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Sammanfattning Den viktigaste delen i en handlednings situation är det 

pedagogiska samtalet och att kontrollera kunskaperna kring en 

omvårdnadshandling. Frågan är hur handledarna upplever sin 

situation och vilka möjligheter som finns för att kunna uppfylla 

kraven på optimalt handledarskap. Syftet med denna studie var 

att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan 

som handledare. Studien genomfördes som en systematisk 

litteraturstudie med analys av 10 speciellt utvalda artiklar.  

 I resultatet framkom tre olika problemkategorier. Kategori 1 är 

hinder på vårdenheten som kan innebära brist på tid till 

handledning. Kategori 2 är bristande stöd från vårdenheten, från 

högskolan, från kollegor eller lärare. Kategori 3 innefattar 

otillräckliga kunskaper och erfarenheter vilket kan resultera i 

brist på bekräftelse. Ytterligare forskning kring handledning och 

faktorer som påverkar sjuksköterskan som handleder behövs. 

Många av handledarna på vårdenheterna upplever stor osäkerhet 

kring handledningsprocessen och att stödet till handledare är 

bristfälligt. Trots att kraven på handledarna under 

verksamhetsförlagd utbildning ökar finns idag inga nationella 

krav eller riktlinjer kring vilken utbildning som är lämplig. 

Tydliga krav och regler som är väl förankrade i verksamheten 

skulle vara ett bra verktyg till att stödja handledaren i deras roll. 
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Abstract  The most important factors in a tutorial session are the 

pedagogic discussions and making sure that the students have 

adequate knowledge for the nurse case under study. However, 

the question is how the tutors experience their situation and 

what resources and support they consider to be of importance in 

order to meet the demands for an optimum tutorial service. The 

aim of this study was to study factors affecting the nurse in the 

role as a tutor. The method was a systematic literature review 

and final detailed analysis of 10 specially selected articles. 

                                      The results showed that there are three different categories of 

problems. Category 1 includes obstacles within the nurse ward 

resulting in lack of time for nurses to perform tutorial activity. 

Category 2 problems are insufficient support from the health 

care unit, from the Nurse School, from colleagues or teachers. 

Category 3, finally, includes inadequate knowledge and 

experience from the tutor which may result in lack of 

acknowledgment. More studies on the nurse as a tutor and 

factors affecting the nurse in the tutorial role are needed. Many 

of the nurses on the health care units and wards are not feeling 

comfortable with the tutorial process, the support for the 

supervision being inadequate. Despite the increasing demands 

on the tutors during clinical education increases there are 

currently no national standards or guidelines that show what 

training is appropriate. Distinct demands and roles, deeply 

rooted in practical work, would be a god tool supporting the 

tutors in their teaching supervision. 
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Inledning 

I många hundra år har det funnits en tradition av mästare-lärling-utbildning inom 

yrkesutbildningarna. Utbildningen var integrerad med själva arbetet och lärlingen var en 

hantlangare till mästaren. I slutet av 1800-talet förändrades arbetsmarknaden och yrken 

som baserades på kunskaper från böcker och professionella yrken växte fram. De flesta 

yrkesutbildningar baseras idag på teoretiska kunskaper då det är viktigt att studenten får 

den formella kompetensen genom teori därför att en yrkeskår utåt behöver visa att en 

viss standard på utbildningen uppfyllts. Handledning har sedan tillkommit för att 

sammanföra teoretiska kunskaper och praktiskt kunnande (Selander & Selander, 2007).  

Under 1980-talet reformerades sjuksköterskeutbildningen och tiden till teoriutbildning 

ökade och de yrkesverksamma sjuksköterskorna fick ett större ansvar för den 

verksamhets förlagda utbildningen (VFU). I och med den ändrade synen på lärandet får 

VFU större betydelse för den formella utbildningsnivån. Idag erbjuder många 

arbetsplatser handledarutbildning till sjuksköterskorna vilka har krav på sig att handleda 

(Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010). Handledaren har stort ansvar för 

studentens lärande i att identifiera individuella behov, ge möjlighet till att träna, bli 

självständig i sin yrkesroll och stötta och ge tid till reflektion och eftertanke (Selander & 

Selander, 2007).  I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (SoS, 2005) beskrivs att sjuksköterskan skall handleda, undervisa och 

bedöma studenter utifrån en helhetssyn och med ett etiskt förhållningssätt samt 

medverka vid handledning och utbildning av nya medarbetare (ibid). 

Bakgrund 

Definition av handledning 

”Att handleda betyder således att fånga upp någon, föra denne in i något gripbart 

(praktiskt) och göra honom eller henne lämpad för detta. Sett från andra hållet - denne 

någon genomgår något, utstår något, blir förd till något” (Selander & Selander, 2007 s. 

15).  

Handledningens syfte 

Pilhammar (2012) skrev att innehållet i handledning består av: rutiner, omvårdnad, 

sjukvårdsteknik, biomedicin, samhällsvetenskap och vetenskaplig metod. Då varje 

handledningssituation är unik kan handledaren inte helt förbereda sig på vilken kunskap 

som kan behövas, det gör att sjuksköterskan är tvungen att vara påläst på många olika 

ämnesområden. Det största området är omvårdnad vilket också är sjuksköterskans 

karaktärsämne. Den som handleds skall imitera, observera och praktiskt utföra 

omvårdnadshandlingar. Detta är den bästa metoden för att tillägna sig praktisk kunskap. 

Pilhammar (2012) menar att den som handleds skall ha ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt där hon diskuterar sina upplevelser med handledaren och på så sätt kan 

knyta ihop sina praktiska och teoretiska kunskaper. Den viktigaste delen i handledning 

är just det pedagogiska samtalet och syftet är att kontrollera kunskaperna kring en 

omvårdnadshandling. Genom samtalet får studenten bekräftelse på det som görs rätt 

eller fel och ser vilka normer, värderingar och attityder som utmärker professionen som 

sjuksköterska. Den erfarenhetsbaserade kunskapen lär sig sjuksköterskan genom att 

upprepade gånger utsättas för olika omvårdnadssituationer. Genom upprepning får 

sjuksköterskan erfarenheter som ger den fingerfärdighet som är nödvändig för att lära 
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sig olika rutiner men det gör också att sjuksköterskan ser olika variationer för att utföra 

uppgiften. (Pilhammar, 2012). 

 

Pilhammars (2012) beskrivning av att använda vetenskapligt baserad kunskap och 

erfarenhet överensstämmer med Leksell och Lepps (2013) beskrivning av att ge 

evidensbaserad vård. Evidensbaserad vård är en av de sex kärnkompetenser som 

organisationerna Institute of Medicine (IOM) och Quality and Safety Education for 

Nurses (QSEN) i USA tog fram mellan år 2002-2007. Bakgrunden var att oberoende 

experter såg att personal inom hälso- och sjukvården inte hade den kunskap som 

framtidens vårdyrke kräver. Nya kunskaper behövs för att minska patienternas lidande, 

förbättra kvalitén och säkerheten av vården. I Sverige har kärnkompetenserna 

integrerats i sjuksköterskeutbildningen med syftet att kunna tydliggöra kraven och 

innehållet i utbildningen. Stora krav ställs även på att teamarbete över 

professionsgränserna finns, för att kunna möta de komplexa vårdbehov som patienterna 

har. För att ge patienterna en evidensbaserad vård är sjuksköterskan tvungen att använda 

de bästa och senaste vetenskapliga kunskaperna tillsammans med erfarenhets baserade 

kunskaper i sina beslut i omvårdnadsarbetet (Leksell & Lepp, 2013). 
 

Handledarrollen 

Målet med handledning är att ge studenten eller den nyexaminerade sjuksköterskan 

möjlighet att hitta sin yrkesroll, sin egen identitet och utveckla sin kompetens till att bli 

självständig och ansvarstagande i sin yrkesroll. Genom att integrera teori och praktik 

tillsammans med en handledare ges en möjlighet att tryggt ledas in i nya yrkesrollen. En 

yrkesidentitet skapas när yrke och person sammanflätas vilket innebär att omgivningens 

uppfattning om dig som yrkesman inte bara ses som ett yrke utan att sjuksköterskan 

tillhör en yrkeskår. Att som sjuksköterska bara ha lång erfarenhet och goda kunskaper 

räcker idag inte till för att vara en bra handledare utan en handledare har olika roller till 

exempel lärare, ledare, ansvarstagare, bedömare, personifiering av yrkesrollen, 

inspiratör och kollega (Selander & Selander, 2007). Henderson (2013) beskriver att 

traditionellt inom sjukvården har handledning utförts ”när tiden tillåter” mellan 

patienterna och har inte varit den undervisande och lärande handlednings situation som 

gör att studenten utvecklar sin yrkesroll. Att inte integrera handledning för studenter i 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar leder till att utvecklingen av skickliga 

sjuksköterskor blir sämre (Henderson, 2013).  

 

Barker och Pittman (2010) beskriver hur handledaren kan förbereda sig inför 

handledning genom att kontakt tas med den som skall handledas för ett samtal kring till 

exempel de lokala rutiner som finns på vårdenheten, kontakt uppgifter till vårdenheten 

samt eventuella förväntningar som finns. Handledaren kan även berätta om vilka olika 

patientgrupper och vanligaste sjukdomarna som förekommer på vårdenheten vilket gör 

att den som handleds kan förbereda sig genom att vara påläst (Barker & Pittman, 2010). 

