter ofta på mobbing 
under sina kliniska studier och det 
förväntas påverka deras framtida 
val av arbetsgivare. Det är 
oacceptabelt att det förekommer 
mobbing inom professionen och 
det är osannolikt att det kommer 
minska inom den närmsta 
framtiden.   

I

2009
Sverige
Cinahl

Danielsson, 
A., Sundin-
Andersson, 
C., Hov, R., 
& Athlin, E.

Norwegian and 
Swedish 
preceptors’ 
views of their 
role before and 
after taking part 
in a group 
supervison 
program.

Var att undersöka 
handledarnas egna åsikter 
om sin roll som handledare 
och hur de värderar sitt 
deltagande i ett grupp 
sammanhang.

Forskningen är kvalitativ och 
analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. 64 informanter 
tillfrågades där 48 informanter 
deltog i introduktionsdelen och 46 
informanter deltog vid sista 
träffen. 18  informanter var under 
40 år, 14 var mellan 40 och 49 
samt 16 var över 50 år. Kön och 
bortfall är inte beskrivna. 
Datainsamlingen genomfördes 
med öppna frågeformulär.

Det behövs mer forskning inom 
ämnet, men trots detta ansågs 
handledning i grupp som något 
positivt både från handledare och 
studenters sida. Modellen var 
positiv och givande, både för att 
förse handledarna med rätt verktyg 
för att kunna handleda och för dem 
att känna sig trygga i sin yrkesroll. 
Studenterna kände att de med 
hjälp av gruppen kunde känna sig 
bekväma i sin kommande 
yrkesroll.

I
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2007
Sverige
Cinahl

Ehrenberg, 
A., & 
Häggblom, 
M.

Problem- based 
learning in 
clinical nursing 
education: 
integrating theory 
and practice.

Var att beskriva studenternas 
och handledarnas upplevesle 
av PBL samt introduktionen 
av en ny model för att följa 
studenterna under sina 15 
veckors VFU placering.

Forskningen är kvalitativ och 
analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys.  75 informanter 
medverkar där 30 var 
handledare och 45 studenter. 
Deltagarna bland studenterna 
var 7 män, 38 kvinnor och 
åldern varierade mellan 21-36 
år. Bortfall finns ej beskrivet. 
Datainsamling genomfördes 
med öppna frågor samt 
intervjuer.

Var att både studenter och 
handledare såg PBL som något 
positivt. Handledarna ansåg dock 
att det var brist på tid som gjorde 
att det var svårt med uppföljning 
och utvärdering av verktyget.

I

2008
Turkiet
PubMed

Elcigil, A. 
& Sari, H.Y.

Students’ opinion 
about and 
expectations of 
effective nursing 
clinical mentors.

Var att undersöka 
sjuksköterskestudenters åsikter 
om och förväntningar på 
kliniska handledare. 

Forskningen är kvalitativ med 
24 informanter vilka delades in i 
olika fokusgrupper för 
intervjuer. Även ett 
frågeformulär med öppna frågor 
användes. Medelåldern bland 
informanterna är 21 år och 
bestod av en man och resten 
kvinnor. Bortfall var ej 
beskrivet.

Kommunikation och utvärdering 
är det som handledare bör 
uppmärksamma, vilket också tros 
kan effektivisera den 
verksamhetsförlagda 
utbildningen. Det är också viktigt 
att handledaren i början av 
praktiken berättar vad som 
förväntas av studenten och hur 
utvärdering kommer att ske.

I

2009
Sverige
PubMed

Hallin, K.,. 
& 
Danielsson, 
E.

Being a personal 
preceptor for 
nursing students: 
Registered 
Nurses’ 
experiences 
before and after 
introduction of a 
preceptor model.

Var att jämföra 
sjuksköterskors upplevelse av 
att vara handledare år 2000 
och år 2006 och undersöka 
relationen mellan 
handledarens erfarenheter och 
personliga karaktär.

Forskningen är kvantitativ med 
en beskrivande tvärssnitts 
design. 222 informanter 
medverkade. Datainsamlingen 
genomfördes med 
frågeformulär. Bortfallet var ca 
30 % både år 2000 och år 2006.

