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Inledning

Enligt Europaparlamentets direktiv ska sjuksköterskeutbildningen bestå
av teoretisk och klinisk undervisning (1,2), vilket bidragit till att hälso-
och sjukvården i samarbete med högskolor och universitet i Sverige
utvecklat modeller och riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). Direktiven har bidragit till ökat fokus på handledningsprocessens
innehåll och kompetenskrav på handledande sjuksköterskor (3,4,5). Rikt-
linjerna syftar till att skapa förutsättningar för studenten att uppnå utbild-
ningens mål och tydliggöra handledande sjuksköterskors roll vidVFU.
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköter-

skor beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga att handleda, undervisa
samt bedöma studenter utifrån ett etiskt förhållningssätt (3). Sjuksköter-
skans erfarenhet, handledarkompetens samt förmåga att skapa bra kom-
munikationsklimat är viktiga faktorer för att underlätta studentens läran-
deprocess och kunskapsutveckling (4,6,7). Handledningsprocessen kan
beskrivas som en lärandeprocess i syfte att utveckla studentens yrkes-
kompetens (4). Lärandet sker från en erfaren till en mindre erfaren per-
son och handledningsprocessen innefattar en ömsesidig kunskapsinrik-
tad interaktion (4,5,8). Handledande sjuksköterskor har en central roll att
hjälpa studenten integrera teori och praktik samt skapamöjligheter för att
nå målen under VFU (9).
Grundutbildningen för sjuksköterskor i Sverige saknar förberedande

kurs i studenthandledning och yrkesverksamma sjuksköterskan förutsätts
ha förmåga att handleda och undervisa studerande vid VFU (4). Vid de
två sjukhusen i Västsverige där studien genomfördes finns en handled-
ningsmodell som utgörs av huvudhandledare med övergripande ansvar att
stödja studenter och handledande sjuksköterskor samt ansvara för kontak-
ten med högskolan (10). Vilken handledningsform som används varierar
mellan avdelningarna, från en handledare per student till klinisk utbild-
ningsavdelning där en handledare ansvarar för flera studenter. I likhet med
Sverige har Kanada ingen förberedande utbildning att handleda studenter,
skillnaden är att handledande sjuksköterskor inte ingår i ordinarie beman-
ning utan handleder enbart sjuksköterskestuderande samt inriktar sig på
att stödja studentens yrkesutveckling (11). I England är kravet att handle-
dande sjuksköterskor har varit legitimerade minst ett år, genomgått god-
känd kurs i studenthandledning samt var tredje år visar att de möter krav
som Nursing and Midwifery Council (Brittisk motsvarighet till Svensk
sjuksköterskeförening) ställer på handledare (9,12).

Sjuksköterskor beskriver att handledningsprocessen handlar om anpas-
sade lärande miljöer samt göra studenten delaktig i omvårdnadsarbetet
(13,14). För att skapa engagemang i handledarrollen är det viktigt med
stöd från organisationen, att handledarna har tillräckliga teoretiska kun-
skaper i förhållande till studenten samt tillgång till kontinuerlig utbildning
(14,15). Sjuksköterskor beskriver att studenthandledning bidrar till ökad
självmedvetenhet och kunskap (13). För att bidra med ökad kunskap om
handledningsprocessen samt stärka sjuksköterskor i rollen som handle-
dare, är det av betydelse att handledarnas erfarenhet och upplevelser av
handledningsprocessen efterfrågas och utvärderas (16).
Syftet med studien var att få en djupare förståelse hur handledande

sjuksköterskor upplever handledningsprocessen vid sjuksköterskestu-
denters verksamhetsförlagda utbildning.

Metod
Design
Undersökande kvalitativ design med inspiration från Grundad teori (GT)
metod genomfördes mellan 2008 och 2009 för att beskriva sjuksköter-
skors upplevelser av handledningsprocessen (17). GT i enlighet med
Strauss och Corbin (17) avser att studera sociala processer och männis-
kors upplevelser av verkligheten. GT har utvecklats från symbolisk inter-
aktionism vilket innebär att individen utvecklas och skapar mening i till-
varon genom social interaktion (17). Metoden är framför allt induktiv
men har även deduktiva inslag, vilket medför att datainsamling och data-
analys sker parallellt. Forskaren utgår från det empiriska materialet och
arbetar systematiskt med de olika analysstegen. Inom GT är deltagarper-
spektivet centralt, där forskningens resultat skapar en bild av den verklig-
het som har betydelse för de personer som deltagit i studien (17).