Sjuksköterskan tar ofta på sig handledarrollen på grund av lång klinisk erfarenhet som 

sjuksköterska och inte på grund av sin pedagogiska kompetens. Handledaren är dock 

den som är ansvarig för studentens inlärning gentemot högskolans krav och skall kunna 

bedöma studentens färdigheter. Därför är det viktigt att handledaren vet sin egen roll 

och vilka mål som skall uppnå med handledningen (Selander & Selander, 2007).  

Varje relation mellan handledare och den som handleds är olika liksom varje 

handledningssituation. Handledaren visar hur hon förhåller sig till patienter, anhöriga 

och arbetskamrater och andra yrkeskategorier genom att förmedla sina värderingar, 

förmåga till inlevelse och ansvarstagande i förhållande till omgivningarna (Selander & 
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Selander, 2007). Ibland vill patienterna inte bli vårdade av studenter vilket kan vara 

svårt att förklara för studenten eller så kan de vara placerade på enheter som är mindre 

lämpliga för handledning (Barker & Pittman, 2010). 

 

Handledningsprocessen hos sjuksköterskestudenten 

Handledning delas in i tre steg: förberedelse, genomförande och uppföljning (Mogensen 

et al., 2010). När studenten kommer för handledning på vårdenheten ställs studenten 

inför nya situationer som de inte har erfarenhet utav vilket leder till osäkerhet och ett 

stort behov av stöd (Selander & Selander, 2007). Studenten kan inte självständigt 

praktisera utan är beroende av handledaren genom stöd och för att bli kontrollerad. 

Handledaren skall vara den som stimulerar studenten till nya tankar,vågar ifrågasätta sitt 

eget handlande och utveckla ett eget kritiskt tänkande (Mogensen et al., 2010). 

Beroendet gör ofta att studenten känner en form av hjälplöshet och handledaren har 

därför stort ansvar att bygga upp och upprätthålla en tillitsfull relation till studenten där 

det finns utrymme för misstag. Att härma och identifiera sig med handledaren är ett steg 

i utvecklingen och när studenten tillämpar handledarens idéer avtar hjälplösheten. I 

nästa steg vågar studenten frigöra sig från handledaren och pröva egna vägar i sitt 

handlande. Handledaren kan då få nya kunskaper om sitt arbete och hur det kan göras på 

olika sätt av studenten på dess väg till att bli oberoende (Selander & Selander, 2007). 

Uppföljning av handledningen görs i form av reflekterande samtal där handledaren ger 

återkoppling på studentens handlingar och förslag på andra sätt att utföra samma 

handling (Mogensen et al., 2010). Det är viktigt att handledaren stöttar studenten under 

frigörelsen och visar tillit, respekt, empati och trygghet för att klara av sin yrkesroll 

(Selander& Selander, 2007). Genom återkoppling från studenten får handledaren ett 

erkännande och bekräftelse vilket bidrar till att öka handledarens engagemang och 

ansvar för studentens lärande. Även studenterna tycker att det är viktigt att handledarna 

är intresserade av dem för att känna sig uppskattade (Henderson, 2013). 

 

Handledningsprocessen hos en nyexaminerad sjuksköterska 

Patricia Benner (1993) omvårdnadsexpert från USA, gjorde en modell för hur 

sjuksköterskan utvecklas, från novis till expert, som baseras på kunskaper och praktisk 

erfarenhet. Där beskrivs att från början är sjuksköterskan en novis med grundläggande 

kunskaper och begränsad erfarenhet vilket gör att sjuksköterskans handlande styrs av 

regler och riktlinjer. Novisen saknar bakgrundsförståelse för situationer hon möter och 

därför är reglerna viktiga men gör också sjuksköterskan begränsad och oflexibel. En 

avancerad nybörjare har börjat arbeta men behöver fortfarande stort stöd av sin 

handledare, har svårt att uppfatta hela situationer och koncentrera sig för att komma 

ihåg alla regler (Benner, 1993). Den engelska sjuksköterskeföreningen rekommenderar 

att nyexaminerade sjuksköterskor får upp till 12 månaders handledarskap där det ingår 

avsatt tid till att öva praktiska moment och där regelbundna träffar med handledare 

ingår. Målet  är att få en säker, kompetent och trygg sjuksköterska i sin nya arbetsmiljö 

(Harrison-White & Simons, 2013). När den nyexaminerade sjuksköterskan får lång tid 

med handledarskap ger det hög tillfredsställelse som sjuksköterska (Spiva et al., 2013). 

Efter att ha arbetat 2-3 år benämns sjuksköterskan som kompetent. Prioriteringar och 

det kritiska tänkandet utvecklas vilket gör sjuksköterskan medveten om sina handlingar 

men hon saknar expertens snabbhet. I nästa steg blir sjuksköterskan skicklig, kan se 

situationer som helhet, tolka situationer och ser betydelsen av sina åtgärder på lång sikt. 

I sista steget är sjuksköterskan expert. Sjuksköterskan har övat upp sina färdigheter, kan 



4 
 

snabbt prioritera, arbetar med en djup förståelse av situationen och kan se på situationer 

med ett helhetsperspektiv. Experten kan ibland ha svårt att förklara varför hon agerar 

som hon gör i vissa situationer men det beror på att hon utvecklar en 

förtrogenhetskunskap som ofta kallades den tysta kunskapen (Benner, 1993). 

 

Flera artiklar beskriver hur viktig rollen som handledare är för den nyexaminerade 

sjuksköterskan och hur handledaren bäst kan stödja och ge praktisk vägledning då 

sjuksköterskan ska lära sig yrkesrollen (Harrison-White & Simons, 2013; Muir, Ooms, 

Tapping, Marks-Maran, Phillips & Burke, 2013; Price, 2013; Spiva et al., 2013). Fyra 

områden är identifierade som viktiga inom handledning för att underlätta övergången 

från student till att vara legitimerad sjuksköterska: att snabbt kunna sätta sig in i 

patientvården och lokala policys, att kunna arbeta under en annan tidspress än som 

student, hur sjuksköterskan kan förfina sina färdigheter och skickligheter samt hur 

sjuksköterskan arbetar gentemot och med andra yrkesgrupper i ett team (Muir et al., 

2013; Price, 2013; Spiva et al., 2013). Vidare beskrivs hur viktigt det är att handledaren 

är tydlig i sin roll så att handledningen inte blir ett mentorskap eller en introduktions 

träning. Handledaren ska underlätta lärandet, bistå med kunskaper och erfarenheter så 

att den nya sjuksköterskan genom egna reflektioner kan utveckla sina färdigheter 

(Harrison-White & Simons, 2013; Price, 2013). Att vara en förebild, kunna visa empati 

men också ha en bra attityd är till gagn för det fortsätta lärandet av den nya 

sjuksköterskan (Price, 2013).  

 

Handledningens organisation 

 

Högskolan i Halmstad har i samverkan med Region Halland introducerat 

Handledningsmodellen som har som syfte att säkerställa den akademiska nivån på den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Detta innebär att den verksamhetsförlagda 

utbildningen för sjuksköterskor på grund och på avancerad nivå ska uppfylla samma 

krav som den teoretiska utbildningen vad gäller till exempel ämnestydlighet, 

lärarkompetens, arbetsformer, litteratur och examination. Ett avtal skrevs 2010 mellan 

Högskolan Halmstad och Region Halland angående den verksamhetsförlagda 

utbildningen och ligger till grund för Handledningsmodellen (Högskolan i Halmstad & 

Region Halland, 2012). 

 

I högskoleförordningens examensförordning anges det på vilken nivå en viss examen 

ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas (SFS 1993:100). Svensk 

sjuksköterskeutbildning ger en akademisk examen och följer det europeiska 

utbildningsdirektivet där det står att den teoretiska delen ska motsvara minst en 

tredjedel och den verksamhetsförlagda utbildningen minst hälften av utbildningstiden 

(Mogensen et al., 2010). Varje examen beskrivs efter områdena kunskap och förståelse, 

färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. För att den 

verksamhetsförlagda utbildningen ska innehålla en hög kvalitet krävs att vårdenheterna, 

där studenterna praktiserar, bedriver omvårdnadsforskning och utvecklingsarbeten 

(Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012). 

Idag finns inga nationella riktlinjer för de formella krav som ställs på att vara 

handledare men i det regionala avtalet som finns sedan 2010 mellan Högskolan i 

Halmstad och Region Halland anges att på vårdenheterna ska det finnas en 

huvudhandledare och en handledare. Huvudhandledaren har ansvaret för att säkerställa 

kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen och ska ha kunskap om studenternas 

utbildningsplan, kursplan och studiehandledning där målen för den verksamhetsförlagda 
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utbildningen står. Kvalifikationerna som är önskvärda hos en huvudhandledare är 

legitimerad sjuksköterska med en magisterexamen i omvårdnad, genomgått 

studenthandlings kurs 7,5 högskolepoäng (hp) och yrkeserfarenhet av handledarskap 

under minst 2 år (Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012). 

 

Handledaren har som ansvar att uppfylla målen för VFU och kunna ge studenterna en 

individuell måluppfyllelse. Som handledare är sjuksköterskan ansvarig för patienten och 

avgör om studenten har tillräckliga kunskaper att utföra vårdhandlingar. Handledaren 

ska också ha kunskaper om utbildningsplan, kursplan och studiehandledning där målen 

för VFU står. Kvalifikationer som är önskvärda hos en handledare är legitimerad 

sjuksköterska med en kandidatexamen i omvårdnad, studenthandledning 7,5 hp och 

yrkeserfarenhet under minst 1 år som sjuksköterska. Om handledaren handleder på 

specialistnivå krävs dessutom specialistsjuksköterskeexamen samt minst 2 års 

yrkeserfarenhet som specialist (Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012). 