En handledarmodell bör var 
flexibel och hänsyn borde tas till 
både studenters och handledares 
behov samt tid. Modellen bör 
rymma studenter, handledare och 
lärare. 

I
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2009
Ireland
Cinahl

Heffernan, 
C., 
Heffernan, 
E., & 
Brosnan, M.

Evaluating a 
preceptorship 
programme in 
South West 
Ireland: 
preceptions of 
preceptors and 
undergraduate 
students.

Var att rapportera rön från 
en innehållsrik utvärdering 
av ett utbildnings, 
bedömningmodell och 
handledar program 
tillgängligt i sydvästra 
Irland. Studien försökte 
utvärdera studenters 
perpektiv av handledares 
förberedelser och attribut.

Forskningen är kvantitativ och 
utvärderingen ska planeras så att 
den är användbar och ger praktisk 
nytta för sin målpublik - istället för 
att skriva långa svårlästa rapporter 
utan praktiskt innehåll blir 
innehållet mer teoretiskt. En 
tvåstegsmetod användes. Fas I var 
undersökande och fas II styrkte de 
fynd som gjordes i fas I. 
Sammanlagt 399 informanter deltog 
varav 191 var handledare och 208 
var studenter. Bortfallet bland 
handledarna var 67% och bland 
studenterna var bortfallet 33%. 
Åldern på handledarna var mellan 
46-55 år och 95.1% var kvinnor. 
Medelåldern bland studenterna var 
23.8 år och 88.8% var kvinnor.

Det är betydelsefullt att både 
student och handledare lägger 
ner tid på sin relation. Det är 
även viktigt att båda parter är 
professionella för att studenten 
ska socialiseras in i 
professionen. Det framkom 
fyra teman i resultatet; vikten 
av handledarens egenskaper 
kunskap och att kunna 
förmedla denna kunskap, 
karaktäristika samt 
uppvisandet av handledar 
egenskaper.

I

2009
Australien och 
Storbritanien
Cinahl

Levett-
Jones, T., 
Lathlean, J., 
Higgins, I., 
& McMillan, 
M.

Staff- student 
relationship and 
their impact on 
nursing students’ 
belongingness and 
learning.

Var att undersöka vad som 
påverkar studenters känsla 
av tillhörighet under VFU.

Forskningen är kvalitativ och 
analyserades med kategorier och 
teman där en grounded theory – 
metod användes. 18 informanter 
medverkade varav 16 kvinnor och 2 
män i åldrarna 20-47 år och alla var 
tredjeårsstudenter. Inga bortfall är 
beskrivna.

Relationen mellan student och 
handledare har stor inverkan 
på studenters upplevelse av 
tillhörighet under de kliniska 
studierna och att en känsla av 
tillhörighet ger studenten 
bättre förutsättningar till ny 
kunskap och studenten blir 
bättre förberedda inför 
kommande yrkesroll.

II
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2008, A
Kanada
Cinahl

Luhanga, 
F., Yonge, 
O., & 
Myrick F.

Precepting an 
unsafe student: The 
role of the fackulty.

Var att undersöka hur 
handledare hanterar 
bedömning av svaga 
studenter

Forskningen är kvalitativ där 
analysen genomfördes med 
Grounded theory. Informanterna 
var 22 stycken varav 20 kvinnor 
och 2 män i åldrarna 26,6- 62 år, 
där ¾ var över 40 år. Inga bortfall 
är beskrivna. Datainsamlingen 
genomfördes genom intervjuver.

Handledare anser att de behöver 
stöttning av sjuksköterske- 
fakulteten i bedömningen av 
svaga studenter. De anser det 
enklare att underkänna eller ge 
negativ kritik om de känner 
stöttning av sjuksköterske 
-fakultetn. Detta resulterar i att 
handledare vill handleda fler 
studenter i framtiden. 

I

2008, B
Kanada
PubMed

Luhanga, 
F., Yonge, 
O., & 
Myrick F.

Strategies for 
precepting the 
unsafe student.