Urval
Urvalet bestod av femton sjuksköterskor med handledarerfarenhet av
sjuksköterskestudenter underVFU. Inklusionskriterier för deltagande var
fast anställning eller långtidsvikariat med tjänstgöringsgrad på lägst
75 % samt handledarerfarenhet av sjuksköterskestudenter under VFU,
som omfattade fem eller tio veckor, de senaste två åren. Författarna (MB,
JK) informerade först huvudhandledarna på de inkluderade sjukhusen
om studiens syfte och upplägg. Huvudhandledarna bidrog med namn på
handledande sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Skrift-
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lig information gällande studien, med förfrågan om deltagande, skicka-
des initialt ut till fyra handledande sjuksköterskor. Därefter tillämpades
ett teoretiskt urvalsförfarande där handledande sjuksköterskor med olika
erfarenheter valdes ut och fick en förfrågan om deltagande. Teoretiskt
urval användes för att få stor bredd i datamaterialet (18,20). De sjukskö-
terskor som deltog i studien var uteslutande kvinnor i åldern 25-50 år och
hade varit yrkesverksamma två till elva år. För mer information om de
deltagande sjuksköterskornas bakgrundsfaktorer se tabell 1.

Etik
Studien är godkänd av den lokala etikgranskningsgruppen för Hälsa och
Samhälle på Högskolan i Halmstad samt av verksamhetschefer och
avdelningschefer på berörda avdelningar. Deltagarna informerades
muntligt och skriftligt om studien upplägg och syfte, att deltagandet var
frivilligt samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt och de fick
avbryta sin medverkan om de önskade (17,18). Skriftligt informerat sam-
tycke insamlades från samtliga sjuksköterskor som deltog i studien.

Datainsamling och dataanalys
Intervjuer användes som datainsamlingsmetod och genomfördes vid två
sjukhus iVästsverige under 2008 och 2009. Intervjuerna bandinspelades,
varade i 30 – 60 minuter och utfördes på informanters arbetsplats i när-
varo av författarna (MB, JK). Två pilotintervjuer genomfördes. Inled-
ningsfrågan, som testades och ställdes till samtliga informanter löd: «hur
upplever du handledningsprocessen och handledningen av sjuksköter-
skestudenter?». Författarna ställde följdfrågor baserat på vad som fram-
kom i intervjuerna exempelvis: kan du utveckla hur du menar med otill-
räckligt med tid? Under intervjun eftersträvades ett öppet samtal och en
tillåtande miljö för att få en djupare förståelse för informantens upple-
velse av handledningsprocessen (17,18,19).
Datainsamling samt dataanalys genomfördes parallellt i linje med GT

och bearbetades tills datamaterialet inte bidrog med något nytt för studien
(17,20). Mättnad i datamaterialet uppnåddes efter 13 intervjuer, därefter
genomfördes ytterligare två intervjuer för att utesluta att ingen ny infor-
mation framkom (17,18). De bandinspelade intervjuerna skrevs ut orda-
grant och bearbetades av författarna (MB, JK) gemensamt. Under analys-
processen medverkande även en medbedömare (PS) för att bedöma rele-
vansen i kategorierna. Datamaterialet analyserades med hierarkisk kod-
ning i enlighet med GT (17) som grundar sig på tre steg; öppen, axial och
selektiv kodning. Först skrevs intervjuerna ut ord för ord och de transkri-
berade intervjuerna lästes igenom rad för rad för att få förståelse för data-
materialet Sedan, i den öppna kodningen, identifierades substansen i data-
materialet som gavs benämningar i form av substantiva koder. Därefter

jämfördes koderna med varandra och de med liknande innehåll gruppera-
des och genererade preliminära kategorier. Under den axiala kodningen
relaterades preliminära kategorier med varandra och grupperades i
gemensamma nämnare, vilket gav fyra kategorier. Vid den slutliga selek-
tiva kodningen framträdde kärnkategorin «utvecklande och stimulerande
handledningsprocess» vilket beskrev det centrala fenomen vilket de andra
fyra kategorierna kunde relateras till (17,18,19). Modellen som växte
fram ur kärnkategorin och kategorierna hjälper till att förklara hur handle-
dande sjuksköterskor upplever handledningsprocessen vidVFU.

