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Sammanfattning 

I kompetens beskrivningen står det att sjuksköterskan ska medverka vid handledning, 

undervisning och bedömning av nya sjuksköterskor. Som sjuksköterska/ handledare är 

du ansvarig för patientsäkerheten och avgör om den som handleds har tillräckligt goda 

kunskaper att utföra vårdhandlingar. Tidigare studier visar att brist på tid, brist på stöd, 

bristande erfarenheter och kunskaper har stor betydelse för att kunna ge en bra 

handledning. Frågan är hur vi kan påverka handledarna till att kunna ge ett bättre 

handledarskap. Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att handleda studenter. Resultatet bygger på intervjuer som analyserats 

med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer 3 kategorier: utvecklande, 

behov av samarbete och behov av kompetens. Handledarna tycker att det är roligt, 

stimulerande och lärorikt med studenter. Handledarna har bra stöd från högskolan och 

huvudhandledarna gällande utbildningens uppgifter och mål för studenterna. Trots att de 

flesta inte har handledarutbildning känner de sig trygga i rollen som handledare. Tiden 

som finns för handledning och reflektion för studenterna är fortfarande otillräcklig och 

önskemål finns om mer avsatt tid vilket skulle gynna studenternas utveckling i deras 

yrkesroll. Ytterligare forskning kring handledning och anestesisjuksköterskors 

upplevelser av att handleda studenter behövs då många studier påtalar brister i och kring 

handledningsprocessen. 
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Abstract 

The competence description says that nurses will be involved in tutoring, teaching, and 

assessment of new nurses or colleagues. As a nurse/ supervisor, you are responsible for 

patient safety and determine if the mentee has sufficient knowledge to perform nursing 

actions. Previous studies show that lack of time, lack of support and lack of experience 

and knowledge is of great importance to be able to give a good supervision. The 

question is how we can influence the supervisors to be able to provide better 

supervision. The purpose of this study is to describe the nurse anesthetist experience of 

tutoring students. The results are based on interviews which were analyzed using 

qualitative content analysis. The result shows three categories: development, the need 

for cooperation and the need for expertise. The supervisors think it is fun, stimulating 

and instructive with students. The supervisors have good support from the university 

and main facilitators regarding the training tasks and goals for the students. Although 

most do not have supervisors they feel safe in the role of supervisor. The time available 

for instruction and reflection for students is still too small and desires are about 

dedicating more time to the benefit of the students' development in their professional 

role. Further research into the guidance and anesthesia nurses' experiences of tutoring 

students needed because many studies complain of short comings in and around the 

tutoring process. 
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Inledning  

Som handledare är sjuksköterskan ansvarig för patienten och avgör om studenten har 

tillräckliga kunskaper att utföra vårdhandlingar. Handledaren ska också ha kunskaper 

om studentens utbildningsplan, kursplan och studiehandledning där målen för 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) står (Högskolan i Halmstad & Region Halland, 

2012). I Socialstyrelsens (SoS) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(2005) står det att sjuksköterskan skall kunna handleda, undervisa och bedöma studenter 

utifrån en helhetssyn och med ett etiskt förhållningssätt samt medverka vid handledning 

och utbildning av nya kollegor. Sjuksköterskan skall kritiskt reflektera över lokala 

rutiner och metoder som finns och initiera att ny kunskap implementeras (SoS, 2005). 

 

Sjuksköterskeutbildningen reformerades under 1980-talet vilket bland annat ledde till 

att tiden för teoriutbildning ökade och tiden till praktikutbildning minskade. Detta 

gjorde att kraven ökade på den yrkesverksamma sjuksköterskan som fick ta ett större 

ansvar för VFU (Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010). Den nuvarande 

handledningsmodellen (Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012) behöver 

utvecklas genom tydligare krav på kompetens (ibid). Handledaren vid 

specialistutbildning till anestesi behöver stöd för att kunna handleda så att studenten har 

möjlighet att uppfylla utbildningsmålen. Dessutom behöver handledaren stöd för att 

kunna kvalitetssäkra och medverka vid den kliniska examinationen. Kliniken där 

handledaren arbetar är ansvarig för att handledaren har rätt kompetens och genom att 

integrera detta i verksamheternas mål kan det vara en karriärmöjlighet för framtida 

handledare (Wijk et al., 2009). I artikeln av Wijk et al., (2009) framkom att kvalitén på 

VFU på flera specialistutbildningar var bristande. Efter att utbildnings reformen enligt 

Bologna (2007) trädde i kraft krävdes att den praktiska delen av utbildningen skulle ha 

samma höga krav på att vara vetenskaplig, erfarenhetsbaserad och evidensbaserad, som 

den teoretiska delen (ibid). Att vara förebild, visa empati men också visa en bra attityd 

som handledare var gynnsamt för det fortsatt lärande för den nya sjuksköterskan (Price, 

2013). 

 

Att sjuksköterskors akademiska utbildningsnivå har stor betydelse för patientsäkerheten 

framkom i den stora europeiska studien som The Lancet publicerade 2014 (Aiken, L. H. 

et al., 2014). Studiens visade att risken för att avlida efter vanlig kirurgi (med förväntad 

låg dödlighet) minskade om sjuksköterskorna hade en akademisk utbildningsnivå som 

motsvarade minst kandidat examen. Studien tog även upp sambandet att högre 

arbetsbelastning direkt är kopplat till risken för dödsfall. För varje ytterligare patient 

som sjuksköterskan ansvarade för ökade sannolikheten för dödsfall inom 30 dagar efter 

kirurgi med 7 procent. Samtidigt visade resultatet att om andelen högutbildade 

sjuksköterskor ökade med 10 procent minskade sannolikheten för dödsfall med 7 

procent. Sedan 2007 är en kandidatexamen en förutsättning för att bli legitimerad 
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sjuksköterska i Sverige men studien påpekade betydelsen av EU-övergripande insatser 

för att öka kompetensen skulle behövas (ibid). 

Bakgrund 

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. Kärnkompetenserna togs fram för att oberoende experter ansåg att 

personal inom hälso- och sjukvården inte hade den kunskap som framtidens vårdyrke 

kräver. Nya kunskaper behövdes för att minska patienternas lidande, förbättra kvalitén 

och säkerheten av vården. I Sverige har kärnkompetenserna integrerats i 

sjuksköterskeutbildningen för att kunna tydliggöra kraven och innehållet i utbildningen. 

För att ge patienterna en evidensbaserad vård skall sjuksköterskan använda de bästa och 

senaste vetenskapliga kunskaperna tillsammans med erfarenhetsbaserade kunskaper i 

sina beslut i omvårdnadsarbetet (Leksell & Lepp, 2013). Det finns idag inga nationella 

krav på handledare men sedan 2010 finns ett avtal mellan Högskolan Halmstad (HH) 

och Region Halland om vilka kvalifikationer och krav som är önskvärda hos 

handledaren. Dessa krav finns beskrivna i en handledningsmodell utarbetad i samarbete 

mellan HH och Region Halland. Handledaren ska ansvara för att studenten uppfyller 

målen vid VFU och ge studenten en individuell måluppfyllelse. Kvalifikationer som är 

önskvärda hos handledaren är legitimerad sjuksköterska med en kandidatexamen i 

omvårdnad, studenthandledning 7,5 hp och yrkeserfarenhet under minst 1 år som 

sjuksköterska. Om handledaren handleder sjuksköterskor på specialistnivå krävs 

specialistsjuksköterskeexamen samt minst 2 års yrkeserfarenhet som specialist 

(Högskolan i Halmstad & Region Halland, 2012).  

 

Flertalet artiklar beskriver vilken roll handledaren har för nyexaminerade 

sjuksköterskor, samt hur handledaren bäst kan stödja sjuksköterskor och ge praktisk 

vägledning när de ska lära sig sin yrkesroll (Price, 2013; Harrison-White & Simons, 

2013; Spiva et al., 2013; Muir, Ooms, Tapping, Marks-Maran, Phillips & Burke, 2013). 