Var att beskriva den 
omtänksamhet och 
reflektion som handledare 
använder sig av då de 
handleder svaga studenter.

Forskningen är kvalitativ och 
grounded theory används. 
Informanterna var 22 varav två 
var män. Informanternas ålder 
varierade från 26.5 och 62 år. 
Bortfall var ej beskrivet. 
Datainsamlingen skedde via 
intervjuer.

Svaga studenter kräver mer 
instruktion och mer resurser än 
andra studenter trots att de är få 
till antal. Det är viktigt för 
handledare att i ett tidigt skede 
upptäcka osäkra studenter för att 
inte patientsäkerheten ska hotas. 

II

2010 
Irland
Academic 
Search Elite

McCarthy, 
B., & 
Murphy, S.

Preceptors´ 
experiences of 
clinical education 
and assessing 
undergraduate 
nursing students: 
an Irish context.

Var att utforska vilken syn 
handledare har på 
handledning  av 
sjuksköterskestudenter  och 
vilka erfarenheter de har av 
handledning. 

Forskningen är både kvalitativ 
och kvantitativ. Den kvantitativa 
delen analyserades med en 
beskrivande metod och 
kvalitativa med en kvalitativ 
innehållsanalys. 470 informanter 
medverkade var av 32 män och 
438 kvinnor i åldrarna 20-50 år 
Bortfallet var 51 %. 
Datainsamlingen genomfördes 
genom frågeformulär.

Vissa handledare gillar rollen 
som handledare men många 
känner att de inte får tillräckligt 
erkännande från ledningen för 
att de tagit på sig rollen som 
handledare. Handledare anser 
också att de behöver mer 
stöttning och feedback samt mer 
särskilt avsatt tid för 
handledning.

I
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2009 
Australien
PubMed

Newton, M., 
J., Billet, S. 
& Ockerby, 
M. C. 

Journeying through 
clinical placements – 
An examination of 
six student cases.

Var att undersöka 
studenters utveckling 
under Vfu.

Forskningen är en kvalitativ 
tvärsnittsstudie med 29 
informanter varav sex 
informanter, vilka 
representerar ett tvärsnitt av 
gruppen valdes ut för 
djupare intervjuer. Av de 29 
informanterna var en man 
och resterande var kvinnor. 
Åldern varierade mellan 19 
och 55 år. Bortfall är ej 
beskrivit.

Det är viktigt för studenter att bli en 
del av gänget, bli självständiga och att 
det skapas inlärningsmöjligheter på 
avdelningen. Miljön på avdelningen 
kan vara svår för studenter att komma 
in i och det är viktigt för 
organisationen att göra miljön 
inbjudande. Även 
generationsskillnader har en påverkan 
på studenterna och det är viktigt att 
lärare är medvetna om detta. 

I

2009
Irland
Cinahl

O'Connor, 
T., Fealy, G., 
Kelly, M., 
Mc 
Guinness, A., 
& Timmins, 
F.

An evaluation of a 
collaborative 
approach to the 
assessment of 
competence among 
nursing students of 
three universities in 
Ireland.

Var att pröva och 
utvärdera ett 
bedömningsformulär för 
sjuksköterskestudenter.

Forskningen är både 
kvalitativ och kvantitativ. 
Kvantitativ data 
analyserades beskrivande 
och den kvalitativa 
tematiskt. 56 informanter 
medverkade varav 29 var 
studenter och 27 handledare.
Bortfall, kön och ålder är 
inte beskrivna.
Datainsamlingen 
genomfördes genom 
frågeformulär.

Användandet av bedömningsmodeller 
anses som positivt både för studenter 
och handledare. 
Bedömningsmodellerna behöver dock 
genomarbetas av student och 
handledare före kliniska studier.

II

2009
Storbritannien
Cinahl

Pollard, K. Student engagement 
in interprofessional 
working in practice 
placement setting.

Var att testa och 
utvärdera ett 
bedömningsformulär för 
sjuksköterskestudenter.