 

En avdelningschef har som uppdrag att utse huvudhandledare på sin vårdenhet. 

Avdelningschefen ska se till att huvudhandledaren har rätt kvalifikationer eller motivera 

huvudhandledaren att genomgå kompetenshöjande utbildning. Avdelningschefen 

ansvarar också för att förutsättningar som huvudhandledare och handledare ges och ska 

stödja dem i sitt handledaruppdrag (Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012). 

 

De sista åren har ett samarbete (Wijk et al., 2009) mellan fem olika högskolor visat att 

det finns stora brister i samband med VFU på specialistsjuksköterskeutbildningarna. 

Efter att utbildnings reformen, enligt Bologna, trädde i kraft 2007 skulle VFU på 

specialistutbildningarna följa samma höga krav som på den teoretiska delen. Detta 

innebär att handledningen på VFU ska vila på en vetenskaplig grund, vara 

erfarenhetsbaserad och visa att kunskaperna vid handledning är evidensbaserade. Det är 

ofta svårt att skilja handledningen och det vardagliga vårdarbetet åt. När studenterna 

sedan under VFU ska göra ett examensarbete på magisternivå har dessa ofta svårt att 

knyta an till vetenskap och beprövade erfarenhet kring vårdens problem. Resultatet från 

magisteruppsatserna kommer varken patienterna eller vården till godo. 

Ett annat problem är att studenterna sällan får träning i att utveckla, förnya och förbättra 

vården tillsammans med sina handledare under VFU. Högskolorna skulle därför vilja att 

studenterna erbjuds att medverka vid olika förbättringsarbeten för att träna sig att 

omsätta sina evidensbaserade kunskaper i praktiken. Handledningsmodellen 

(organisationen kring huvudhandledare och handledare) behöver stärkas genom 

tydligare krav på kompetens. Handledarna måste få stöd vid uppföljning av 

utbildningsmålen och vid kontrollen av kvalitetssäkringen vid den kliniska 

examinationen. Verksamheterna där handledarna verkar är sedan ansvariga för att 

handledarna har rätt kompetens. Genom att integrera detta i verksamheternas mål kan 

det vara en karriärmöjlighet för framtida handledare (Wijk et al., 2009). 

 

Henderson (2013) beskriver att olika program och utbildningar för handledare är viktigt 

för att kunna vägleda handledare i sitt handledarskap genom att integrera studenter i 

vårdarbetet och uppnå en positiv dialog med andra på arbetsplatsen. Ett av arbetssätten 

är att arbeta fram olika guider för till exempel rapporter och hur handledare kan ställa 

öppna diskussionsfrågor eller genom olika praktiska övningssituationer. Efter att ha 

genomgått dessa utbildningar tycker handledare att de är mer förberedda på att lära 

studenterna sin kommande yrkesroll. Handledare uppskattar också om det finns 

möjlighet att träffa andra handledare för att dela med sig av sina erfarenheter, dela 
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problem och få tips på andra bra metoder som är användbara i deras handledarskap 

(Henderson, 2013). 
 

Trots att kraven på handledare under verksamhetsförlagd utbildning ökar finns idag inga 

nationella krav eller riktlinjer kring vilken utbildning som är lämplig för handledare. 

Handledare är dock viktig för både studenter och för nyexaminerade sjuksköterskor på 

deras väg till sin nya yrkesroll. Att stödja studenter och nya kollegor upplevs ofta av 

handledare som både roligt och lärorikt men samtidigt stressande. Därför är det av 

intresse att ta reda på vilka faktorer som är av betydelse för att handledning ska fungera. 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskan som handledare. 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Forsman & Wengström, 

2013). 

Datainsamling 

Det gjordes en systematisk litteratursökning. Detta innebar att sökorden formulerades 

för att komma så nära studiens syfte som möjligt (tabell 1, bilaga A). För att få fram 

sökorden som lämplig MeSH-term i databasen PubMed, gjordes en sökning på 

Karolinska institutets bibliotek. Databaser som valdes var Cinahl och PubMed som 

innehåller omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Inklusionskriterierna för artikelsökningen begränsades till att inte 

vara äldre än från 2009, engelskspråkiga samt att abstract skulle finnas tillgängligt.  

 

Sökorden som användes var följande: preceptorship, mentorship, nurse, nursing, clinical 

supervision, support, supervisor, preceptor, precepting och nursing role. Sökorden 

användes dels som fritextord, MeSH-termer i PubMed och headings i Cinahl. Dessa 

sökord användes i olika kombinationer med orden OR eller/och AND (sökhistorik tabell 

2, bilaga B). I sökhistoriken redovisas endast de sökningar som resulterat till val av 

resultatartiklar.  

 

Datainsamlingen gjordes vid 11 tillfällen. Därefter studerades 180 abstract vilket 

resulterade i 57 artiklar till urval 1. Då dessa artiklar valdes till urval 1 ansåg vi att 

artiklarnas titlar stämde överens med vårt syfte. Vid fortsatt granskning av abstracten 

uteslöts många av artiklarna i urval 1 då många artiklars syfte var stöd till studenten 

samt review artiklar. Många abstract lästes men få artiklar valdes. De 57 artiklar till 

urval 1 lästes sedan igenom enskilt. 47 artiklar exkluderades eftersom de vid ytterligare 

granskning inte visade sig motsvara litteraturstudiens syfte. De artiklar som valdes bort 

var artiklar som beskrev studentens behov av stöd. En svensk artikel från en tidigare 

kurs i studenthandledning togs med att ingå i resultatet då den ansågs som relevant för 

studiens syfte. Resultatartiklarna fanns i fler än en sökning, dubbletter redovisas ej. 10 

artiklar blev kvar till urval 2. De 10 resultatartiklarna granskades sedan enligt 

bedömningsmall för studier med kvantitativ metod samt enligt bedömningsmall för 

kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Graderingen på 
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bedömningsmallen var från grad I till grad III, där grad I var starkast och grad III 

svagast. Efter bedömning var 5 artiklar grad I och 5 artiklar grad II.  

Databearbetning  

Första steget vid databearbetningen var att finna den viktigaste slutsatsen från varje 

enskild artikels resultat relaterat till den föreliggande litteraturstudiens syfte vilket 

markerades i artiklarna. Resultatartiklarna lästes av båda men var för sig. Resultatet från 

artiklarna diskuterades sedan tillsammans för att skapa en gemensam förståelse. För att 

underlätta vidare analys användes en dokumentationsmall (artikelöversikt tabell 3 bilaga 

C-D) där en sammanfattning av varje artikels resultat utifrån litteraturstudiens syfte 

dokumenterades. Därefter jämfördes artiklarnas innehåll relaterat till litteraturstudiens 

syfte med varandra genom att olika kategorier markerades med varsin färg för att finna 

likheter och skillnader. Detta sista analyssteg resulterade i att 3 kategorier bildades.  

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier: tid, stöd samt kunskaper och erfarenheter. 

Tid 

Handledare beskrev ofta att handledning var något som var lärorikt, kul, stimulerande 

och utmanande men att det fanns brister och problem som gjorde handledningen svår 

(Bengtsson, Kvarnhäll & Svedberg, 2011). Handledare uttryckte att tillräckligt med tid 

var avgörande för att utveckla och stimulera handledningen. Den främjande 

handledningsprocessens viktiga delar var bland annat att ha tillräckligt med tid, samt ett 

fungerande samarbete (ibid). Att skapa tid för handledning uttrycks i studier, då 

handledare upplevde att det tog tid att handleda (Carlson, Pilhammar & Wann-Hansson, 

2009). Handledare upplevde ofta en tidspress och att tid till reflektion ofta saknades 

(Bengtsson et al., 2011; Duffy, 2009; Williams & Irvine, 2009). Handledning var ofta 

något som lades till ovanpå sjuksköterskors vanliga arbete (Carlsson et al., 2009). Det 

var inte ovanligt att handledare tvingades avbryta mitt i en handledningssituation för att 

handledare behövdes bättre någon annanstans på vårdenheten. Även att hinna med 

vardagliga rutiner på vårdenheterna kunde vara ett hinder för att genomföra handledning 

och dessutom skapade detta en stressfull situation (ibid). Bengtsson et al. (2011) 

beskrev att handledare ansåg att arbetsuppgifter tog längre tid att utföra och därför hann 

de inte med sina dagliga uppgifter. Stressiga dagar fick studenten bara följa efter sin 

handledare och upplevelsen hos handledare var att det var bråttom hela tiden. Det fanns 

heller inte tid för att hjälpa sina arbetskamrater (ibid). Om handledning var lämplig att 

genomföra var också situationsbunden. Exempel på detta var att under ronderna fanns 

det inte obegränsat med tid för den som handleddes att själv kunna ansvara för sina 

patienter och öva på samarbetsförmågan tillsammans med andra professioner som till 

exempel läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister (Carlsson et al., 2009). Detta 

gjorde att handledare upplevde dåligt samvete gentemot studenter (Bengtsson et al., 

2011). 

 

Stöd 

Många handledare upplevde att stödet från den egna organisationen var bristfälligt och 

att kontinuerlig utbildning inte erbjudits vilket gav otillräckliga kunskaper i hur 

sjuksköterskor handleder (Bengtsson et al., 2011). Handledare upplevde inte alltid stöd 
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från sina chefer, utbildningssamordnare och kollegor Avsaknad av stöd till handledare 

var det största hindret för att genomföra handledning. Vid brist på stöd och ökad 

arbetsbelastning var sjuksköterskor mindre intresserade av att handleda (Duffy, 2009). 