Handledaren ska underlätta lärande, bistå med kunskaper och erfarenheter vilket gör att 

den nya sjuksköterskan genom egna reflektioner kan utveckla sina färdigheter (Price, 

2013; Harrison-White & Simons, 2013).  

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).  
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Teorianknytning 

Patricia Benner (1993) har utformat en modell för hur sjuksköterskan utvecklas, från 

novis till expert. Detta innebär att sjuksköterskan utvecklar ökande expertis genom 

erfarenheter. Denna modell grundar sig på kunskaper och praktisk erfarenhet. 

Sjuksköterskan är från grunden novis med grundläggande kunskaper och begränsad 

erfarenhet vilket gör att handlandet styrs av regler och riktlinjer. Novisen saknar 

bakgrundsförståelse för situationer som uppkommer. Därför är regler viktiga men gör 

även sjuksköterskan begränsad och icke flexibel. En nybörjare som har avancerat 

behöver stort stöd av sin handledare, eftersom nybörjaren har svårt att uppfatta hela 

situationen och svårt att koncentrera sig för att komma ihåg alla regler (Benner, 1993). 

Benner (1993) beskriver vidare att när sjuksköterskan har arbetat i två-tre år under 

liknande förhållande har sjuksköterskan skaffat den kompetens som gör att hon/han är 

medveten, analytisk och har utvecklat ett abstrakt tänkande gentemot sin profession. För 

att uppnå nivån som expert krävs det ännu längre erfarenhet (ibid). 

 

Selander och Selander (2007) beskriver att målet med handledning är att ge studenten 

möjlighet att hitta sin yrkesroll, en egen identitet samt utveckla sin kompetens i att vara 

självständig och ansvarstagande som sjuksköterska. Teori och praktik måste integreras 

och då tillsammans med en handledare för att tryggt bygga upp den nya yrkesrollen. 

Handledaren har inte bara rollen som handledare utan är också lärare, ledare, 

ansvarstagare, bedömare, inspiratör och kollega till den som handleds (Selander & 

Selander, 2007). 

 

Enligt Pilhammar (2012) spänner handledning över ett stort antal områden som t.ex. 

rutiner, omvårdnad, teknik, biomedicin, samhällsvetenskap och vetenskaplig metod. 

Detta gör att handledare måste ha breda kunskaper och vara pålästa inför olika 

handledningssituationer som kan uppstå. Genom att ha möjlighet att imitera, observera 

och praktiskt utföra omvårdnadshandlingar kan studenten öva upp sina praktiska 

färdigheter. I det efterföljande pedagogiska samtalet mellan handledaren och den som 

handleds skall samtalet präglas av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Syftet 

med samtalet är att handledaren ska kunna kontrollera kunskaperna i de 

omvårdnadshandlingar som utförs samt att visa på vilka normer, värderingar och 

attityder som utmärker sjuksköterskans profession (Pilhammar, 2012). 

 

Tidigare studier på handledare från grundutbildningen till sjuksköterska har visat att en 

förutsättning för att främja handledningen är bland annat att sjuksköterskan har 

tillräckligt med tid och att ett fungerande samarbete i handledningsprocessen mellan 

handledare, studenter, medarbetare och högskola finns (Bengtsson, Kvarnhäll & 

Svedberg, 2011). Ofta kunde handledare uppleva en tidspress, en hög arbetsbörda och 

att det saknas tid för reflektion (Bengtsson et al., 2011; Duffy, 2009; Williams & Irvine, 

2009) vilket gör många sjuksköterskor ambivalenta i attityden till handledning och gör 

att handledning inte prioriteras (Dilworth, Higgins, Parker, Kelly & Turner, 2013). 
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Trots detta upplever handledarna handledning ofta som positivt och beskrivs som 

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

 

Stödet från organisationen liksom stödet från chefer, utbildningssamordnare och 

kollegor kan upplevas bristfälligt visar Duffy (2009). Att uppleva brist på förståelse, 

otillräckliga resurser och brist på förberedelser hindrar en effektiv handledning 

(Williams & Irvine, 2009; Duffy, 2009 ). I en litteraturstudie av Dilworth et al., (2013) 

framkom två teman kring klinisk undervisning som ofta diskuterades; klinisk 

handledning som intervention och motståndet inifrån själva vårdorganisationen. För att 

handledningen skall komma patienterna tillgodo måste den legaliseras som ett riktigt 

och viktigt arbete samt involvera båda sjuksköterskan, ledningen och organisationen. 

Med stöd från chefer kan handledningen lättare implementeras och upprätthållas vilket 

gör att de viktiga reflektiva samtalen kan ske. Reflektion i grupp kan leda till att 

sjuksköterskans arbete värderas högre, ger stöd till andra sjuksköterskor, ger högre 

patientsäkerhet, högre arbetstillfredsställelse och leder till bättre kommunikation med 

andra yrkesgrupper (Dilworth et al., 2013). Återkoppling, utbildning och stöd från 

enhetschefer kan resultera i att handledarna får en positivare syn på sig själva 

(Mårtensson, Engström, Mamhidir och Kristofferzon, 2013). Handledarna kan då aktivt 

planera för studenternas VFU (Mårtensson, et al., 2013). Med uppmuntran, stöd och 

förberedelse kan handledarna bättre axla rollen som handledare (Williams & Irvine, 

2009). 

 

Bengtsson et al., (2011) fann även att sjuksköterskan ofta saknade kontinuerlig 

utbildning och hade därför inte tillräckliga kunskaper i handledning (ibid). Duffy (2009) 

beskrev dock att handledningsutbildning var nödvändigt för att kunna ge pedagogisk 

teori och kunskap till studenten under VFU (ibid).  Handledarna värdesätter sin egen 

handledarutbildning då de kan ta med sig kunskaperna till nästa handlednings situation 

(Williams & Irvine, 2009) men även att få utbyta erfarenheter med andra handledare 

ökar handledarnas eget lärande och kompetens (Sundin-Andersson et al., 2013).  

 

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan som handleder på specialistnivå? Vad upplever 

sjuksköterskan att de saknar? Hur kan huvudhandledaren bättre stödja sjuksköterskan 

som handleder? En fördjupning av fenomenet handledning och dess betydelse kan ge 

bättre förståelse för de brister som handledare upplever i samband med handledning. 

Detta skulle göra huvudhandledarna mer medvetna om vilken typ av 

kompetensutveckling som är nödvändigt för att kunna bli en skicklig handledare. Kan 

en skicklig handledare ge en mer kompetent sjuksköterska som ger en mer patientsäker 

vård? 

Syfte 

Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter. 
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Metod 

Pilotstudien genomfördes som en intervjustudie med beskrivande, kvalitativ design för 

att svara mot syftet. Metoden för studien var kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats och ansågs lämplig när syftet med forskningsfrågan var att få en djupare 

förståelse kring fenomenet som ska studeras (Polit & Tatano Beck, 2010).  

 

Urval 

 

Studien baserades på intervjuer med fyra anestesisjuksköterskor. Inklusionskriterierna 

för studien var sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi, 

kliniskt verksam inom området anestesi, arbetat som specialistsjuksköterska minst 5 år 

samt haft handledning för studenter under minst 3 tillfällen. Verksamhetschefen samt 

avdelningschefen på aktuell operationsavdelning informerades skriftlig samt lämnade 

sin tillåtelse att utföra intervjuerna. 