Forskningen är kvalitativ 
och analyserades tematiskt. 
35 informanter medverkade 
varav 20 sjuksköterskor och 
15 studenter. Kön, ålder och 
bortfall är inte beskrivna. 
Datainsamlingen 
genomfördes genom 
observationer med 

Studenters engagemang och 
initiativtagande varierade beroende på 
hur stöttande handledaren var.  Där 
inte handledaren regelbundet stöttade 
studenten utvecklades inte studentens 
färdigheter utan hon arbetade utefter 
den egna kunskapsnivån.

II
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2009
Kanada
Cinahl

Ralph, E., 
Walker, K., 
& Wimmer, 
R.

Practicum and 
clinical 
experiences: 
Postpracticum 
Students’ views

Var att jämföra 
sjuksköterskestudenters 
mest positiva och mest 
negativa upplevelse av 
deras sista kliniska praktik 
med lärar- och 
ingenjörsstudenters.

Forskningen är både kvantitativ och 
kvalitativ, analyserades med en 
mixad metod. 546 informanter 
medverkade varav 63 var 
sjuksköterskestudenter. Dock var 
det stort bortfall bland 70 procent 
bland sjuksköterskestudenterna. 
Datainsamlingen skedde online 
eller i klassrum där studenterna fick 
svara på två frågor. 

Studenter som genomgått praktik 
kan bidra med värdefull 
information som kan användas till 
utvärderingen av utbildningen. 
Informationen kan också med 
fördel utbytas mellan utbildning 
inom olika fackområden. 

I

2008
Canada
PubMed

Sedgwick, 
M.G. & 
Younge, O.

’We’re it’, 
”We’re a team’, 
’We’re a 
family’ means a 
sense of 
belonging.

Var att beskriva 
handledares och studenters 
erfarenheter av handledning 
under verksamhetsförlagd 
utbildning.

Forskningen är kvalitativ och 
etnografisk med 18 informanter 
varav 12 studenter och 6 
handledare.  Ålder, kön och bortfall 
var ej beskrivna. Datainsamlingen 
genomfördes med hjälp av 
intervjuer och även studentjournaler 
och anteckningar.

Om inte studenten får en känsla 
av tillhörighet påverkas 
studentens framtida 
anställningsmöjligheter och 
handledningserfarenheter. För 
handledaren påverkas dennes 
tillfredsställelse med att handleda 
och att hon inte frivilligt vill 
handleda i framtiden. 

I

2008
Storbritanien
Cinahl

Webb, C., & 
Shakespeare, 
P.

Judgements 
about mentoring 
relationships in 
nurse education.

Var att undersöka hur 
studenters färdigheter och 
kunskaper under deras 
kliniska studier bedöms av 
handledare.

Forskningen är
kvalitativ och analyserades 
tematiskt med 24 informanter varav 
10 erfarna handledare, 5 icke 
erfarna handledare samt 9 
tredjeåretstudenter. Kön, ålder och 
bortfall är inte beskrivna. 
Datainsamlingen genomfördes 
genom telefonintervjuer och face to 
face intervjuer.

Studien bekräfta tidigare studier 
avseende på att studentens 
kompetens bedöms subjektivt. 
Vidare presenteras ett antal 
förslag på åtgärder för att 
förbättra situationen.

II
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Publikationsår
Land 
Databas

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet

2007
Kanada
Cinahl

Yonge, O. Preceptorship 
rural 
boundaries: 
student 
perspective.

Var att få förståelse för hur 
förhållandet och gränsdragning 
mellan handledare och 
studenter ska dras, tolkas, samt 
utvecklas och underhållas 
under VFU på ett 
landsbygdssjukhus.

Forskningen är kvalitativ och en del 
av en Grounded Theory studie. 
Informanterna var alla kvinnor och 
antalet som deltog var 7. Ålder och 
bortfall på deltagarna finns inte med i 
artikeln.  Datainsamling skedde 
genom semistrukturerade intervjuer 
som följde en viss mall med en öppen 
frågeställning. 

Lärandet i sig är själva kärnan 
i resultatet samt den 
psykosociala processen mellan 
student, handledare och övrig 
vårdpersonal som uppstod 
under VFU på ett 
landsbygdssjukhus.
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