Det påtalades även om allmän brist på stöd mellan sjuksköterskor. Många handledare 

upplevde att kvaliteten på handledningen inte alltid var bra när handledare inte kunde ha 

den reflekterande rollen och de diskussioner som handledare önskade utan att 

handledare bara löste problem här och nu. Brist på förståelse och otillräckliga resurser 

och brist på förberedelser hindrade en effektiv handledning (Williams & Irvine, 2009). 

 

Handledare påtalade betydelsen av studenters eget ansvar för att uppnå sina mål. 

Handledarna önskade att stödet från de kliniska lärarna skulle bestå av olika råd och tips 

på sätt att lösa olika situationer (Danielsson, Sundin-Andersson, Hov & Athlin, 2009). 

De flesta högskolor hade enligt Carlson et al. (2009) utarbetade studiehandledningar där 

målen för VFU stod vilket skapade en trygghet för handledare som lättare kunde planera 

sin handledning tillsammans med studenter. Att tillsammans med studenter gå igenom 

de mål för VFU som fanns gav en samhörighet och förståelse för varandras arbete vilket 

skapade trygghet och tillit hos båda (Carlson et al., 2009). Att vara två handledare var 

positivt, handledarskapet blev inte lika betungande då. Medarbetarstöd under 

handledningsprocessen ledde till bra arbetsklimat och minskade det dåliga samvetet hos 

handledare. Deltagarna beskrev ” en bra handledare ska vara stresstålig, lyhörd, 

pedagogisk och tycka det är roligt med studenter” (Bengtsson et al., 2011, s.49 ). 

Handledare tyckte också att det var bra när andra kollegor kunde vara behjälpliga med 

att handleda i vissa situationer om ett bra handledningstillfälle erbjöds (Carlson et al., 

2009). Traditionell lärlingsutbildning (Duffy, 2009) var viktigt då handledare själv hade 

erfarenhet av detta (ibid). 

 

Stöd från chefer gjorde att handledare ”brann” för sin roll som handledare jämfört med 

dem som saknade stöd. Detta i sin tur gav bättre trivsel för handledare. Handledare 

krävde mycket stöd från ledning, lärare och personal. Med sådant stöd kunde 

handledningsprocessen utvecklas eftersom handledare fick en ökad känsla av 

kompetens (Duffy, 2009). I Sundin-Andersson et al. (2013) studie uttryckte deltagarna 

att de förväntade sig att de skulle utbyta erfarenheter då det gällde handledning av 

studenter vilket också framkom i studien. Handledare skulle hjälpa och stötta varandra i 

deras roll. Stöd och återkoppling genom kolleger skulle ge insikt i eget beteende och 

handlande. Att utbyta erfarenheter med erfarna handledare skulle också öka deras eget 

lärande och kompetens (Sundin-Andersson et al., 2013). På vissa vårdenheter hade 

handledning organiserats så att den som handleder hade färre patienter än den som inte 

handleder. Detta möjliggjorde mer tid till handledning och den som handleds hade 

större möjligheter att kunna träna på helhetsperspektivet av patientvården. Ytterligare 

positiv effekt blev mer tid att träna på samarbete med andra professioner vid till 

exempel ronderna (Carlson et al., 2009). 

 

Handledare fick en mer positiv syn på sig själva om de fick återkoppling, utbildning och 

stöd från enhetschefer enligt Mårtensson, Engström, Mamhidir och Kristofferzon (2013) 

och kunde då i större utsträckning aktivt planera studenters verksamhetsförlagda 

utbildning (Mårtensson, et al., 2013). Williams och Irvine (2009) beskrev att handledare 

behövde själva stöd av andra mer erfarna handledare, speciellt när sjuksköterskan var ny 

som handledare. Många av handledarna tyckte att handledarträffar någon gång per år 

skulle varit bra som komplement till utbildningen. När handledare uppmuntras, stöds 

och är väl förberedda kan de bättre ta sig an rollen som handledare (Williams & Irvine, 

2009). 
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Handledare kunde ha stort stöd av verktyget guidade reflektioner (Duffy, 2009). Detta 

verktyg hjälpte handledare och den som handleds att utveckla och förstå vad som sades 

under reflektionen genom ökad tillit, uppmuntran och bidrog till kunskaps utveckling 

samt minskade avståndet mellan teori och praktik.  Detta ansågs vara nödvändigt för att 

handleda. Fördelen med guidad reflektion var att utveckling av kritiskt tänkande gjorde 

det möjligt att kritiskt ställa frågor till studenter som till exempel hur studenten har 

gjort/ inte gjort/borde ha gjort. Det framgick av undersökningen att guidad reflektion 

hade en plats i studenters lärande i den kliniska verksamheten. Guidad reflektion 

identifierades som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg och centralt för att uppfylla 

handledare/handledningsrollen (ibid).  

 

Kunskap och erfarenheter 

Weidman (2013) beskrev att handledare tyckte att de fick för lite vägledning om 

undervisning och pedagogik. Handledare som inte hade mentorer att tillgå upplevde sin 

nya roll som svårare. När oerfarna handledare berättade om övergången till att bli 

handledare var det stress som var den gemensamma nämnaren (ibid). Ibland kunde 

rollkonflikter uppstå när handledare tvingades att samtidigt vara både arbetsledare och 

handledare till samma person (Williams & Irvine, 2009). Det fanns ett samband mellan 

känslan av att vara kompetent och ha stöd från en mentor, detta i sin tur påverkade 

handledares förmåga att hantera stress i sin nya roll(Weidman, 2013).  

 

Det framkom i studien från Duffy (2009) att handledare oftast inte utvärderade 

praktiken eller gjorde det möjligt för studenter att reflektera kring 

handledningssituationen och dess innehåll. De främsta orsakerna berodde på brist på 

kunskap, brist på medvetenhet, brist på tid och brist på ifrågasättande. Vidare tvivlade 

handledare ofta på sin egen kunskap då det gällde att ha undervisningsförmåga och 

kunskap inom utbildningsprogrammet samt teoretisk kunskapsbas. Det fanns en tydlig 

skillnad beroende på vilka utbildningar handledare hade med sig inför starten av 

handledarskapet (Duffy, 2009). Det förekom att sjuksköterskor själva ansåg att de hade 

kunskap att utbilda nyexaminerade sjuksköterskor (Weidman, 2013). Tidigare 

erfarenheter av handledarskap var en tillgång och positiv faktor inför kommande 

handledningstillfälle. När sjuksköterskor hade varit handledare tidigare var de 

erfarenheterna värdefulla och gjorde att handledare kunde dra nytta av vad som var bra 

och vad som var mindre bra nästa gång handledare mötte nya studenter (Carlson et al., 

2009).  

 

Handledningsfunktionen upplevdes som positivt då det beskrevs i termer som 

utmanande, givande, lärorikt och inspirerande (Bengtsson et al., 2011). I en 

intervjustudie som gjordes på två sjukhus i Västsverige under 2008-2009 av Bengtsson 

et al. (2011) intervjuades handledare om sin syn på handledningsprocessen. Där 

framkom det att när erfarna sjuksköterskor handleder studenter eller nyexaminerade 

sjuksköterskor kunde handledningsprocessen ses som en kompetenshöjande 

lärandeprocess. Här sker lärandet från en erfaren till en som är mindre erfaren. 

Handledare fick ökad självkänsla och en ökad återkoppling på sitt eget yrkeskunnande 

och upplevde handledning som utvecklande. Handledning gav bekräftelse på 

handledares egna kunskaper samt att reflektionen inte bara gav studenter möjlighet till 

större kunskaper utan även var viktig för handledares egen kompetens och utveckling. 

Vidare beskrev den främjande handledningsprocessens två andra viktiga delar som var 

tillräckliga kunskaper samt att få bekräftelse (ibid). Då det gällde bekräftelse upplevdes 
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handledningsprocessen som lärorik, handledarna fick ny kunskap och det fanns tid för 

reflektion (Bengtsson et al., 2011; Carlson et al., 2009).  

 

Deltagare i programmet ” Att guida studenter genom reflekterande praktik” (Duffy, 

2009) hade en tydlig bild av vad som krävdes för att uppnå rollen som handledare. De 

var själva medvetna om sina begränsningar och insåg att det krävdes god kunskap och 

erfarenhet för att handleda (Duffy, 2009). Utifrån handledares egen uppfattning om sin 

kunskap och kompetens visades att de flesta deltagare var nöjda med sina kunskaper 

både före och efter att ha tagit del grupphandledning (Borch, Athlin, Hov & Sörensen 

Duppils, 2013). Efter att ha deltagit i grupphandledning uppmuntrade handledare oftare 

studenter att läsa vetenskapliga artiklar. De stöttade även studenter mera och gav 

studenter återkoppling i slutet på dagen. De flesta deltagare upplevde att erfarenheten 

efter att ha varit engagerade i grupphandledning var att de kände stöd i sin handledarroll 

vilket bidrog till trygghet och säkerhet i rollen. Förmågan att handleda hade utvecklats 

betydligt (Borch et al., 2013).  