 

Då studien var en pilotstudie begränsades antalet till fyra deltagare. Huvudhandledaren 

på vald operationsavdelning informerade anestesisjuksköterskorna om studien. De fyra 

första som tackade ja och som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades. Ingen 

tackade nej så det blev två manliga och två kvinnliga anestesisjuksköterskor som valde 

att delta. Då de tackat ja till att delta i studien bestämdes tid och plats för intervju med 

hjälp utav huvudhandledaren för att det skulle passa verksamheten. 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på en operationsavdelning i västra Sverige och ägde rum 

under februari 2015. Informanterna informerades om studiens syfte och skrev under 

samtyckesblanketten innan intervjun påbörjades. Informanterna informerades om att 

studien byggde på frivilligt deltagande, samt att de när som helst kunde dra sig ur 

studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av Iphone. Frågorna ställdes utifrån en 

intervjuguide med semistrukturerande frågor. Ingångsfrågan var följande; Kan du 

berätta om dina upplevelser av att handleda? Vidare ställdes följdfrågor för att stärka 

frågor och svar. Vi båda medverkade under intervjuerna. En av oss utför intervjun och 

den andra var med som observatör och skötte inspelningen. Intervjuerna varade mellan 

16-30 minuter. 

Bearbetning av data 

Bearbetningen av intervjuerna började med att de inspelade intervjuerna skrevs ut i sin 

helhet, transkriberades, vilket skall ske enligt Polit och Tatano Beck (2010). 

Transkriberingen gjordes direkt efter att intervjuerna genomförts för att minnas mesta 

möjliga av situationerna. Intervjuerna skrevs ut ordagrant i talspråk och innehöll även 

skratt och ”hummanden” för att försöka återge den stämning som fanns. Detta gör att 

texterna får en bättre nyansering och gör dem lättare att förstå och tolka vad deltagarna 

ville förmedla (Graneheim & Lundman, 2004). 
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För att få en bra förståelse och kunna tolka texten, lästes texten flertalet gånger. Enligt 

Polit och Tatano Beck (2010) skall gemensamma diskussioner och reflektioner kring 

materialet föras (ibid). Detta gjordes för att få en helhetssyn på texten samt en djupare 

förståelse. Analysen av texten med innehållsanalys började med att meningsbärande 

enheter (ord med gemensamt budskap) togs fram. Detta gjordes genom att först markera 

de exakta orden från den text som uppkommit i tankar och begrepp enligt Hsieh och 

Shannon (2005). Sedan kondenserades (reducerades) de meningsbärande enheterna 

vilket innebar att onödiga ord togs bort men att det viktiga innehållet fanns kvar. För att 

kontrollera att innehållet i texterna uppfattats korrekt återvändes till intervjuerna 

flertalet gånger enligt Graneheim och Lundman (2004).  Därefter abstraherades och 

kodades (samlingsnamn för kondenserade meningsenheter, så kallad ”etikett”= blir ett 

ord) de kondenserade enheterna. Koderna sorterades sedan i ett antal underkategorier 

vilka sorterades ut till att bli 7 kategorier. Efter ytterligare gemensam bearbetning 

framkom 3 tydliga kategorier vilka ansågs täcka in alla koderna.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att koderna endast passar in under 

en av kategorierna samtidigt som ingen kod får hamna utanför kategorierna. Syftet med 

analysen var att finna sammanhang och mönster där målet var att beskriva ett specifikt 

fenomen och få en djupare förståelse för fenomenet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Fördelen var att ur innehållsanalys kommer informationen direkt från deltagarna utan 

förutfattade kategorier eller teoretiska perspektiv (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag tycker det är 

givande att ha 

student o att det 

fungerar bra med 

handledningen o 

såå… 

 

Jag tycker att det 

givande att ha 

student och att det 

fungerar bra. 

Stimulerade och 

givande med 

studenter.  

Lärorikt Utvecklande  

Det är ju så med all 

handledning när 

man går ganska tätt 

ihop med någon att 

det handlar mycket 

om personkemi.  

All handledning 

när man går tätt 

ihop med någon 

handlar om 

personkemi. 

Handledning 

handlar mycket 

om personkemi. 

Personkemi 

 

Behov av 

samarbete 

Etik 

Genomförandet av studien beviljades av verksamhetschefen. Lokala etikprövnings- 

nämnden vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad godkände 
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studien, Dnr UI 2015/68. Studien har utförts enligt de etiska riktlinjerna för 

humanforskning enligt Helsingforsdeklarationen (Henricson, 2012). Enligt dessa 

riktlinjer ska studien noga väga fördelarna med den nya kunskapen och upprätthålla 

informanternas handlingsfrihet och integritet. Därför gavs informationen till 

informanterna både muntligt och skriftligt samt information att studien byggde på 

frivilligt deltagande. Informanterna kunde när som helst dra sig ur studien utan att ange 

skäl. Informationen som informanterna lämnar skyddas av personuppgiftslagen (PUL) 

(SFS 1998: 204) som skyddar informanten så att deras integritet inte kränks (Sörensen 

& Olsson, 2012). Ett skriftligt medgivande till att medverka i studien inhämtades från 

informanterna innan studien påbörjas. Att hålla sig inom ramen för syftet till studien 

under intervjuerna ansågs viktigt. Likaså att inte bli allt för närgången om känsliga svar 

framkom under intervjuerna för att inte informationen som gavs senare skulle ångras. 

Materialet som framkom under intervjuerna behandlades konfidentiellt och förvarades 

inlåst hos en av oss studenter enligt riktlinjerna för Högskolan i Halmstad. Materialet 

användes endast till denna studie. Materialet avidentifierades så att ingen enskild 

informant kunde identifieras. Endast vi och handledaren hade tillgång till materialet. 

Efter att studiens godkänts av examinatorn kasseras allt insamlat datamaterial.  

Resultat 

Sammanställningen av resultatet har utgått från att svara mot syftet av studien och efter 

databearbetningen framkom 3 huvudkategorier med tillhörande subkategorier (se tabell 

1) 

 

Tabell 1. Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Kategori 

 

Underkategori 

 

Utvecklande Lärorikt 

Reflektion 

 

 

Behov av samarbete Personkemi 

Handledningsstöd 

 

 

Behov av kompetens Arbetes innehåll 

Erfarenhet 
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Utvecklande  

Under kategorin utvecklande framkom underkategorierna: lärorikt samt reflektion. 

 

Då det gällde lärorikt framkom att informanterna upplevde att det var positivt och 

stimulerande att handleda. Informanterna fick se studenterna växa in i sin nya yrkesroll 

från första dagen. Att se utvecklingen tills de blev en ny kollega upplevdes som 

stimulerande och roligt eftersom de fick förmedla sin kunskap till studenterna och även 

fick ny kunskap från studenterna. Informanterna lärde sig mycket, höll sig a jour och 

uppdaterade med ny kunskap vilket var lärorikt. 

 

”Jag har bara positiva upplevelser av att handleda. Det är ganska stimulerande för min 

egen del” 

 

Att vara handledare gjorde att informanterna blev mer uppmärksamma på sitt eget 

agerande i olika situationer.  Att studenter som gick denna vidareutbildning själva valt 

att fortsätta studera, gjorde att de var positiva och motiverade av att lära sig ny kunskap 

under VFU. Informanterna ansåg att specialistutbildningsstudenterna hade goda 

kunskaper. 

 

”Men som sagt, de flesta är väldigt motiverade o sen att man tar lite olika tid på sig att 

lära sig vissa saker får man acceptera” 

 

Då det gällde reflektion tyckte informanterna att det var viktigt att de fick tid till 

reflektion vilket blev ett lärotillfälle, även ibland för hela operations teamet. Det 

behövdes mer reflektion då det gällde handledning och det behövdes mer träning på vad 

som sägs, hur teamet jobbar och kommunikationen, hur den uppfattas.  Det var lärorikt 

för studenterna. 