Resultat
Kärnkategorin som identifierades benämns utvecklande och stimule-
rande handledningsprocess och beskriver handledande sjuksköterskors
upplevelser av handledningsprocessen som givande, inspirerande, lärorik
och utmanande, «… man lär sig jätte mycket och man får konkretisera
det man gör…,… det är jätte nyttigt…»(J).»… roligt, utvecklande för
egen del, positivt…»(B). De fyra kategorierna relaterade till kärnkatego-
rin benämndes; att ha tillräckligt med tid, att ha ett fungerande samar-
bete, att ha tillräckligt med kunskap och att få bekräftelse. Handlednings-
processen, i form av kärnkategorin och de fyra relaterade kategorierna,
belyses i en modell som åskådliggör handledande sjuksköterskors upple-
velser av handledningsprocessen samt behovet av tid, samarbete, kun-
skap och bekräftelse för att handledningsprocessen ska upplevas utvec-
klande och stimulerande (figur 1).

Att ha tillräckligt med tid
I denna kategori beskrev informanterna betydelsen av tillräckligt med
tid, för att handledningsprocessen skulle upplevas utvecklande och sti-
mulerande. Tid, eller brist på tid, beskrevs som en central aspekt. Upple-
velsen av stress och krav var resultat av otillräckligt med tid för handled-
ningsprocessen, vilket bidrog till dåligt samvete gentemot studenter och
arbetskamrater. Upplevelsen av stress utgjordes av att ständigt ha en stu-
dent som följeslagare och att det tog längre tid att utföra dagliga arbet-
suppgifter, vilket kunde leda till att den handledande sjuksköterskan inte
hann med andra åtaganden under dagen. Bristande förståelse från arbet-
skamrater om de fick vänta eller inte fick den hjälp de förväntade sig,
bidrog också till stress «... kan ibland känna att man har dålig uppback-
ning från avdelningen, det tar längre tid när man har studenter...»(B).
Tidspressen vid stressiga dagar bidrog till att informanterna skyndade på
studenten eller att studenten bara fick följa efter dem «… idag hinner jag
inte med en studerande, utan de får springa med som en svans…»(F).
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Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna (n = 15)
Yrkesår Rang, medelvärde 2–11år

(4,2 år)

Kön Kvinna 15
Man 0

Vårdvetenskap 60 hp 2
90 hp 13

Handledarutbildning 7,5 hp Ja 6
Nej 9

Arbetat innan första student < 1år 4
> 1 år 7
> 2 år 2
> 3 år 2

Arbetsplats Medicin 7
Kirurgi 6
Ortopedi 2

Figur 1. Modell över handledningsprocessen

Utvecklande och Stimulerande handledningsprocess



De handledande sjuksköterskorna upplevde stora krav på sig själva då
studenten ville vara delaktiga i alla omvårdnadsmoment och visade bris-
tande förståelse för att tiden inte räckte till. «… en del studenter förvän-
tar sig att man ska visa allt, de ska göra allt. Det är pressande tycker
jag…»(M). Studenter som trodde sig kunna mer än deras verkliga för-
måga, tog mer tid och kraft av den handledande sjuksköterskan eftersom
han/hon då kände behov av att hålla ett extra öga på studenten eller för-
vissa sig om att studenten klarade uppgiften. Informanterna upplevde att
mer tid gick åt och att högre krav ställdes på dem vid handledning av stu-
denter i termin två och termin fyra i jämförelse med handledning av stu-
denter i termin sex som var mer självständiga och kunde vara till hjälp på
avdelningen. «… stor skillnad… termin två ställer större press på mig att
informera om allting jag gör…»(A). «… Termin två har jag inga större
förväntningar…,…Termin sex, då kan jag gå hem…»(G).
Informanterna upplevde det svårt att avsätta tid för reflektion med stu-