 

Vad avser attityder och uppförande (Danielsson et al., 2009) mot patienter/personal och 

anhöriga beskrevs som viktigt. Handledare kände tillfredställelse och glädje när de 

upplevde att studenter utvecklades och att de kunde dela kunskaper, attityder och 

värderingar med studenter. När studenter klarade av vissa omvårdnadssituationer kände 

handledare bekräftelse på sin roll som sjuksköterskor Att inte arbeta själv utan ha 

studenter med sig var positivt då de kunde diskutera och reflektera tillsammans. Att 

vara en god handledare innebar att ha pedagogisk kompetens, personlig styrka då det 

gällde studenters behov och kapacitet och låta studenter agera i sin egen takt. Deltagare 

ansåg att deras roll hade förändrats då det gällde uppdrag, tillfredsställelse samt krav. 

Efter att ha deltagit i programmet stimulerade handledare studenter i deras lärande 

process (Danielsson et al., 2009). Williams och Irvine (2009) menar att kvaliteten på 

handledare, dilemman för handledare, metoder för handledare samt att synliggöra 

handledares roll och stöd var viktiga faktorer för hur handledare upplevde sin roll. Vid 

intervjuer av sjuksköterskor kring deras upplevelser av handledning framkom tre 

synpunkter i ämnet: hur sjuksköterskor uppfattade sin handledarroll, hur sjuksköterskor 

blir kliniska handledare och sjuksköterskors erfarenheter som handledare. Handledare 

värdesatte sin egen handledarutbildning för då kan de ta med sig det de lärt sig som 

handledare in i nästa handlednings situation (Williams & Irvine, 2009).  

Weidman (2013) beskrev att när det gällde att börja handleda studenter fanns det ett 

utvecklingsprogram från skolan som gällde undervisnings strategier. Nya handledare 

uppskattade detta program. Det användes för att minska stressen för nybörjare och det 

fanns då möjligheter att utbyta olika undervisnings strategier vid handledning. 

Sjuksköterskor som fick utbildning i handledning och hade tillgång till mentorer kände 

sig stärkta i sin kompetens (ibid). Duffy (2009) beskrev att handledningsutbildningen 

var nödvändigt för att ge handledare pedagogisk teori och kunskap och för att kunna 

handleda studenter i klinisk verksamhet (ibid). 

 

Grupphandledning kunde innebära utveckling av pedagogiska och personliga aspekter 

(Sundin-Andersson, Danielson, Hov och Athlin, 2013). Att få stöd, bekräftelse samt 

återkoppling från gruppen gjorde att deras självförtroende och mod ökade. Förbättrad 

kommunikationsförmåga och att vara lyhörd i samspelet med studenter ökade. 

Handledare uppgav att de lärt sig om vikten av samarbete i sin handledarroll. 

Handledare fick bättre inblick i skolan och i den verksamhetsförlagda utbildningen vad 

gäller bland annat regler, mål och krav från utbildningsorganisationen. Genom 

grupphandledning förväntade sig handledare få en bättre insikt och teoretisk bas, nya 
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pedagogiska idéer, bli bättre på att hantera konflikter med studenter få ett ökat mod, 

ökad självkännedom och större självförtroende samt att kunna kommunicera bättre.  En 

majoritet av deltagarna i grupphandledningen uppgav att de andra deltagarna varit en 

”plattform” för lärande och utveckling. Både positiva och svåra situationer skapade 

samhörighet, trygghet och säkerhet. Att kunna beskriva sina känslor skapade mindre 

stress (Sundin-Andersson et al., 2013).  

Många möjligheter uppkom när undervisningen till handledare skedde med hjälp av 

elektronisk undervisning (Myrick, Caplan, Smitten & Rusk, 2011). Deltagare utsattes 

för ny kunskap på ett flexibelt sätt och kunde dela sina erfarenheter med varandra. 

Programmet med elektronisk undervisning var stödjande, aktuellt och relevant för 

handledare och öppnade ögonen för saker handledare tidigare inte hade tänk på. 

Handledare förbättrade sin kunskap om handledning men även sin tekniska kompetens. 

Undervisningen skapade reflektion genom att öka medvetenheten om olika aspekter av 

handledning och förtroende mellan handledare och studenter. Detta program betonade 

vikten av handledares attityd och den inlärningsmiljö där handledningen ägde rum. 

Handledare blev mer medvetna om hur studenter kunde lära sig på olika sätt. En 

nyfunnen kunskap var kopplad till undervisningen och inställningen till undervisningen 

berikades genom olika inlärningssätt samt återkoppling. Detta var nyckeln till självsäkra 

och kompetenta handledare (ibid). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar söktes artiklar i Cinahl och PubMed. Dessa databaser 

innehåller omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet enligt Forsberg och 

Wengström (2013). När evidensbaserad kunskaps söks täcker dessa databaser in stora 

delar av det vetenskapliga området. Många av artiklarna förekommer både i PubMed 

samt Cinahl, därför anses valet av sökord vara relevant. Kanske skulle antal träffar blivit 

färre om ordet ”support” uteslöts, då det gav en väldig bredd på sökningarna. Ordet 

”support” har dock ingått i sökningar som lett fram till artiklar i urval 1ett som annars 

kanske missats. Kriteriet var att de skulle vara engelska och inte äldre än fem år samt 

innehålla abstract. Två artiklar är från Sverige/ Norge och tre artiklar är från Sverige, 

dock skrivna på engelska. En artikel skriven på svenska anses som mycket relevant i 

förhållande till studiens syfte därför har denna valts att ta med som resultat artikel. 

Denna svenska artikel har används i tidigare studenthandledningskurs, därför har den 

inte sökts i databaserna. Artiklarna som finns att tillgå kommer från olika delar av 

världen till exempel Sverige, Irland, Canada, Norge/ Sverige, USA, England, vilket kan 

ses som positivt, då handledning är en viktig faktor i många länder. Flera av 

resultatartiklarna är från Sverige vilket också kan anses vara en styrka då studien ska ses 

ur svenskt perspektiv. Många av de funna artiklarna handlar om handledning gentemot 

studenter, dessa exkluderades då de inte var studiens syfte.  Resultat består av tio 

artiklar varav åtta är kvalitativa och två är kvantitativa.   

 

Vid första databearbetningen var målet att hitta varje enskild artikels slutsats utifrån 

litteraturstudiens syfte, vilket färgmarkerades i artiklarna. Artiklarna granskades enskilt 

flertalet gånger för att vidare diskutera dess resultat gemensamt. Det kan ses som en 

styrka att artiklarna lästes enskilt, först utifrån egna tolkningar och eventuella 

språksvårigheter för att sedan granskas gemensamt för att få ett gemensamt resultat och 
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kunna fånga den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna. Artiklarnas resultat har uppfattats 

lika vilket anses som en styrka. Flera intervjuer från handledare citerades i de kvalitativa 

resultatartiklarna. Dessa är svåra att sammanfatta och återge på ett korrekt sätt vilket 

kan ses som en svaghet. Som styrka kan ses att det gjorts både kvalitativa och 

kvantitativa studier då det gäller faktorer som påverkar handledning. Artiklarna 

granskas med hjälp av bedömningsmall enligt Willman et al. (2011) för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Fem artiklar graderas till grad I och fem artiklar graderades till grad 

II. Därmed anses det vara tillräckligt hög kvalitet för att motsvara studiens syfte. Sju av 

tio artiklar redovisar inte bortfall vilket kan ses som en svaghet men trots detta håller de 

hög vetenskaplig kvalitet som anses som styrka. Både en styrka och en svaghet kan ses i 

vår roll som huvudhandledare. Som styrka kan nämnas att resultatet kanske skulle ha 

granskats med andra ”ögon” om huvudhandledarnas erfarenheter inte funnits. Svagheten 

kan dock vara förutfattade meningar som huvudhandledare. Alla resultatartiklarna är 

etiskt granskade. I lästa resultatartiklar framgår inte något om genusperspektiv då det 

gäller faktorer som påverkar handledning. Syftet med studien anses uppnått då tre 

kategorier relaterat till studiens syfte har framkommit vid analysen av resultatartiklarna. 

Resultatdiskussion  

Även om handledare beskriver handledning som något positivt är uppgiften svår 

(Bengtsson et al., 2011). Resultatet av litteraturstudien visar att det största hindret i 

organisationen är brist på tid (Bengtsson et al., 2011; Carlson et al., 2009; Duffy, 2009; 

Williams & Irvine, 2009). Att uppgiften läggs på andra uppgifter skapar också en 

tidspress (Carlsson et al., 2009) och gör att det är svårt att hinna med andra uppgifter 

(Bengtsson et al., 2011). Vid utvärdering av handledning i en studie genomförd på 

Irland (McCarthy & Murphy, 2010) upplevde handledarna svårigheter med att hitta 

avsatt tid för studenterna och handledningen fick hela tiden ske samtidigt i omvårdnads 

arbete utan möjlighet till reflektion eller tid att träna olika moment i lugn och ro (ibid) 

vilket överensstämmer med det Bengtsson et al. (2011) beskriver. Om problem uppstår 

under praktiken finns det ingen tid till att hjälpa studenter och många känner stor oro 

inför att behöva underkänna studenter (Danielsson et al., 2009; McCarthy & Murphy, 

2010). Om det finns tid att handleda beror också på situationen som till exempel vid 

ronder då det kan vara svårt att handleda i situationen (Carlsson et al., 2009). Att 

handleda är inte alltid lätt och det handledare själva finner svårast är att handledning tar 

mycket tid vilket orsakar stress (Muir et al., 2013). Det är viktigt att handledaren får tid 

under handledningstiden för reflektion då handledare har stort inflytande på studenters 

resultat av sin VFU-period. Reflektionstid har stor betydelse men handledare behöver 

stöd i hur frågorna ska ställas under reflektion. Avsatt tid för reflektion ger möjlighet till 

att kunna diskutera kliniska situationer och ger återkoppling till den som handleds 

(Henderson, 2013; Spiva et al., 2013). 