 

”och såå kan va återkoppling på olika sätt också, jag menar ibland så är det bra om 

man återkopplar allihop som e egentligen i ett team och att alla får återkoppling” 

 

Informanterna påtalade att det fanns tid till reflektion under hela handledningstillfället, 

dock var det inte alltid de satte sig ner utan det skedde i avdelningsarbetet och i dialogen 

dem emellan och reflektionen ansågs som viktig. Några av informanterna hade endast 

reflektion under tiden de arbetade, för det var svårt att få tid att sitta ner efteråt. Ibland 

kunde någon av informanterna reflektera dagen efter eller vid nästa tillfälle de träffades 

om det fanns behov. Någon informant ansåg att de fick vara snabba med att reflektera 

kring det som var viktigt. De försökte hitta de små stunderna till att prata även om det 

inte blev i anslutning till patientens avslut. Om det varit någon särskild situation kring 

patienten så försökte några informanter få tid till reflektion efter avslutad patient. De 

påpekade också att det tog tid att handleda, då tempot var högt på operationssalarna. 

Det man kan sakna kanske ibland är att inte finns någon extra tid när 

man har sin student utan det körs på med samma program och det ska 
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gå lika fort som vanligt fast man ska hinna visa så det kan väl va lite 

stressande ibland och att man inte visar då utan för nu måste vi komma 

framåt och så man hinner kanske inte ta det i den takten som det behövs 

för eleven i början. 

 

Informanterna upplevde att studenterna även reflekterade tillsammans med sina 

kurskamrater och att det även pågick under hela VFU. Huvudhandledaren hade påtalat 

att det skulle avsättas mer tid till reflektion men det var inte lätt att genomföra, att få 

avsatt tid. Någon informant påtalade att ett hinder kunde vara att de ibland saknade tid 

för reflektion. Andra ansåg att tiden till reflektion räckte till.  

 

”Ibland kan jag uppleva att det kan va, man hade velat ha mer tid, alltså både innan 

och efter för att kunna prata lite”    

Behov av samarbete 

Under kategorin behov av samarbete framkom underkategorierna: personkemi samt 

handlednings stöd . 

Att personkemin stämmer ansågs vara viktigt eftersom handledning kräver samverkan 

mellan student och handledare. 

 

Funkat jättebra o andra har man mer tänkt att ja det är inte så länge 

kvar utan nu är det nästan slut så att…jag menar alltså inget man kan 

peka på så utan det är mera en personkemi då som inte e riktigt 100.  

 

De första dagarna då studenten var på VFU handlade det mycket om att handledare och 

student skulle lära känna varandra och inte bara prata arbete. Informanterna tyckte det 

var intressant att lära känna sina nya studenter. Vad hade studenten för erfarenhet och 

vilken typ av person var hon/han? En del studenter var väldigt nervösa när de kom till 

sin VFU. Det var mycket de vill lära och många hade dåligt självförtroende vilket 

handledarna ville hjälpa dem att bygga upp genom att arbeta med en sak i taget. 

Informanterna påtalade också vikten av att ”peppa” sin student.  

 

Det var kanske inte det att du inte lyckades med den här 

intubationen..inte det..utan att du gjort massa andra saker runtomkring 

som varit jätte bra..de e sånt som kommer efterhand.. det upplever 

jag…de e nästan alla studenter som man behöver peppa på det viset. 

 

Personkemin mellan handledare och studenter upplevdes fungera bra. Informanterna 

upplevde att studenterna var nöjda med deras handledning och de lät studenterna utföra 

mycket arbete vilket studenterna uppskattade. Någon informant påtalade att 

arbetsplatsen under en tid hade varit rörig vilket avspeglade sig på alla situationer i 

jobbet vilket då även påverkade studenterna. Förtroendet mellan handledare och student 

var viktigt. Att studenten litade på sin handledare och vice versa. En informant uppgav 
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att det kunde hända att handledningen inte fungerade men att det vara svårt att peka på 

varför. En tänkbar orsak kunde vara att personkemin som inte stämde. Informanterna 

upplevde att de fick ge och ta men att de hade kul med studenterna. 

 

”Det vill till att man känner att så är det, naturligtvis åt andra hållet också att 

studenten litar på handledaren” 

 

Beträffande handledningsstöd  kunde informanterna ibland känna att det var stora 

operationsprogram som de redan själva såg på morgonen att det inte skulle hinna med. 

De delade då upp arbetsuppgifterna till studenten och satsade på olika moment i arbetet. 

 

 

Ibland kan man känna det när man har ett jätte program som man redan 

på morgonen ser att man inte kommer hinna med. Då får man lite grann 

känna att man får dela upp arbetsuppgifterna, nu satsar vi på detta idag. 

Nu är det liksom det här å tuba eller stoppa ner larynxmasken och så 

kör vi det idag. 

 

 

Vidare då det gällde handlednings stöd var det en fördel att vara två handledare/student. 

Detta kunde också vara ett sätt att kompensera för kunskapsluckor hos den ena av 

handledaren. Informanterna upplevde att det även var viktigt att samverkan mellan dem 

och huvudhandledare fungerade. Huvudhandledaren var påläst och gav återkoppling då 

det kom några nyheter och gav information om mål och kommande studenter i god tid 

inför VFU vilket gjorde att informanterna var väl förberedda vid studenternas ankomst. 

 

Hon kommer ut med information o vilken student man ska ha o mål o 

allting sånt där i god tid, man hinner läsa o.. Sen är det ju alltid en 

skillnad på högskolans värld och klinikvärlden…det finns ju olika syn på 

hur det ska fungera…hur det fungerar i verkligheten men inte att det är 

några problem, absolut inte. 

 

Läraren från Högskolan var mycket duktig på att placera studenterna med rätt 

handledare. Informanterna var eniga om att samarbetet med Högskolan fungerade bra. 

De hade fått information från Högskolan på handledarträffar om schema och hur 

studierna var upplagda och ansåg att de hade bra information inför studentens 

kommande VFU. 

 

”Jag tycker det funkar bra med högskolan och de träffarna eller vad man ska säga som 

man har o detta” 

 

Det var delade åsikter då det gällde stödet från arbetsgivaren. Några av informanterna 

ansåg att de fick bra stöd från arbetsgivaren då det gällde att lösa behovet av tid, då de 

fick den tiden som krävdes för studenterna, andra informanter tyckte inte att 
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arbetsgivaren var involverad i studenterna. Informanterna kunde se det negativt med att 

det är så ”tajta” scheman då det inte tilläts för mycket väntan för verksamhetens skull.  

 

”Min chef…det vet jag inte riktigt om hon är så involverad i detta” 

 

Om problem uppstod angående studenten var det bra att vara två handledare som kunde 

kommunicera och även kontakta läraren från Högskolan. Det kunde finnas brister i 

studentens utbildning och kunskap och då fick informanten ta över i det kliniska arbetet. 

Informanterna godkände studenten och såg till att studenten uppfyllde sina mål och då 

ansåg de att de behövde stöd från Högskolan. 

 

”Vi ska godkänna och vi ska kunna se att studenten kommit hit o det här förväntas man 

kunna när man går sin vidareutbildning o då behöver man stöd från skolan” 

 

Det nämndes även hinder för att studenten skulle utvecklas. Att det tog tid att handleda 

och informanterna fick försöka låta bli att stressa studenterna utan det fick ta tid, annars 

skulle det inte vara ett utbildnings sjukhus. Informanterna kände ansvar för att ha ett 

visst tempo för att alla planerade operationer skulle hinnas med och för att inga patienter 

skulle behöva strykas.  

Behov av kompetens 

Under kategorin behov av kompetens framkom underkategorierna: arbetets innehåll 

samt erfarenhet. 

 

Arbetets innehåll; Informanterna påtalade att det inte fanns mycket negativt att ta upp 

då det gäller handledarskapet.  

 

Det var stimulerande att vara handledare men informanterna orkar inte jämt, de blev 

tröttare då de var tvungna att förklara och visa hela tiden. De kunde inte slappna av på 

samma sätt som när de inte hade student. Informanterna blev alltid tillfrågade om de 

ville ha student. Avdelningen försökte ha rotation på handledarskapet. Det upplevdes 

som bra att man var två handledare/student då informanterna kompletterade varandra. 

De gjorde olika och studenten kunde ta med sig olika moment från de olika 

handledarna.  