denterna, vilket handledningsmodellen vid de berörda sjukhusen krävde.
Det var speciellt svårt att avsätta tid för reflektion på avdelningar där man
var en eller två handledare per studerande och när tillfällen arbetsbelast-
ningen var hög. Vid akuta situationer försökte den handledande sjukskö-
terskan alltid reflektera i samband med incidenten. Informanterna
beskrev betydelsen av tid för reflektion för att VFU:n skulle bli lärorik
för studenten «… man försöker reflektera så mycket man kan när man
handleder dem men ibland har man inte riktigt tid…»(B). Avdelningar
med en handledande sjuksköterska för samtliga studenter, s.k. klinisk
utbildningsavdelning eller patientbunden handledning, avsatte tid för stu-
denterna att skriva dagbok vid arbetspassets slut, vilket gav studenterna
möjlighet att själva reflektera. Huvudhandledaren hade sedan gruppref-
lektion en gång per vecka, vilket upplevdes negativt av informanter efter-
som huvudhandledaren inte närvarat vid händelserna.

Att ha ett fungerande samarbete
Betydelsen av fungerande samarbete och bra relation mellan handle-
dande sjuksköterskor, studenter och medarbetare för att handlednings-
processen skulle bli stimulerande och lärorik, beskrev informanterna i
denna kategori. Relationen mellan handledande sjuksköterskor och stu-
denter påverkade handledningsprocessen både positivt och negativt. En
fungerande, öppen relation och ett gott samarbete medverkade till att
handledande sjuksköterskor var mer tillåtande gentemot studenterna och
att undervisningstillfällena blev mer lärorika. Fungerade inte samarbetet
upplevde informanterna att de inte nådde fram till studenten, vilket
bidrog till osäkerhet kring studentens kunskapsutveckling underVFU «...
alla är ju individer och säga att man bara ska handleda, då kan man inte
bara heller ta bort personligheten…»(J).
Delat handledarskap med kollegor upplevdes positivt av informan-

terna, framför allt vid tillfällen då samarbetet med studenten inte funge-
rade. Delat handledarskap bidrog till att handledarna kunde avlösa varan-
dra och att handledningen inte kändes lika betungande. Informanterna
upplevde också att delat handledarskap bidrog till att studenten fick en
bredare modellinlärning «… det finns inte rätt och fel, det finns bara
olika sätt och det måste man tillåta...»(J).
Samarbetet medHögskolan upplevde informanterna som viktigt. Fanns

inte en god kommunikation mellan handledare och Högskola, kunde det
leda till att de handledande sjuksköterskorna upplevde orealistiska krav
från Högskola och studenter. Kraven gällde främst att tillåta studenterna
träna praktiska handlag, vara delaktiga samt ta ansvar för omvårdnadsar-
betet. Informanterna upplevde dåligt samvete om de tog över eller inte til-
lät studenten utföra omvårdnadsmoment i sin egen takt «… det är roligt
men kräver mycket… både hinna med studenten och patienten…»(O).
Samtidigt upplevde de handledande sjuksköterskorna att de tappade kon-
trollen över arbetsuppgifter om studenterna fick vara delaktiga och
ansvara för omvårdnadsarbetet, framförallt vid handledning av flera stu-
denter samtidigt «… vi har ändå ansvaret för våra patienter oavsett om vi
har student med oss eller inte…»(K). De handledande sjuksköterskorna
upplevde dåligt samvete gentemot medarbetarna, oavsett profession, då
arbetsuppgifter tog längre tid. När arbetsuppgifter delegerades vidare eller
när arbetskamrater fick vänta på hjälp, kunde det leda till irritation och
påverka samarbetet. Medarbetarstöd under handledningsprocessen var
viktigt för att skapa gott arbetsklimat, minska upplevelsen av dåligt sam-
vete och skapa en fungerande relation med studenten.