 

Resultatet visar också att ett hinder är bristande stöd från den egna organisationen, brist 

på kontinuerlig utbildning vilket leder till upplevelsen av brist på kunskap (Bengtsson, 

et al., 2011). Detta överensstämde med Weidman (2013) som beskrev att handledare 

tyckte att de fick för lite vägledning om undervisning och pedagogik. De handledare 

finner svårt och frustrerande är att inte få det stöd och guidning som önskas (Cangelosi 

et al., 2009; Williams & Irvine, 2009). Avsaknad av stöd från chefer, 

utbildningssamordnare och kollegor (Duffy, 2009) var ett annat hinder i organisationen 

som handledare visar på. Avsaknad av stöd till handledare var det största hindret för att 

genomföra handledning. Vid brist på stöd blev resultatet att färre sjuksköterskor var 

intresserade av att handleda (ibid). Ett hinder i organisationen var också att 

sjuksköterskor inte stöttade varandra i handledningssituationen vilket hindrade en 



13 
 

effektiv handledning (Williams & Irvine, 2009). Henderson (2013) skriver att trots 

kunskap finns ofta en brist på förståelse från chefer att det tar tid att handleda studenter 

vilket leder till sämre kunskaper hos studenter. Om cheferna istället ger handledare bra 

utbildningsmöjligheter, tid till förberedelser, minskad arbetsbelastning, kommunicerar 

behov och krav från studenter med medarbetare samt erkänner och belönar handledare 

kommer studenters lärande att stärkas (Henderson, 2013). Att se en student utvecklas 

till att bli professionell i sin yrkesutövning är en bra belöning och ger sjuksköterskan 

motivation till att utvecklas som handledare (Carlsson et al., 2009). 

Handledare vill också ha stöd från huvudhandledaren avseende sin roll som handledare, 

tips på hur handledare kan bli bättre i sin roll, avsatt tid tillsammans med studenter samt 

utvärdering från studenter på handledarskapet (Carlsson et al, 2009; McCarthy & 

Murphy, 2010). Av huvudhandledare vill handledare ha stöd när det gäller praktik 

utvärderingar av studenter. Trots denna komplexa och svåra roll vill handledare 

utvecklas både individuellt och professionellt i sin handledarroll som de oftast finner 

både stimulerande och tillfredsställande (Danielsson et al., 2009; McCarthy & Murphy, 

2010). Handledare uttrycker också att handledares roll kan förbättrats genom att 

handledande sjuksköterskor inte ingår i den ordinarie bemanningen utan bara kan ägna 

sig åt studenter (Bengtsson et al., 2011 ).   

 

Antalet sjuksköterskestudenter ökar hela tiden vilket innebär att kraven på handledning 

och undervisningstillfällen också ökar (Henderson & Tyler, 2011). Handledare måste 

vara väl insatt i handledningsprocessen som är en lärandeprocess i hur studenter 

utvecklar sin yrkeskompetens. Handledare har den viktiga rollen att hjälpa studenter 

från teori till praktik och skapa möjligheter att nå de mål som VFU innebär (Bengtsson 

et al., 2011; Danielsson et al., 2009; Henderson & Tyler, 2011 ). I ett försök att förbättra 

detta gjordes en studie i Australien (Henderson & Tyler, 2011) där en klinisk 

handledare anställdes för att vara en resurs till sjuksköterskor som handleder på 

vårdenheten och studenter. Kliniska handledare gav handledning till handledare och 

studenter på 2-3 vårdenheter och fanns tillgänglig under all praktiktid. Kliniska 

handledare undervisade studenter vid olika omvårdnads moment när ordinarie 

handledare inte kände att det fanns tillräckligt med kunskap eller då tiden till 

handledning inte räckte till. Handledning kunde då ske i lugn och ro och studenter 

kunde praktisera olika moment utan patienters närvaro. Detta gav studenter tillfälle att 

ställa frågor, få feedback samt tid till reflektion. Studien visade tydligt att samarbetet 

mellan kliniska handledare och studenter varit positiv när det gäller att integrera teori 

och praktik och ökade antalet inlärnings tillfällen men gjorde inte att de sjuksköterskor 

som var studenters handledare blev mer engagerad i studenters inlärning (Henderson & 

Tyler, 2011). 

 

Utbildning och egen handledning är nödvändigt för att bli en bra handledare (Cangelosi 

et al., 2009; Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012; Williams & Irvine, 2009). 

Barker och Pittman (2010) beskriver att många sjuksköterskor blir handledare för att det 

ger en personlig tillfredsställelse och att det känns motiverande att handleda nya 

blivande kollegor. För att bli en bra handledare krävs det stöd i en relevant 

handledarutbildning och att handledaren är väl förtrogen med olika pedagogiska verktyg 

(ibid). Vidare ska handledaren vara väl insatt i målen för VFU, veta vilken nivå 

studenter befinner sig på och veta hur länge studenter ska vara under handledning 

(Barker & Pittman, 2010). Detta gör handledare mentalt och psykiskt förberedda innan 

handledning vilket ökar chansen till att handledning blir bra för de enskilda studenter. 

Om stöd ges från högskolan genom att lärare besöker studenter under VFU minskar 

steget från teori till praktik (Barker & Pittman, 2010). Om handledare har studenter som 
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gör en längre VFU är det brukligt att högskolans lärare gör besök på vårdenheten vilket 

leder till att handledare kan få stöd i sin roll som lärare och att studenter får återkoppling 

på att målen för VFU uppnås (Barker & Pittman, 2010). 

På Irland förändrades sjuksköterskeutbildningen 2002 och ger idag en kandidatexamen i 

omvårdnad (McCarthy & Murphy, 2010). Handledare ansvarar och bedömer studenters 

kliniska praktik men får stöd av en klinisk praktiksamordnare. Samordnare ansvarar för 

10 studenter och hjälper handledare med undervisning och inlärning av kunskaper men 

bedömer formellt inte studenter (ibid). Detta kan jämföras med handledningsavtalet i 

Region Halland där huvudhandledare på varje vårdenhet ansvarar för cirka 5 studenter 

samtidigt (Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012).   

 

Olika handledningsmodeller syftar till att beskriva kompetenskraven och tydliggöra 

handledares roll vid VFU (Bengtsson et al., 2011). Genom guidade handledarträffar 

med erfarna handledare kan novisa handledare hjälpas framåt och stress och oro 

minskar inför handledarrollen. Önskemål från handledare är att bra kommunikation och 

handledning från högskolan finns tillgängligt vilket kan stödja handledare efter att den 

formella handledarutbildningen är klar (Cangelosi et al., 2009; Sundin-Andersson et al., 

2013). Om handledare själv kommer ihåg hur det var att vara student eller 

nyexaminerad sjuksköterska så kan det göra stor skillnad från att vara novis till att bli 

professionell som handledare. De sjuksköterskor som tar sig tid att vara våra handledare 

gör ett bra jobb och det är deras förtjänst som hjälper oss genom tuffa och svåra stunder 

på vår väg till att bli de professionella sjuksköterskor vi är idag (Cangelosi et al., 2009).  

Handledare påpekar ofta att de har otillräckligt med handledarutbildning eller kort 

erfarenhet som handledare men de flesta upplever att handledning ger en positiv 

upplevelse och en personlig utveckling (Muir et al., 2013). Benner beskriver (1993) att 

när sjuksköterskor rör sig från ett område de är expert på till ett annat område de inte 

känner till så blir de novisa på nytt (ibid). Detta bekräftas av handledare ute på 

vårdenheter. Sjuksköterskor är experter på klinisk omvårdnad men novisa som 

handledare och den lärande rollen som det innebär men de flesta är dock villiga att ta sig 

an denna nya roll (Cangelosi et al., 2009).   

 

Världen över handleder sjuksköterskor studenter och nyexaminerade sjuksköterskor . 

De professionella och akademiska kraven på handledare varierar dock stort. I 

Storbritannien måste handledare ha yrkeserfarenhet på minst 1 år, pedagogisk 

utbildning samt 5 dagars handledarutbildning. I Australien är kravet 5 års 

yrkeserfarenhet och 2 dagars handledarutbildning medan i USA och Canada är kravet 2 

års yrkeserfarenhet, kandidatexamen i omvårdad och 2,5–10 timmars 

handledarutbildning. I Canada är kravet 2 års yrkeserfarenhet, kandidatexamen i 

omvårdad och 2,5–10 timmars handledarutbildning. På Irland är kravet minst 6 

månaders yrkeserfarenhet, pedagogisk utbildning samt 2 dagars kurs i handledning 

(McCarthy & Murphy, 2010). Sverige har idag inga nationella kompetenskrav på 

handledare men Högskolan i Halmstad och Region Halland (2012) har ett avtal som 

eftersträvar att alla handledare ska ha en kandidatexamen i omvårdnad, 

studenthandledning 7,5 hp samt yrkeserfarenhet på minst 1 år (Högskolan i Halmstad & 

Region Halland, 2012). Nationellt, som i många andra länder saknas krav på 

handlednings kurser men sjuksköterskor förväntas både handleda och undervisa 

studenter och nya kollegor (Bengtsson et al., 2011). Även om många sjuksköterskor 

genomgår någon form av handledarutbildning känner flera att de inte har en klar bild av 

hur de ska vara som handledare och vilket ansvar detta innebär (McCarthy & Murphy, 

2010). Handledare anser också att kunskaperna efter handledar utbildningen är 

bristfälliga och skulle vilja ha regelbundna utbildningstillfällen (Bengtsson et al., 2011; 
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McCarthy & Murphy, 2010). Henderson beskriver att otillräcklig träning som 

handledare och dåliga förberedelser gör att förmågan att utföra korrekta och pålitliga 

bedömningar av studenter minskar väsentligt (Henderson, 2013).  