 

”Försöker ha nått så när rotation på det här med handledarskap, ibland vill man vila 

kanske och inte ha det för ofta” 

 

Att handleda ansågs som en naturlig arbetsuppgift som ingick i yrket och som måste 

skötas. Det påverkade oftast inte det dagliga arbetet speciellt eftersom informanterna 

anpassade handledningen efter arbetsbördan. Det är också en unik handlednings 

situation på en operationsavdelning där informanterna bara har en student och en patient 

samtidigt. Detta gör att informanterna tillsammans med studenten kunde ägna all sin 
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handledningstid till en sak i taget istället för att” hålla många bollar i luften” som på en 

vårdavdelning med många patienter. 

 

”Jag tycker inte det påverkar mitt dagliga arbete speciellt mycket utan de ska ju ingå i 

mitt jobb” 

 

Erfarenhet; Då frågan ställdes om informanterna ansåg att de hade tillräcklig utbildning 

för att kunna handleda nämnde några informanter att det handlade mycket om 

livserfarenhet och lång arbetslivserfarenhet snarare än formell handledarutbildning.  

 

”Ja, faktiskt..skratt. Jag tycker nog det ändå. Livserfarenhet och lång 

arbetserfarenhet…eh, jag har fått handledarutbildningen för rätt länge sedan” 

 

Informanterna kunde komma med pratiska idéer då de ansåg att verkligheten kunde se 

annorlunda ut än skolboken. Informanterna var skickliga på sitt kliniska arbete men 

kunde inte allt i den akademiska världen men sökte då själva i litteraturen. De tyckte 

inte att de saknade något instrument/dokument som stöd i handledningen. De ansåg sig 

alla ha god utbildning trots att tre av fyra saknade handledarutbildningen. Någon tyckte 

dock att kontinuerlig utbildning i kommunikation och pedagogik skulle alla handledare 

behöva.  

 

”Just det här pedagogiska, man tror ju att man är väldigt pedagogisk kanske att man 

gör det bra eller så men men ibland så tänker man att det här kanske skulle man kunna 

göra på nåt annat sätt. Skratt…” 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En kvalitativ intervjustudie som analyserades genom innehållsanalys genomfördes. Den 

kvalitativa forsknings intervjun söker kvalitativ kunskap. Målet är att få nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter av informantens livsvärld. Denna metod ansågs lämplig 

för att svara mot syftet för studien eftersom intervjuer ger en ökad förståelse och 

fördjupad kunskap kring ett fenomen enligt Kvale och Brinkmann (2014). Resultatet 

visade att informanterna upplevde det mycket motiverande och utvecklande att handleda 

studenter men också att det finns hinder som gör att stora brister finns kring 

handledningssituationen. Mängden och mångfalden av svar genom dessa fyra intervjuer 

hade troligtvis inte kommit fram genom exempelvis en enkät och hade inte fått den 

nyansen om intervjuaren inte fått ställa följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att varje intervjusituation skapar en interaktion mellan intervjuaren och 

deltagaren som kan ge unika kunskaper kring ett fenomen. Intervjun är mer än det 

spontana vardagliga åsikts utbyte vilket då blir ett sätt för intervjuaren att skaffa sig 

kunskaper genom att lyssna och ställa frågor. Kunskap skapas aktivt genom frågor och 
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svar. Materialet som framkommer i den kvalitativa intervjun baseras på intervjuarens 

färdigheter och omdöme då det gäller att ställa frågor. Intervjuaren behöver kunskap i 

ämnet för att kunna ställa andrahands frågor för att följa upp deltagarens svar (ibid). 

Kvale och Brinkmann (2014)  menar att teoretisk kunskap inom ämnet kan hjälpa till att 

skapa ordning när man utför och analyserar intervjuer (ibid). Vi anser att våra 

kunskaper, både teoretiska och praktiska, kring ämnet handledning är goda eftersom 

båda är huvudhandledare på våra respektive arbetsplatser samt har skrivit en 

kandidatuppsats inom samma ämne och där tagit del av många studier i ämnet vilket 

styrker trovärdigheten. 

 

I denna pilotstudie inkluderades fyra informanter vilket skulle ge en hanterlig mängd 

material att bearbeta. Huvudhandledaren på vald operationsavdelning tillfrågade 

avdelningens anestesisjuksköterskor om de var villiga att delta i denna studie. De fyra 

första, vilka uppfyllde inklusionskriterierna, och som anmälde sitt intresse att delta i 

studien inkluderades. Vi valde också ett sjukhus där inte någon av oss arbetar för att 

minska risken att kunna påverka informanternas svar. Urvalet blev två män och två 

kvinnor vilket blev ett slumpmässigt urval. Efter fyra intervjuer visade det sig att 

informationen från informanterna kring handledning var liknande och att samma data 

återkom. 

 

Det är våra tolkningar av intervjuerna som gett resultatet. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) har författarna vid kvalitativ forskning en viss påverkan på studien (ibid). Båda 

är huvudhandledare vilket kan ha påverkat resultatet. Analyserna är ordagrant utskrivna 

inklusive pauser, upprepningar för att kunna förmedla informanternas åsikter på bästa 

sätt. För att öka tillförlitligheten har bandinspelningarna lyssnats på flertalet gånger och 

samtidigt jämförts med transkriberat material för att få fram exaktheten i informanternas 

åsikter. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) vilar trovärdigheten på hantverkets 

skicklighet, på ständiga kontroller, ifrågasättande och att teoretiskt kunna tolka 

resultatet (ibid). Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en avgörande faktor för att 

uppnå trovärdighet att välja de lämpligaste meningsbärande enheterna från textmassan 

(ibid). Vidare har analysmetoden noga beskrivits i dess olika steg vilket ökar 

trovärdigheten för studien enligt Graneheim och Lundman (2004). Handledaren har 

även kontrollerat att resultatbeskrivningen är rimlig vilket styrker trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten av forskningsresultatet påverkas också 

av hur väl kategorier och teman täcker data. Ett sätt att visa trovärdighet är att välja citat 

från den transkriberande texten (Graneheim & Lundman, 2004) vilka finns redovisade i 

resultatet.  

 

Giltigheten kan ha påverkats av den intervjuguide som användes. Sju frågor ställdes 

vilket ansågs täckta området men detta kan ha begränsat informanternas svar. Om 

informanterna har upplevt sig ifrågasatta kan detta också påverka ärligheten i deras svar. 

Kvalitativa studier är kontextbundna, det vill säga att den är endast giltig under den 

specifika studiens förhållande (Polit & Tatano Beck, 2010). Studien som gjordes var en 

pilotstudie med endast fyra informanter, vilket är ett mycket litet underlag. Enligt 
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Graneheim och Lundman (2004) är det läsaren själv som får avgöra om studien är 

överförbar till andra sammanhang (ibid). 

Resultatdiskussion 

P. Benner (1993) menar att sjuksköterskan från grunden är novis med grundläggande 

kunskaper och begränsad erfarenhet vilket gör att handlandet styrs av regler och 

riktlinjer. En nybörjare som har avancerat behöver stort stöd av sin handledare, eftersom 

nybörjaren har svårt att uppfatta hela situationen och svårt att koncentrera sig för att 

komma ihåg alla regler (Benner, 1993). Detta ses också i en nyligen publicerad 

avhandling (Bos, 2014) vilken bekräftar att VFU har stor betydelse för studentens 

lärande och utveckling i sin yrkesprofession. Syftet med studenternas VFU är att 

tillägna, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper med praktiska lärsituationer samt 

att utveckla ett professionellt förhållningssätt i sin nya roll som sjuksköterska (Bos, 

2014). Detta framkom även i intervjuerna där informanterna påtalar att under praktiken 

har handledaren rollen att förmedla sina yrkeserfarenheter och praktiska idéer i den 

kliniska handlingen. Bos avhandlingen (2014) visade att en fungerande 

handledarrelation är en av de viktigaste faktorerna för en god klinisk lärande miljö. 