Att ha tillräcklig kunskap
Kategorin att ha tillräckligt med kunskap handlar om informanternas
upplevelser av att handledningsprocessen påverkas av studenternas för-
kunskaper och handledarnas egna kunskaper.
Informanterna upplevde studenternas förkunskaper varierande, allt från

tidigare erfarenhet inom omvårdnad till ingen erfarenhet alls «…många
som har erfarenhet från t.ex. ålderdomshem är inte rädda för att ta i den
basala omvårdnaden…,… många som inte varit i vården kan jag se har
medicinvagnen i fokus och dras som flugor kring den och är inte intresse-
rade av det basala som ändå är grunden…»(H). Handledningen anpassa-
des utifrån studenternas förkunskaper och gentemot studenter med tidigare
erfarenhet av omvårdnad var handledaren mer tillåtande. Informanterna
upplevde större press vid handledning av termin två eftersom fler studenter
saknade baskunskaper i omvårdnad. De handledande sjuksköterskorna
fick informera, visa samt förklara hur, vad och varför man gjorde olika
omvårdnadsmoment «… som att man torkar en patient med ett badlakan
när man duschat henne. Det är skrämmande när studenten talar om att det
har jag inte lärt mig…»(E). Vid handledning av studenter i termin sex,
upplevdes högre krav på de handledande sjuksköterskornas egna kunska-
per för att handledningen skulle bli lärorik för studenten «…det kräver mer
av mig medT6, måste kunna mer på mina fem fingrar…»(O).
Informanterna upplevde bristande kunskaper i handledningsprocessen

och hade önskan om att studenthandledning skulle ingå i grundutbild-
ningen «… skaman nu förväntas ta hand om studenter kan det vara bra att
veta hurman ska göra. Det ingår i professionen…»(O). Ett fåtal informan-
ter hade läst studenthandledning på avancerad nivå i efterhand för att öka
kunskapen. I rollen som handledande sjuksköterska anammades ofta goda
egenskaper från handledare som informanterna själva hade under sin
grundutbildning samt från kollegor med handledarerfarenhet «… jag hade
två bra handledare under min utbildning och jag lutar mig mot hur de
var…»(M). Informanterna beskrev att en bra handledare ska vara stresstå-
lig, tillåtande, lyhörd, pedagogisk och tycka det är roligt med studenter «…
hon måste ha tiden, kunna ge reflektion, feedback hela tiden, kunna stå för
respekt och olikheter…»(B). Informanterna beskrev betydelsen av att för-
sta året efter sjuksköterskeexamen vara studentfri eftersom man som
nyutexaminerad sjuksköterska behöver få möjlighet att stärka sin egen
yrkesroll och bli tryggmed avdelningens rutiner «…man är inte förberedd
på att ta hand om studenter när man gått grundutbildningen…»(B).

Att få bekräftelse
I denna kategori beskrivs att bekräftelse på egna yrkeskunnandet och stu-
dentens utveckling ökade den handledande sjuksköterskans självkänsla
samt bidrog till att handledningsprocessen upplevdes berikande. Hand-
ledningsprocessen upplevdes lärorik genom att studenterna bidrog med
ny kunskap, vilket enligt informanterna gav möjlighet till eftertanke och
reflektion över egna omvårdnadsinsatser. Informanterna upplevde att de
fick återkoppling på det egna yrkeskunnandet när de visade studenten
praktiska färdigheter och hade en dialog kring den omvårdnadssituation
som de tillsammans genomförde.
Informanterna upplevde en ökad självkänsla när de såg att studenterna

utvecklades i sin profession, vilket i sin tur bidrog till att handlednings-
processen upplevdes stimulerande. En utmaning var att skapa en tillå-
tande inlärningsmiljö och bidra till att svagare studenter blev trygga och
självständiga i sin kommande yrkesroll «… roligt få se någon gå vidare
och lära sig mer och mer…»(C). Studenternas engagemang, glädje och
utveckling medverkade till att handledarna upplevde tillfredsställelse
samt ökad självkänsla «… roligaste är nog när de kommer och säger att
de lärt sig så mycket i dag… att de är nöjda…»(L).