Konklusion och Implikation 

Resultatet som framkommit visar att handledare ofta upplever att handledning av 

studenter och nya kollegor både är utvecklande och stimulerande. För att lyckas som 

handledare krävs det att handledare får tid till förberedelser, har ett gott samarbete med 

andra kollegor, har stöd i organisationen, har handledarutbildning som ger rätt 

pedagogiska och teoretiska verktyg samt får bekräftelse på handledarrollen från både 

organisation och studenter.  

Ytterligare forskning kring handledning och faktorer som påverkar sjuksköterskor som 

handleder behövs därför att många handledare på vårdenheter upplever stor osäkerhet 

kring handledningsprocessen och att stödet till handledare är bristfälligt. Trots att 

kraven på handledare under VFU ökar finns idag inga nationella krav eller riktlinjer 

kring vilken utbildning som är lämplig. Tydliga krav och regler som är väl förankrade i 

verksamheten skulle vara ett bra verktyg till att stödja handledare i sin roll.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt Bilaga A 

Sökord PubMed 

 

Cinahl 

 

Sjuksköterskor ("nurses"[MeSH 

Terms]  

(MH "Practical 

Nurses") 

Omvårdnad ("nursing"[MeSH 

Terms] 

("nursing"[Subheading] 

(MH 

"Advanced 

Nursing 

Practice") 

Sjuksköterskans roll Nursing( fritext) (MH "Nursing 

Role") 

Klinisk övervakning  (MH "Clinical 

Supervision") 

Mentor/Mentorskap  (MH 

"Mentorship") 

Uppfostrare/Arbetsledare 

 

 (MH 

"Supervisors 

and 

Supervision") 

Handledartillsyn  Supervisors/ 

Supervision 

( fritext) 

Stöd 

 

 Support 

( fritext) 

Undervisa Precepting (fritext)  

Handledare Preceptor (fritext) Preceptor 

(fritext) 

Omvårdnad/Sjuksköterska  Nursing/Nurse 

( fritext) 

Praktik under handledning 

 

 Preceptorship 

(fritext) 

 

 



 
 

Tabell 2. Sökhistorik Bilaga B 

Datum Databas Sökord/Boolska 

Operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

3/1-14 Cinahl Supervisor nurse  

AND support 

6 1 1 1 

22/1-14 Cinahl supervision preceptor 

AND nurse 

And support 

2 2 1 1 

22/1-14 Cinahl Supervisors and 

Supervision 

Preceptorship 

AND nursing 

43 2 1 1 

25/1-14 Cinahl (MH "Practical 

Nurses") OR (MH 

"Advanced Nursing 

Practice") OR (MH 

"Nursing Role") 

AND preceptorship 

6 3 1 1 

25/1-14 Cinahl (MH "Supervisors and 

Supervision") OR (MH 

"Clinical Supervision") 

35 5 1 1 

5/2-14 Cinahl (MH "Mentorship") OR 

(MH "Clinical 

Supervision") 

AND nurse 

AND support 

169 10 4 2 

5/2-14 Cinahl ((MH "Supervisors and 

Supervision")) AND 

(S4) 

AND nursing 

AND support 

40 8 2 1 

26/1-14 PubMed (preceptor[All Fields] 

AND 

("nursing"[Subheading] 

OR "nursing"[All 

Fields] OR 

"nursing"[MeSH 

Terms] OR 

"nursing"[All Fields] 

OR "supervision"[All 

Fields]))  

167 22 2 1 

6/2-14 PubMed ("nurses"[MeSH Terms] 

AND precepting]  

4 4 1 1 



 
 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga C1 

Publikatio

nsår/ 

Land/ 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

2011/Sveri

ge 

Cinahl 

Bengtsson, 

M. 

Kvarnhäll, J. 

Svedberg, P. 

Svenska 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

handledningspro

cessen vid 

sjusköterskestud

enters 

verksamhets-

förlagda 

utbildning 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

hur handledare 

upplever 

handledningsproces

sen vid 

verksamhetsförlagd 

utbildning 

Metoden var en kvalitativ design med 

inspiration från Grounded Theory 

15 sjuksköterskor med 

handledarerfarenhet deltog. Det var 

kvinnor mellan 25-50 som varit 

yrkesverksamma 2-11 år. 

Bortfall ej redovisat. 

 

Handledande sjuksköterskor upplevde handledningsprocessen 

som utvecklande och stimulerande. Fyra kärnkategorier 

framkom 

1) Tillräckligt med tid 

2) Ha ett fungerande samarbete mellan handledare, 

medarbetare och studenter samt Högskola 

3) Att ha tillräcklig kunskap 

4) Att få bekräftelse 

 

Grad II 

2009/Sveri

ge/ Cinahl 

Carlson, E. 

Ewa 

Pilhammar, 

E. 

Wann-

Hansson, C 

Time to precept: 

supportive and 

limiting 

conditions for 

precepting 

nurses 

Syftet är att 

beskriva 

förutsättningen att 

handleda 

En etnografisk metod har använts. 

Data samlades in genom observation 

och fokusgruppsintervjuer. 13 

sjuksköterskor som var handledare 

deltog. Dessutom valdes 

16 sjuksköterskor ut som var erfarna 

handledare för fyra fokusgrupper. 

Bortfall ej redovisat. 

Tre teman beskrivs som förutsättningar för handledning, det 

organisatoriska perspektivet,  

den kollaborativa professionella (relationer och 

interaktioner)och det personliga perspektivet från handledaren 

(erfarenheter och behov av återkoppling) Tid verkade vara det 

övergripande villkoret för att påverka handledningen. Ett ansvar 

läggs ovanpå handledarens kliniska 

arbete. Vid flera tillfällen behövde handledaren 

plötsligt ändra sin handledning då de behövdes på annat håll på 

grund av personalbrist. Detta kunde vara en stressande 

upplevelse. Handledare strävar efter att använda reflekterande 

undervisningsstrategier för att underlätta de kliniska 

erfarenheterna av lärande, trots brist på tilldelad tid.  Känslor av 

påfrestning och otillräcklighet upplevdes ofta av handledare till 

följd av sina upplevelser av tidsbrist. En viktig drivkraft för 

handledarna var att de själv utvecklades mycket av att handleda 

då de själva var tvungna att uppdatera sig 

Grad II 

 



 
 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga C2 

2009/ 

Sverige/ 

Norge/ 

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 

supervision 

program 

Studien syftar till 

att undersöka hur 

grupphandledning 

kan påverka 

handledares syn på 

sin roll och hur de 

värderade detta 

deltagande.  

Studien genomfördes med en 

kvalitativ design med frågeformulär. 

Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Sextiofyra 

sjuksköterskor, som arbetade som 

handledare inbjöds av sina 

arbetsgivare för att delta i ett års 

grupphandledningsprogram. Ett 

kriterium var att vara handledare 

under projektets tid. Bortfall 

redovisas ej.                     

Denna studie visade att denna grupp- 

tillsynsmodell, som har använts tidigare för att förstärka 

sjuksköterskor och studenter i sina yrkesroller också var lyckad 

när den användes av handledare. Handledarnas förväntningar av 

att ta del av grupphandledning och deras erfarenhet efter två 

terminer visade hög överensstämmelse och kunde fångas i 3 

kategorier  

1) möte med kollegor dvs. andra handledare 

2) att utvecklas i sin handledare roll  

3) samarbete gentemot annan personal på avdelningen.  
Majoriteten 86 % tyckte att detta varit värdefullt för dem i deras 

handledare roll.  

78 % ville fortsätta i grupphandledning.  

Grad I 

2009/Irlan

d/ 

Cinahl 

Duffy, A. Guiding 

students through 

reflective 

practice – The 

preceptors 

experiences. A 

qualitative 

descriptive 

study 

Syftet är att fånga 

handledarens 

synpunkter och 

erfarenheter av att 

använda guidad 

reflektion som ett 

verktyg i klinisk 

verksamhet 

 

En kvalitativ beskrivande 

forskningsmetodik valdes för att 

undersöka detta fenomen. Semi -

strukturerade kvalitativa intervjuer 

genomfördes. 8 handledare deltog 

och dessa deltog frivilligt. En drog 

sig ur av personliga skäl 

Tre teman framkom. 

1) Reflektioner kring deltagarnas erfarenheter, utbildning 

och utveckling av handledare. 

2) Kritiska relationer inom handledningsprocessen 

3) Handledarnas upplevelser av guidad reflektion och 

fördelar med att använda detta i handledningsprocessen 

Alla handledare värderade guidad reflektion som positiv 

undervisning och ett lärande verktyg. Guidad reflektion har 

identifierats som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg och centralt 

instrument för att åstadkomma relation mellan handledare och 

den som ska handledas. 

Grad II 

2011/ 

Canada/ 

Cinahl 

Myrick, F. 

Caplan, W. 

Smitten, J. 

Rusk, K. 

 

 

Preceptor/mento

r education: A 

world of 

possibilities 

through e-

learning 

technology 

Att skapa ett 

tillgängligt och 

engagerade 

stödprogram via 

nätet för att stödja 

handledare för att 

förbättra kvaliteten 

på handledningen 

och stärka den 

professionella 

undervisningsförmå

gan. 