Handledarna behöver vara engagerade och väl förberedda för att kunna ge studenten den 

nära och reflekterande relationen som behövs vilken då ger motiverade och nöjda 

studenter (ibid). 

 

Det som informanterna saknade mest var avsatt tid för reflektion vilket kan vara svårt 

att få till när arbetstempot är högt och de känner en press på att hinna med dagens 

arbete. För att kompensera för detta sker därför reflektionen kontinuerligt under det 

dagliga arbetet men i mindre mängd än vad som skulle önskas av handledarna. Tidigare 

studier påtalar att handledaren ska underlätta lärande, bistå med kunskaper och 

erfarenheter vilket gör att den nya sjuksköterskan genom egen reflektion kan utveckla 

sina färdigheter (Price, 2013; Harrison-White & Simons, 2013). Informanterna ansåg att 

handledning tar extra tid och att reflektionen har stor betydelse för utvecklingen av 

studentens framtida yrkesroll. Trots att diskussioner förts på avdelningen om mer avsatt 

tid har det varit svårt att genomföra i organisationen. Muir et al., (2013) beskrev att de 

handledare tycker är svårast med handledningen är att det tar mycket tid vilket kan leda 

till stress (ibid).  

 

Ett fungerande samarbete är som mest viktigt när det uppstår problem med någon av 

studenterna och handledarna behöver råd och stöd i hur de ska agera. I Bos avhandling 

(2014) uppgav många handledare att utan en väl implementerad handledningsmodell har 

handledarna svårt att få stöd från chefer, kollegor och från högskolan (ibid). 

Handledarna uppgav också att de har bristfälliga kunskaper i uppgifter och mål för 

studenternas VFU, att de hade svårt att bedöma studenternas lärande och de känner sig 

osäkra i sin handledarroll (Bos, 2014). Intervjuerna visade dock att informanterna tycker 

sig få tillräckligt med information inför studenternas VFU och känner sig trygga i sin 

handledarroll. Kanske kan detta bero på den handledningsmodell, som finns mellan 
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Högskolan Halmstad och Region Halland sedan år 2010 (Högskolan i Halmstad & 

Region Halland, 2012). Högskolan har aktivt arbetat med att försöka implementera 

handledningsmodellen under de handledarträffar som äger rum varje termin på 

högskolan. På dessa träffar har handledarna fått information om anestesiutbildningens 

mål, utveckling och planering för studenterna vilka sedan har diskuterats öppet för att 

minska antalet eventuella problem eller hinder som skulle kunna inträffa under VFU. 

Att bjuda in handledare till diskussion och ge dem möjligheter till att kunna påverka har 

gjort dem engagerade och intresserade av studenternas utveckling och har ökat viljan för 

att uppfylla studenternas mål. I handledningsmodellen framgår det tydligt att 

handledaren ska ansvara för att studenten uppfyller målen vid VFU och ge studenten en 

individuell måluppfyllelse. Handledaren ska också ha kunskaper om studentens 

utbildningsplan, kursplan och studiehandledning där målen för VFU står (Högskolan i 

Halmstad & Region Halland, 2012).  

 

I många andra länder saknas krav på handlednings kurser men sjuksköterskan förväntas 

både handleda och undervisa studenter och nya kollegor. Stödet från sin närmaste chef 

upplevdes fortfarande inte vara tillräckligt vilket skulle kunna vara en orsak till att 

tillräckligt med tid inte avsätts för att ge den professionella tiden för reflektion från 

handledare till student (Bengtsson et al., 2011). Bos (2014) visade att genom att ha en 

tydligare struktur och organisation kring handledning och handledarrollen ger det 

sjuksköterskan större mandat att utöva sin roll som handledare. Detta medför att stödet 

från både chefer och kollegor blir bättre, att tid avsätts för handledning och att 

samarbetet med högskolan kan ge bättre samarbete och kontinuerlig fortbildning i 

handledarskap (Bos, 2014).  

 

Även i tidigare studier har det påtalats om vikten av reflektion, utbildning och stöd från 

enhetschefer vilket resulterat i att handledare fått en positivare syn på sig själva 

(Mårtensson, Engström, Mamhidir och Kristofferzon, 2013). Handledare kan då bättre 

aktivt planera för studentens VFU (ibid). Med uppmuntran, stöd och förberedelse kan 

handledaren bättre axla rollen som handledare (Williams & Irvine, 2009). 

Informanterna nämnde att de kanske inte alltid gör efter ”läroboken” och att det finns 

skillnader på hur det fungerar i ”skolans värld” och hur ”verkligheten” fungerar men att 

det är just här handledaren är så viktig för att minska gapet mellan teori och praktik. Tre 

av informanterna uppgav att de inte gått någon handledarutbildning men säger sig inte 

heller sakna det i någon större utsträckning. Vissa av informanterna skulle dock vilja ha 

lite mer pedagogisk utbildning för att bli bättre på att förklara för studenterna. Alla 

kände sig dock trygga i rollen som handledare och finner det roligt, utmanande och 

lärorikt. Ofta benämns relationen mellan handledare och student i termer som att ”ge 

och ta” och att ”vi lär av varandra”. Detta kan även ses i tidigare studier där 

handledningen upplevdes ofta som positivt och beskrivs som utmanande, givande, 

lärorikt och inspirerande (Bengtsson et al., 2011). 

 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ, 2014) har nyligen gjort en utredning kring hur 

högskolorna och hälso- och sjukvården bättre ska kunna samarbeta kring frågor 
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angående VFU, kompetensförsörjning och specialistutbildningarnas innehåll. 

Utredningen tar upp problemen med att antalet VFU-platser är begränsade på grund av 

bristen på handledare vilket gör att färre studenter kan antas. Även bristen på adekvat 

handledarutbildning gör att antalet VFU-platser begränsas men tillgången till 

handledarutbildning är dock inte självklar då arbetsgivarna ofta har svårt att avvara sin 

personal från vårdarbetet. Utredningen visar att en handledare bör ha en utbildningsnivå 

på minst magisternivå för att hålla en tillräckligt hög kvalitativ nivå och brister i 

handledarutbildning kan göra att kvaliteten på VFU kan påverkas negativt. Utredningen 

efterlyser därför ett bättre samarbete för att i framtiden få fler kompetenta handledare 

och säkra kompetensförsörjningen av vårdens behov av specialistutbildade 

sjuksköterskor (UKÄ, 2014). Andelen sjuksköterskor med hög akademisk 

högskoleutbildning skiljer sig stort ute i Europa exempelvis har samtliga sjuksköterskor 

i Norge och Spanien kandidatexamen medan i Sverige är siffran 60 procent (Aiken, L. 

H., et al. 2014). Sedan 2007 är kandidatexamen dock en förutsättning för att bli 

legitimerad sjuksköterska i Sverige. Genom att handledaren har en högre akademisk 

utbildningsnivå innebär det att handledningen för studenten får en högre kvalitet. 

Handledning med god kvalitet bidrar till att vården blir mer patientsäker och sparar både 

pengar åt samhället och innebär minskad dödlighet för patienten (ibid). Tydliga krav 

och regler som är väl förankrade i verksamheten hos chefer skulle vara ett bra verktyg 

till att stödja handledare i sin yrkesroll och handledarroll. 

 

Konklusion/ Implikation 

Resultatet som framkom var att informanterna tycker det var positivt, stimulerande och 

givande att handleda studenter. De fick förmedla sina kunskaper till studenterna men de 

fick även ny kunskap från studenterna. Informanterna ville hjälpa studenterna att bygga 

upp deras självförtroende och stärka självkänslan inför deras kommande yrkesroll. 

Informanterna upplevde att studenterna var nöjda med deras handledning och 

handledarna tillät studenterna att utföra mycket av det dagliga patientarbetet. 