Diskussion
Metod diskussion
GT är en metod med hög tillämplighet att beskriva människors upple-
velser av verkligheten (17) och ansågs därför vara relevant för studiens
syfte. I föreliggande studie har metoden framförallt inspirerats av en
induktiv ansats, vilket ansågs lämpligt eftersom studiens resultat önskar
skapa en bild av verkligheten för de personer som deltagit i studien.
Urvalet bestod av 15 informanter, varav samtliga var kvinnor, vilket kan
ses som en svaghet och leda till att urvalet inte blir representativt. I stu-
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dien användes ett teoretiskt urval för att få en djupare förståelse för hand-
ledningsprocessen som undersöktes, men det fanns svårigheter med ett
erhålla ett urval som bestod av både manliga och kvinnliga handledande
sjuksköterskor, vilket kan ses som en spegling av att yrkesgruppen till
största del består utav kvinnor (17,18). Möjligen hade resultatet varit
annorlunda om män hade deltagit i studien.
Författarnas (MB, JK) förkunskaper inom området kan ses både som

styrka och svaghet. Det bör beaktas att författarna omedvetet kan ha
påverkat objektiviteten under datainsamling och dataanalys genom att ta
informanternas uttalanden för givet och försumma att undersöka eller
analysera data ytterligare. För att motverka denna svaghet under datain-
samlingen var båda författarna (MB, JK) närvarande vid samtliga inter-
vjuer och ett öppet samtal eftersträvades där informanten uppmuntrades
vara den aktiva personen. Två pilotintervjuer genomfördes och intervju-
frågorna hölls öppna för att, i så stor utsträckning som möjligt, undvika
att författarnas eventuella förförståelse påverkade resultatet. De bandin-
spelade intervjuerna skrevs ut ordagrant av författarna gemensamt för att
motverka att egna värderingar eller personliga tolkningar skulle läggas
till data. För att säkerställa objektiviteten under analysprocessen hade
författarna syftet i medvetande i förhållande till datamaterialet. För att
öka trovärdigheten i studien har resultatet analyserats av båda författarna
(MB, JK) och medbedömare (PS) har under analysprocessen ställt kri-
tiska frågor och bedömt relevansen i kategorierna. Genom detaljerad
beskriven analys och genom att kategorierna styrks med citat, ökar möj-
ligheten att bedöma resultatets trovärdighet.

Resultat diskussion
Utvecklande och Stimulerande
Resultatet visar att handledningsprocessen i form av kärnkategori och
fyra relaterade kategorier, i en modell, åskådliggör sjuksköterskornas
upplevelser av handledningsprocessen samt deras behov av tid, samar-
bete med studenter, medarbetare och högskola, tillräcklig kunskap och
bekräftelse för att handledningsprocessen skulle upplevas utvecklande
och stimulerande.

Att ha tillräckligt med tid
I resultatet framkom att handledande sjuksköterskor upplevde otillräc-
kligt med tid för handledningsprocessen, vilket bidrog till stress. Duffys
(15) studie beskriver att stress hos handledande sjuksköterskor uppkom-
mer på grund av otillräckligt med tid att ansvara för studentens lärande
och samtidigt ansvara för andra arbetsuppgifter med patientsäkerheten i
fokus. Flera studier bekräftar att tiden är en viktig faktor för att skapa
lärandemiljöer som främjar studentens möjlighet att förvärva ny kunskap
och utvecklas i sin kommande yrkesroll (5,9,13). Informanterna beskrev
att verksamheterna idag är högeffektiva och att hinna med handledning
av studenter utöver ordinarie arbete upplevdes som tidskrävande. Kanada
använder en handledningsmodell där sjuksköterskor utanför ordinarie
verksamhet handleder studenter i omvårdnadssituationer (11). En hand-
ledningsmodell där handledande sjuksköterskor inte behöver ansvara för
både handledningsprocessen och patientarbetet hade sannolikt bidragit
till en mer lärorik och tidsanpassadVFU. Resultatet visade att informan-
terna upplevde reflektion som väsentlig för studentens kunskapsutveck-
ling, men tid för reflektion saknades. Avdelningar där huvudhandledaren
ansvarade för gruppreflektion fanns tid avsatt en gång per vecka för
reflektionsträffar med studenterna. Informanter uttryckte detta som
negativt eftersom huvudhandledaren inte varit med vid omvårdnadssitu-
ationen som de reflekterade över. Det är väl känt att reflektion är en vik-
tig del i studentens lärande, där studenten genom att utvärdera en obser-
vation eller praktisk situation omvandlar erfarenheten till förvärvad kun-
skap (7,21). Tidigare studier visar att regelbundna reflektionsträffar
under VFU:n ökar studenten kunskap, förståelse och helhetsperspektiv
på omvårdnaden (5,14,22,23). Föreliggande studies resultat belyser att
reflektion är betydelsefullt även för handledande sjuksköterskor för att
handledningsprocessen ska upplevas som givande.