Semi strukturerade intervjuer 

genomfördes och analyserades.  

Urvalet bestod av villighet att delta, 

tala och förstå engelska, varit 

handledare i 4;e året av sjuksköterske 

utbildningen, deltagit i online support 

samt underskrift av medgivande att 

delta i studien. 

25 st. handledare valdes ut. 18 

handledare slutförde. 

 

Det övergripande temat som framkom var att Online-

handledning som stödprogram har öppnat upp en värld av 

möjligheter för deltagarna. Deltagarna fick ny kunskap och 

kunde dela sina erfarenheter med varandra. Deltagarna har 

förvärvat ny kunskap om handledning som bidragit till 

inställningen om handledarskap. De hade också utökat sitt 

tänkande kring undervisning och lärandets process samt 

förbättrat sin professionella utveckling och skicklighet i 

användningen av e-teknik.  

Grad I 

 



 
 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga C3 

Publikatio

nsår/ 

Land/ 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

2013/ 

Sverige/ 

Cinahl 

Sundin-

Andersson, 

C. 

Danielsson 

A. 

Hov, R. 

Athlin, E. 

 

 

Expectations 

and experiences 

of group 

supervision: 

Swedish and 

Norwegian 

preceptors 

perspectives 

Syftet med studien 

var att beskriva 

handledarens 

förväntningar och 

erfarenheter av att 

delta i 

grupphandledning 

Kvalitativ metod med två korta 

formulär utformades för 

datainsamling av forskargruppen. Det 

första innehöll demografiska data och 

öppna frågor om handledare och 

positiva förväntningar och tvivel 

inför deltagande i grupphand-

ledningsprogrammet. Det andra 

formuläret innehöll öppna frågor om 

positiva och negativa erfarenheter 

efter att ha tagit del i programmet.  

Sextiofyra sjuksköterskor, som 

arbetade som handledare inbjöds av 

sina arbetsgivare att delta i studien.  

Ett kriterium för att deltaga var att 

vara handledare under projektets tid. 

Fyrtioåtta handledare deltog. 
Bortfall ej redovisat. 

Studien visade att ge grupphandledning till handledare i syfte att 

stärka dem i deras roll har varit framgångsrikt. Efter 2 terminer i 

grupphandledningsprogrammet fångades 3 positiva kategorier. 

1) Möte med kollegor 

2) Utveckling av handledare rollen 

3) Samarbete  

 
Möte med andra mer erfarna handledare berikade deras eget 

lärande och kompetens. Resultatet visade att handledarnas 

positiva erfarenheter överträffade deras egna förväntningar. 

 

 

Grad I 

2013/USA/ 

Cinahl 

 

 

Weidman, 

N.A. 

The lived 

experience of 

the transition of 

the clinical 

nurse expert to 

the novice nurse 

educator 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva och tolka 

upplevelsen av 

övergången från att 

vara klinisk 

sjuksköterska till att 

också börja 

handleda. 

En kvalitativ design med en 

fenomenologi metod användes.  

Åtta kliniska sjuksköterskor 

intervjuades som ansågs vara kliniska 

experter men inte hade varit 

handledare tidigare.  
Deltagarna var 21 år eller äldre.  
Bortfall redovisas ej. 

Kliniska sjuksköterskor (som inte arbetar som handledare) tror 

att de har kunskap att dela och har en önskan om att utbilda 

nästa generation genom undervisning. När deltagarna var 

ombedd att svara på frågan om varför de valde att börja 

handleda, var svaret att den kliniska sjuksköterskan anser att de 

har kunskap att dela genom undervisning. Alla deltagare kände 

att de hade viktiga kunskaper att dela med sig av. Nya 

handledare upplever känslor av stress, att inte ha den 

pedagogiska teori som krävs. Återkommande begrepp som rör 

deltagarens erfarenheter av själva övergångsprocessen beskrivs 

som svårt, stressande, skrämmande, hemskt, läskigt, och 

överväldigande. Det första området är att stödja de individer 

som verkligen vill vara handledare. Alla deltagare som 

intervjuades hade en passion för undervisning. Deltagarna 

kände sig oförberedda för rollen från sjuksköterskeutbildningen, 

Grad I 

 



 
 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga C4 

Publikatio

nsår/ 

Land/ 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

2009/UK/ 

Cinahl 

Williams. L 

Irvine, F 

 

How can the 

clinical 

supervisor role 

be facilitated in 

nursing: a 

phenomenologic

al exploration 

Studien syftar till 

att utforska 

handledarens 

kliniska roll. 

En fenomenologisk metod har 

använts för att undersöka vad det 

innebar att vara en klinisk 

handledare. Två frågeformulär 

användes. Fokusgrupps intervjuer 

genomfördes med 12 sjuksköterskor 

som var kliniska handledare med sex 

respondenter i varje gruppintervju. 

Bortfall redovisas ej. 

Artikeln belyste vikten av att informera ledningen om den 

kliniska handledarens roll. Det är viktigt att kliniska handledare 

får ordentligt stöd för att genomföra en effektiv klinisk 

handledning. Det var brist på stöd från andra sjuksköterskor, 

vissa hade fått utbildning, vissa ingen alls och vissa i begränsad 

omfattning. När handledarna uppmuntras, stöds och är väl 

förberedda kan de ta rollen som handledare. Brist på förståelse, 

otillräckliga resurser och dåliga utbildningsförberedelser kan 

hindra en effektiv handledning. 

Grad II 

 



 
 

    

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod       Bilaga D1 

Publikatio

nsår/ 

Land/ 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

2013/ 

Sverige 

/Norge/ 

Cinahl 

Borch, E 

Athlin, E 

Hov, R. 

Duppils, 

Sörensen, G. 

 

 

Group 

supervision to 

strengthen 

nurses in their 

preceptor role in 

the bachelor 

nursing 

education – 

Perceptions 

before and after 

participation 

Syftet med studien 

var att undersöka 

handledarens syn på 

sin egen förmåga 

och tillfredsställelse 

i rollen före och 

efter att ha deltagit i 

grupp handledning 

under ett år och att 

beskriva deras 

uppfattning om 

denna 

tillsynsmodell.  

Designen i denna studie var 

jämförande deskriptiv. Två 

frågeformulär användes i studien, en 

för baslinjen och ett för uppföljning. 

De bildades fyra svenska och tre 

norska övervakningsgrupper, med 6-8 

deltagare i varje grupp. Sextiofyra 

sjuksköterskor, som arbetade som 

handledare inbjöds att delta i studien. 

Kriteriet var att vara presumtiva 

handledare till studenter under 

projektåret. Efter ett 

introduktionsmöte gick fyrtioåtta 

sjuksköterskor med på att delta. 

Fyrtiofem deltagare inkluderades i 

studien. Uteslutna var de som inte 

deltog i den uppföljande 

undersökning, och/eller var 

frånvarande mer än fyra 

grupphandledningstillfällen. På grund 

av ett tekniskt fel inträffade ett 

bortfall i en av grupperna så det var 

endast 38 enkäter som ingår i 

analysen före och efter 

grupptillsynen. 

De flesta av handledarna var nöjda med sina färdigheter och 

kunskaper för att handleda studenter både före och efter att ha 

deltagit i grupptillsyn. 

Innan de deltog trodde de att deras teoretiska och praktiska 

kunskaper för rollen som handledare var tillräckliga.  

Detta förändras inte signifikant efter deltagande i 

grupptillsynen. 

En majoritet av handledarna rapporterade positiva erfarenheter 

av grupptillsyn. 

Efter att ha deltagit i grupptillsyn var det betydligt fler 

handledare som angav att de hade fått tillräckligt stöd i sin 

handledare roll och kände sig mer trygga och säkra. De flesta av 

handledarna ansåg att de hade utvecklat sin förmåga att 

handleda studenter. Mer än hälften av dem ansåg att deltagandet 

i grupptillsyn hade främjat deras personliga utveckling. 
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Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      Bilaga D2 

Publikatio

nsår/ 

Land/ 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

2013/ 

Sverige/ 

PubMed 

Mårtensson, 

G. 

Engström, M 

Mamhidir, 

A-G. 

Kristofferzo

n, M-L. 

 

 

What are the 

structural 

conditions of 

importance to 

preceptors' 

performance 

Det fanns två syften 

med denna studie. 

1) att undersöka 

strukturella 

förhållanden (t.ex. 

upplevd support 

och villkor på 

arbetsplatser) för 

handledare. 

2) professionella 

aspekter (t.ex. 

utbildningsnivå och 

år som 

sjuksköterska)av 

potentiell betydelse 

för sjuksköterskors 

uppfattningar om 

deras 

förutsättningar som 

handledare.  

En enkät tillsammans med ett 

stämplat svarskuvert skickades till 

sjuksköterskor som jobbar på ett 

sjukhus i Sverige 

De som hade varit handledare för 

sjuksköterskestudenter under de 

senaste tre åren fick fylla i och 

returnera frågeformuläret. Efter två 

påminnelser hade 933 sjuksköterskor 

svarat och av dessa var det 323 

sjuksköterskor uppfyllde inklusions 

kriterierna. 

Bortfall redovisas ej. 

Resultatets fynd tyder på att handledaren får stort pedagogiskt 

stöd från sina sjuksköterske kollegor. 

Sjuksköterskor har en mer positiv syn på sig själva som 

handledare om de får mer feedback som berör deras funktion 

som handledare, genom att ha handledarutbildning, aktivt 

planera verksamhetsförlagda utbildning samt få stöd från 

enhetschefer. 
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