Informanterna ansåg sig själva ha den kompetens som krävdes för att handleda och 

ansåg att handledning ingick i deras arbetsuppgift. För att uppnå bästa handlednings 

möjligheter krävdes det stöd från arbetsorganisation. Samarbetet med Högskolan och 

huvudhandledare fungerade väl tyckte de flesta informanter. Det informanterna saknade 

var tillräckligt med tid för reflektion trots att dess betydelse är stor då det gällde 

utvecklingen av den framtida yrkesrollen. 

 

Ytterligare forskning kring handledning och anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

handleda studenter behövs då många studier påtalar brister i och kring 

handledningsprocessen. Trots att kraven på handledare under VFU ökat finns idag inga 

nationella krav eller riktlinjer då det gäller vilken utbildning eller modell som är lämplig 

vid handledning. Tydliga krav och regler som är väl förankrade i verksamheten hos 

chefer skulle vara ett bra verktyg till att stödja handledare i sin yrkesroll och 
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handledarroll. Genom att inhämta större kunskap om anestesisjuksköterskans 

upplevelser av handledning kan huvudhandledare bättre förstå vilka brister som kan 

finnas för att kunna ge bra handledning.  Efter att studien är genomförd skulle vi som 

huvudhandledare vilja förmedla den nya kunskapen till andra huvudhandledare. 

Diskussioner mellan huvudhandledare och lärare på högskolan kan sedan vidare leda till 

att utbildningen, informationen, utformningen och riktlinjerna kring handledning kan 

förändras och/eller förbättras. I framtiden kan detta påverka att blivande sjuksköterskor 

eller kollegor får en bättre handledning av våra handledare som ökar sjuksköterskans 

kompetens och som leder till en mer patientsäker vård.
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Bilaga A Informationsbrev till informanterna 

Information till Specialistsjuksköterskor inom anestesi i Region Halland angående 

forskningsprojektet ”anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda 

studenter.  

Vi är studenter som läser fördjupningskurs i omvårdnad på avancerad nivå vid 

Högskolan Halmstad. Vi kommer att genomföra vår magisteruppsats till våren 2015. Vi 

tillfrågar Dig som Specialistsjuksköterska om Din medverkan i vår studie.  

 

Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda 

studenter. 

Mycket av litteraturen beskriver vilken viktig roll handledaren har för nyexaminerade 

sjuksköterskor, samt hur handledaren bäst kan stödja sjuksköterskor och ge praktisk 

vägledning när de ska lära sig sin yrkesroll. Handledaren ska underlätta lärande, bistå 

med kunskaper och erfarenheter vilket gör att den nya sjuksköterskan genom egna 

reflektioner kan utveckla sina färdigheter.  

 

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan som handleder? Vad upplever sjuksköterskan att 

de saknar? Hur kan huvudhandledaren bättre stödja sjuksköterskan som handleder? 

Genom att vi fördjupar oss i fenomenet handledning och dess betydelse kan vi få en 

bättre förståelse för de brister som våra handledare upplever i samband med 

handledning. Detta skulle göra oss huvudhandledare mer medvetna om vilken typ av 

stöd som är nödvändigt för att kunna bli en bättre handledare. En bra handledare ger en 

mer kompetent sjuksköterska som ger en mer patientsäker vård. 

 

Studien kommer att genomföras som en intervjustudie och urvalet består av 4 

specialistsjuksköterskor verksamma inom anestesi. Inklusionskriterier för studien är 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi. Kliniskt verksam 

inom området anestesi, arbetat som specialist minst 5 år samt haft handledning för 

studenter under minst 3 tillfällen. 

Insamling av data kommer att ske genom öppna intervjuer där bland annat du ges 

möjlighet att med egna ord beskriva dina erfarenheter och uppfattningar av att handleda 

studenter. Intervjuerna kommer ta ca 20-30 minuter och sker på din arbetsplats. 

Intervjuerna spelas in med hjälp av en Iphone med en kod som obehöriga inte har 



 

 

tillgång till. Datamaterialet kommer sedan läggas över på ett USB-minne, och kommer 

förvaras hos någon av oss studenter enligt Högskolans riktlinjer. Efter att studien är 

godkänd av examinatorn kasseras allt insamlat datamaterial. Deltagandet är frivilligt 

och du har rätt att avbryta ditt deltagande under studiens gång utan att uppge orsak. 

Studien kommer att publiceras i DIVA, i sådan form att det inte finns någon möjlighet 

att kunna härleda vem som deltagit. För övriga frågor kontakta oss studenter. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Claesson, anestesisjuksköterska och student vid Högskolan Halmstad 

Anna.claesson@regionhalland.se 

Lena Ohlsson, anestesisjuksköterska och student vid Högskolan Halmstad  

Lena.ohlsson@regionhalland.se  

Barbro Boström Universitetslektor, handledare 

Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle  

barbro.bostrom@hh.se 

  



 

 

 

Bilaga B Informationsbrev till Verksamhetschef 

Informationsbrev till ansvarig verksamhetschef för Anestesikliniken vid Hallands 

sjukhus i Halmstad angående forskningsprojektet ” anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att handleda studenter”.  

Vi är studenter som läser fördjupningskursen i omvårdnad vid Högskolan Halmstad. Vi 

önskar inom ramen för vår magisteruppsats få genomföra en mindre intervjustudie av 

anestesisjuksköterskor inom handledning på centraloperation i Halmstad. 

Syftet med studien är att anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda studenter. 

Mycket av litteraturen beskriver vilken viktig roll handledaren har för nyexaminerade 

sjuksköterskor, samt hur handledaren bäst kan stödja sjuksköterskor och ge praktisk 

vägledning när de ska lära sig sin yrkesroll. Handledaren ska underlätta lärande, bistå 

med kunskaper och erfarenheter vilket gör att den nya sjuksköterskan genom egna 

reflektioner kan utveckla sina färdigheter. 

 

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan som handleder? Vad upplever sjuksköterskan att 

de saknar? Hur kan huvudhandledaren bättre stödja sjuksköterskan som handleder? 

Genom att vi fördjupar oss i fenomenet handledning och dess betydelse kan vi få en 

bättre förståelse för de brister som våra handledare upplever i samband med 

handledning. Detta skulle göra oss huvudhandledare mer medvetna om vilken typ av 

stöd som är nödvändigt för att kunna bli en bättre handledare. En bra handledare ger en 

mer kompetent sjuksköterska som ger en mer patientsäker vård. 

 

Som huvudhandledare tror vi att genom att inhämta större kunskap om 

anestesisjuksköterskans upplevelser av handledning kan vi bättre förstå vilka brister 

som kan finnas för att kunna ge bra handledning. Ett bra handledarskap främjar 

utvecklingen av kompetenta sjuksköterskor och leder till att patientsäkerheten ökar. 

Efter att studien är genomförd skulle vi som huvudhandledare vilja förmedla den nya 

kunskapen till andra huvudhandledare på de informationsträffar som Högskolan i 

Halmstad anordnar. Diskussionerna mellan huvudhandledarna och lärarna på högskolan 

kan sedan vidare leda till att utbildningen, informationen, utformningen och riktlinjerna 

kring handledning kan förändras och/eller förbättras. I framtiden kan detta påverka att 

blivande sjuksköterskor eller kollegor får en bättre handledning av våra handledare som 

ökar sjuksköterskans kompetens och som leder till en mer patientsäker vård. 

 



 

 

Studien kommer att genomföras som en intervjustudie och urvalet består utav 4 

specialistsjuksköterskor verksamma inom anestesi. Inklusionskriterier för studien är 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi. Kliniskt verksam 

inom området anestesi, arbetat som specialist minst 5 år samt haft handledning för 

studenter under minst 3 tillfällen. 