Att ha ett fungerande samarbete
I resultatet framkom betydelsen av god relation och samarbete mellan
handledare, student samt medarbetare för att handledningsprocessen ska

vara ändamålsenlig. Handledande sjuksköterskor behöver förutom att
ansvara för patienterna även fungera i samarbete med kollegor och arbet-
skamrater, samt ge studenterna den uppbackning de behöver, vilket
bekräftas av både Pilhammar (4) och Lillibridge (13). För att skapa läro-
rika utbildningsperioder för studenterna är det viktigt att handledande
sjuksköterskor får stöd från organisationen och erbjuds kontinuerlig
utbildning i studenthandledning, (14,15).
Resultatet visade att en fungerande relation bidrog till att handledaren

var mer tillåtande mot studenten, medan en sämre relation ökade osäker-
heten kring studentens kunskap och förmåga. Tidigare studier visar att
det är en förutsättning att handledande sjuksköterskor skapar en funge-
rande relation med studenten för att bidra till en bra lärandemiljö och för
att stärka studenten i kommande yrkesroll (6,21,24). Rollen ställer krav
på handledande sjuksköterskor att lära känna studenten och skapa en
känsla av tillhörighet dem emellan (13, 25, 26). Dialogen med och
responsen från handledande sjuksköterskor är väsentlig för att studenten
ska bli medveten om sin egen kompetens, styrkor och svagheter, vilket
har betydelse för studentens yrkesmässiga utveckling (27,28). Utma-
ningen för handledande sjuksköterskor är att möta studenter på den kun-
skapsnivå de befinner sig, så att lärandeprocessen främjar studentens
självkänsla och personliga utveckling (6,14,24).
Resultatet visade att det behövs förståelse mellan handledande sjuk-

sköterskor och kollegor eftersom det lätt kan bli intressekonflikter när
studenter finns på avdelningen pga. att arbetsuppgifterna tar längre tid.
Stöd från arbetskollegor är av betydelse för att minska arbetsrelaterad
stress hos handledande sjuksköterskor, vilket kan främja kollegial sam-
verkan och tillfredsställelse på arbetsplatsen (29).

Att ha kunskap
Handledande sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde att bristande
förkunskaper hos framför allt första års studenter, bidrog till ökad press
eftersom basal omvårdnad är en grundförutsättning för att bedriva god
vård. Studenter utan vårderfarenhet var osäkra på hur de skulle agera i
omvårdnadsarbetet och upplevdes oförberedda inför VFU. Studenter i
början av utbildningen behövde mer stöd och undervisning vid praktiska
moment vilket bidrar till att handledande sjuksköterskor behövde avsätta
mer tid för handledning. Tidigare studier beskriver att studenter ibland
har orealistiska krav då de vill vara delaktiga i alla omvårdnadssituatio-
ner och att handledande sjuksköterskor ständigt ska vara tillgänglig
(9,21). Sannolikt belyser detta att studenter i början av utbildning behö-
ver mer stöd på grund av att baskunskaper och självständighet ännu inte
uppnåtts och inte på att kraven från studenten är orealistiska. En vidare
reflektion är att bristande kommunikation mellan handledande sjukskö-
terskor och studenter kan vara vilseledande ochmedverka till orealistiska
förväntningar hos studenten (30). Handledningen bör anpassas utifrån
studentens teoretiska och praktiska förkunskaper i omvårdnad (1,3,23).
Ett sätt att förberedda studenten inför VFU är att använda sig av kliniskt
träningscentrum där studenter får öva praktiska omvårdnadsmoment till-
sammans med klinisk lärare från Högskolan (23).
Handledningsprocessen upplevdes som ett viktigt kunskapsutbyte

mellan handledande sjuksköterskor och studenter, där de under optimala
förutsättningar lär sig av varandra. Handledningsprocessen upplevdes
lärorik genom att studenterna bidrog med ny kunskap och gav handle-
dande sjuksköterskor möjlighet till reflektion över egna omvårdnadsin-
satser. Ska handledningsprocessen ge ömsesidiga vinster är det viktigt att
det finns stöd från verksamheter och arbetskamrater så handledande
sjuksköterskor kan avsätta tid och resurser som krävs (15).
I resultatet framkom att informanterna upplevde otillräckliga förkun-