Intervjun innehåller 1 ingångsfråga och X frågeområden och beräknas ta 20-30 min. Det 

som sägs under intervjun spelas in med hjälp av en Iphone med en kod, som obehöriga 

inte kommer ha tillgång till. Intervjumaterialet ska analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Intervjuerna kommer läggas över på ett USB-minne förvaras hos någon av oss studenter 

enligt Högskolans riktlinjer. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Intervjun utförs efter skriftligt godkännande från dig 

under våren 2015 med frivilliga informanter. För övriga frågor kontakta oss studenter. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Claesson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Anna.claesson@regionhalland.se 

Lena Ohlsson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Lena.ohlsson@regionhalland.se 

Barbro Boström Universitetslektor, handledare, Högskolan i Halmstad. Sektionen för 

Hälsa och Samhälle  

barbro.bostrom@hh.se 

 

 

  



 

 

 

Bilaga C Blankett för samtycke 

Samtycke till medverkande i forskningsprojektet ” anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att handleda studenter”.  

  

Detta är ett forskningsprojekt som sker inom ramen för fördjupningskursen i omvårdnad 

på avancerad nivå vid Högskolan Halmstad.  Syftet med studien är att undersöka 

anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda studenter. 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om forskningsprojektets syfte, hur 

materialet till studien kommer insamlas, bearbetas och hanteras. Jag har fått information 

om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 

utan att ange orsak. 

Jag lämnar samtycke till att delta i forskningsprojektet ”anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att handleda studenter” och att det som sägs under intervjuerna spelas in 

och transkriberas. 

 ________________________________________________________ 

Datum  Namnunderskrift med förtydligande 

________________________________________________________ 

Anna Claesson 

________________________________________________________ 

Lena Ohlsson 

________________________________________________________ 

Anna Claesson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Anna.claesson@regionhalland.se 

Lena Ohlsson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Lena.ohlsson@regionhalland.se 

Barbro Boström Universitetslektor, handledare Högskolan i Halmstad Sektionen för 

Hälsa och Samhälle  

barbro.bostrom@hh.se 



 

 

 

Bilaga D Blankett för tillstånd 

Tillstånd från Verksamhetschef vid anestesikliniken Hallands sjukhus i Halmstad 

för genomförande av forskningsprojektet ” anestesisjuksköterskans upplevelser av 

att handleda studenter”.  

 

Forskningsprojektet sker inom ramen för fördjupningskursen i omvårdnad på avancerad 

nivå på Högskolan i Halmstad.  

Syftet med studien är att undersöka Beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

handleda studenter. Jag har informerats om forskningsprojektets syfte. Jag lämnar 

tillstånd för genomförande av forskningsprojektet ” anestesisjuksköterskans upplevelser 

av att handleda studenter”.  

 

_____________________________________________________ 

Datum  Namnunderskrift med förtydligande. 

 

_____________  ___________________ 

Yrkestitel   Telefon (dagtid) 

 

Anna Claesson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Anna.claesson@regionhalland.se 

Lena Ohlsson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Lena.ohlsson@regionhalland.se 

Barbro Boström Universitetslektor, handledare Högskolan i Halmstad Sektionen för 

Hälsa och Samhälle   

barbro.bostrom@hh.se 

  



 

 

 

Bilaga E Informationsbrev till Avdelningschef 

Informationsbrev till ansvarig avdelningschef för Anestesiavdelningen vid 

Hallands sjukhus i Halmstad angående forskningsprojektet ” 

anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda studenter”.  

Vi är studenter som läser fördjupningskursen i omvårdnad vid Högskolan Halmstad. Vi 

önskar inom ramen för vår magisteruppsats få genomföra en mindre intervjustudie av 

anestesisjuksköterskor inom handledning på centraloperation i Halmstad. 

Syftet med studien är att anestesisjuksköterskans upplevelser av att handleda studenter. 

Mycket av litteraturen beskriver vilken viktig roll handledaren har för nyexaminerade 

sjuksköterskor, samt hur handledaren bäst kan stödja sjuksköterskor och ge praktisk 

vägledning när de ska lära sig sin yrkesroll. Handledaren ska underlätta lärande, bistå 

med kunskaper och erfarenheter vilket gör att den nya sjuksköterskan genom egna 

reflektioner kan utveckla sina färdigheter. 

 

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan som handleder? Vad upplever sjuksköterskan att 

de saknar? Hur kan huvudhandledaren bättre stödja sjuksköterskan som handleder? 

Genom att vi fördjupar oss i fenomenet handledning och dess betydelse kan vi få en 

bättre förståelse för de brister som våra handledare upplever i samband med 

handledning. Detta skulle göra oss huvudhandledare mer medvetna om vilken typ av 

stöd som är nödvändigt för att kunna bli en bättre handledare. En bra handledare ger en 

mer kompetent sjuksköterska som ger en mer patientsäker vård. 

 

Som huvudhandledare tror vi att genom att inhämta större kunskap om 

anestesisjuksköterskans upplevelser av handledning kan vi bättre förstå vilka brister 

som kan finnas för att kunna ge bra handledning. Ett bra handledarskap främjar 

utvecklingen av kompetenta sjuksköterskor och leder till att patientsäkerheten ökar. 

Efter att studien är genomförd skulle vi som huvudhandledare vilja förmedla den nya 

kunskapen till andra huvudhandledare på de informationsträffar som Högskolan i 

Halmstad anordnar. Diskussionerna mellan huvudhandledarna och lärarna på högskolan 

kan sedan vidare leda till att utbildningen, informationen, utformningen och riktlinjerna 

kring handledning kan förändras och/eller förbättras. I framtiden kan detta påverka att 

blivande sjuksköterskor eller kollegor får en bättre handledning av våra handledare som 

ökar sjuksköterskans kompetens och som leder till en mer patientsäker vård. 

 



 

 

Studien kommer att genomföras som en intervjustudie och urvalet består utav 4 

specialistsjuksköterskor verksamma inom anestesi. Inklusionskriterier för studien är 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi. Kliniskt verksam 

inom området anestesi, arbetat som specialist minst 5 år samt haft handledning för 

studenter under minst 3 tillfällen. 

Intervjun innehåller 1 ingångsfråga och X frågeområden och beräknas ta 20-30 min. Det 

som sägs under intervjun spelas in med hjälp av en Iphone med en kod, som obehöriga 

inte kommer ha tillgång till. Intervjumaterialet ska analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys.  Intervjuerna kommer läggas över på ett USB-minne förvaras hos 

någon av oss studenter enligt Högskolans riktlinjer. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Intervjun utförs efter skriftligt godkännande från din 

verksamhetschef under våren 2015 med frivilliga informanter. För övriga frågor 

kontakta oss studenter. 

Med vänlig hälsning 

Anna Claesson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Anna.claesson@regionhalland.se 

Lena Ohlsson anestesisjuksköterska och student vid Högskolan i Halmstad 

Lena.ohlsson@regionhalland.se 

Barbro Boström Universitetslektor, handledare, Högskolan i Halmstad. Sektionen för 

Hälsa och Samhälle  

barbro.bostrom@hh.se 

  



 

 

 

Bilaga F Intervjufrågor kring handledning 

Fråga 1. Kan du berätta om dina upplevelser av att handleda? 

 Om positiva, vilka? 

 Om negativa, vilka? 

Fråga 2. Upplever du som handledare att du saknar något inför att kunna handleda? 

 Om ja, vad då? 

Fråga 3. Tycker du att du har tillräckligt med utbildning för att kunna handleda? 

 Om nej, vad saknar du? 

Fråga 4. Hur upplever du att samarbetet mellan dig som handledare och den som 

handleds fungerar? 

 Om bra, Varför? 

 Om inte bra, varför? 

Fråga 5. Hur upplever du samarbetet med huvudhandledaren/högskolan, chefen? 

 Om bra, varför? 

 Om inte bra, varför? 

Fråga 6.  Tycker du att tiden till handledning finns? 

 Om ja, när finns den? 

 Om nej, när finns den inte? 

Fråga 7. Har du något mer du vill berätta? 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anna Claesson Anestesisjuksköterska
Lena Ohlsson Anestesisjuksköterska