skaper i att handleda studenter. I sjuksköterskans profession ingår att
handleda studenter, trots det saknas utbildning i studenthandledning som
en del i grundutbildningen (3). Likaså saknas direktiv i ICN:s etiska kod
för sjuksköterskor hur de ska förhålla sig vid handledning av studerande
(31). Det kan vara betydelsefullt att uppmärksamma att sjuksköterskan
inte automatiskt är en bra handledare även om han eller hon har goda teo-
retiska och praktiska kunskaper i omvårdnadsarbetet (15). Resultatet
visade att handledningsformen handledande sjuksköterskor anammade
var den de själva hade erfarenhet av som studenter under grundutbild-
ningen eller av erfarna kolleger, en form av modellinlärning som
beskrivs som vanligt av Pilhammar (4). För att öka kunskapen om hand-

Sykepleievitenskap . Omvårdnadsforskning . Nursing Science

50

VÅRD I NORDEN 4/2011. PUBL. NO. 102 VOL. 31 NO. 1 PP 47–51



ledningsprocessen hade flera informanter gått kurs i studenthandledning,
ändå upplevdes handledningen gå på rutin. Informanter efterfrågade för-
beredande kurs i handledning under grundutbildningen för att öka kun-
skapen och skapa bättre förutsättning för handledningsprocessen.

Att få bekräftelse
Resultatet visade att handledningsprocessen bidrog till att handledande
sjuksköterskor gavs möjlighet att se över sitt arbetssätt, utveckla nya per-
spektiv i omvårdnaden och få bekräftelse på den egna kompetensen.
Handledningsprocessen gav handledande sjuksköterskor möjlighet till
eftertanke om hur de själva som sjuksköterskor utförde omvårdnadsarbe-
tet. Informanterna upplevde att det var berikande att reflektera över det
egna arbetssättet och få möjlighet till kunskapsutbyte mellan student och
handledare. I likhet med en tidigare studie (13) beskrev informanterna att
studentens utveckling underVFU upplevdes som bekräftelse på den egna
kompetensen samt att det var tillfredställande att vara en del av någon
annans utveckling.
Informanterna upplevde att det var en utmaning i att få svagare studen-

ter att växa och känna trygghet i sin kommande yrkesroll. Genom att
uppmärksamma studentens förmågor och stödja självmedvetenhet i
handledningsprocessen, kan det stärka studentens kunskapsutveckling
(5,22,24,26) och påverka studentens självförtroende i sin kommande
yrkesroll (6,24,28).

Konklusion
Resultatet visar att handledande sjuksköterskor upplevde handlednings-
processen som utvecklande och stimulerande om möjlighet till tid, fun-
gerande relation mellan handledare, studenter och medarbetare, kunskap
och bekräftelse fanns tillgänglig. Det var angeläget med stöd från både
medarbetare och från organisationen gällande avsatt tid för handledning
för att ordinarie verksamhet eller patientsäkerheten inte skulle påverkas.
I sin tur kunde det bidra till minskad stress hos handledarna och skapa
bättre förutsättningar för en god lärandemiljö för studenterna. Handled-
ningsprocessen var ett viktigt kunskapsutbyte mellan den handledande
sjuksköterskan och studenten, där båda under optimala förutsättningar
lärde sig av varandra. Resultatet visar att de handledande sjuksköter-
skorna upplevde reflektion som väsentligt för både studentens kunskaps-
utveckling och för deras egen upplevelse av lärande och kontinuitet i
handledningsprocessen. För att handledande sjuksköterskor ska känna
sig trygga i handledningsprocessen är det av betydelse att det finnas för-
utsättningar och möjlighet till kontinuerlig utbildning i handledning.
Behov finns av ytterligare forskning kring handledningsprocessen och

hur utbildning i studenthandledning hos handledande sjuksköterskor
påverkar möjligheten till goda lärandemiljöer under VFU.Ytterligare ett
intressant område för vidare forskning är hur möjligheten till reflektions-
tid under VFU påverkar både studentens och den handledande sjukskö-
terskans kunskap- och yrkesutveckling.
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