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Sammanfattning 

  

Syftet med studien var att beskriva den kliniskt handledande sjuksköterskans erfarenheter och 

upplevelser under verksamhetsförlagd utbildning. Det för att fånga positiva och negativa 

faktorer som eventuellt påverkar handledarrollen. Handledning är en vanligt förekommande 

undervisningsmetod som används inom många professioner.  

 

Metoden var en litteraturstudie som ämnade sammanställa de senaste tio årens forskning inom 

området. Studien har en beskrivande design där tolv artiklars resultat sammanställdes. Artiklar 

från Nordamerika, Australien och Europa har använts.  

 

Resultatet består av fyra, av författarna framtagna kategorier. Den första kategorin handlar om 

professionella relationer och interaktioner, som bland annat visar att den handledande 

sjuksköterskan är beroende av god kommunikation med utbildningsfakulteten.  Den andra 

kategorin om hur behov av stöd, uppmuntran och återkoppling från arbetsgivare och 

utbildningsfakultet påverkade upplevelsen av välmående i handledarrollen. Den tredje 

kategorin handlar om att hjälpa studenter utvecklas professionellt, belyser bl. a. hur de 

handledande sjuksköterskorna var medvetna med vilka krav som ställdes på handledarrollen. I 

den sista kategorin, handledarrollens inverkan på sjuksköterskan, lyfts bl. a. att den kliniska 

handledningen i sig var kompetenshöjande för sjuksköterskan.  

 

Studiens slutsats är att handledarrollen kan stärkas med handledarutbildning. Stöd och god 

kommunikation mellan arbetsgivare, fakultet och student är avgörande för att sjuksköterskan 

upplever handledarrollen som lyckad. Sjuksköterskor som genomgått handledarutbildning, 

upplevde att de hade bättre stöd från arbetsgivaren och bättre kommunikation med fakulteten. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to describe the clinical supervising nurse's experiences during 

clinical training. There to capture the positive and negative factors that may affect the 

supervisory role. Tutoring is a common teaching method used in many professions.  

 

The following literature review aimed to compile the last ten years of research in the field. 

The study has a descriptive design in which twelve of the articles results compiled. Studies 

from North America, Australia and Europe are included in the study.  

 

The result consists of four, of the authors of this study, developed categories. Professional 

relationships and interactions, which among other things, shows that the supervising nurse is 

dependent on good communication with the education faculty. The need of support, 

encouragement and feedback from employers and training faculty influenced the perception 

of wellbeing in the supervisory role. The category "help students develop professionally", 

highlights how precepting nurses were aware of the demands that were placed on the role. In 

the last category, tutor role's impact on the nurse lifted for example, that clinical preceptorship 

was itself competence enhancing for the nurse.  

 

The study concludes that the supervisory role can be strengthened with the preceptorship 

education. Support and good communication between employers, faculty and student is 

crucial to the nurse experiencing preceptor role as successful. After completing training in 

supervision experienced nurses that they had better support from the employer and better 

communication with faculty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: experience, preceptorship, nurse. 



 
 

 

Innehållsförteckning     Sida 

      

Sammanfattning/abstract     

Innehållsförteckning 

Introduktion     1 

    Bakgrund till klinisk handledning    1 

    Klinisk handledning ur ett historiskt perspektiv   2 

    Definitioner av klinisk handledning    3 

    Föreskrifter och krav ställda för sjuksköterskeyrket   3 

    Teoretisk ansats     4 

Problemformulering      5 

Syfte och frågeställningar    5 

Metod      6 

    Design        6 

    Databaser      6 

    Sökord/sökstrategier/urvalskriterier    6 

    Dataanalys     9 

    Forskningsetiska överväganden    9 

Resultat      10 

    Professionella relationer och interaktioner   10 

    Behovet av stöd, uppmuntran och återkoppling   12 

    Att hjälpa studenter utvecklas professionellt   13 

    Handledarrollens inverkan på sjuksköterskan   13 

    Resultat avseende granskning av artiklarnas urval och datainsamlingsmetod 14 

Diskussion      15 

    Huvudresultat     15 

    Resultatdiskussion     16 

    Metoddiskussion      21 

    Framtida forskning     23 

    Kliniska implikationer     23 

Slutsats      24 

Referenser 

Bilagor 



1 
 

Introduktion 

 

Bakgrund till klinisk handledning 

I den svenska sjuksköterskeutbildningen, ingår förutom den teoretiska delen, 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), klinisk utbildning. Under VFU har studenten en klinisk 

handledare som är en kliniskt verksam sjuksköterska med yrkesexamen (Socialstyrelsen, 

2005), som i många fall handleder utan några formella krav på ytterligare akademiska eller 

pedagogiska kunskaper. Den kliniska utbildningen sker inom hälso- och sjukvården på 

kommunala eller landstingdrivna vårdinrättningar. Guidad klinisk träning är väsentlig i 

sjuksköterskeutbildningen. Målet är att studenten när den samarbetar med handledaren utifrån 

handledningsplanen ska utveckla sig mot ett självständigt förhållningssätt och bli oberoende i 

rollen som praktiserande sjuksköterska (Burns, et al. 2005).  

 

Barker & Pittmans (2010) studie lyfter att beslutet att bli klinisk handledare, är inget som är 

lätt. Handledaren måste pressa in mer tid för handledning i ett redan fullt schema och det kan 

ofta ses som omöjligt. Belöningen för den tid och energi som sjuksköterskan lägger ner är ofta 

låg eller obefintlig. Några av anledningarna till att sjuksköterskor ändå väljer att ta 

handledarrollen är att de kan ge tillbaka något till studenten, samtidigt som de ger tillbaka 

något till den fakultet som de själv utbildat sig inom.  

 

Kliniskt handledande sjuksköterskors arbetsbelastning var ofta stor, speciellt när antalet 

studenter är större än det antal som kliniken klarar av att ta emot (Hutchings et al. 2005) och 

de har lite tid till att reflektera över studentens upplevelser (Öhrling & Hallberg, 2001). I 

Omanskys (2010) litteraturöversikt beskrivs hur de att handledande sjuksköterskor brister i 

utbildning, de har hög arbetsbelastning samt upplever att arbetsgivare har dålig förståelse för 

vilken arbetsinsats handledning innebär vilket gör att handledningen inte fungerar optimalt. I 

litteraturen beskrivs den handledande sjuksköterskans situation och de svårigheter som det 

innebär att vara handledare (Pelatt, 2006; Myrick & Yonge, 2004; Hutchings et al. 2005). 

Dålig förberedelse, att vara tvingad att ta handledarrollen och samtidigt vara ansvarig för 

patientvården har rapporterats som problematiskt (Pelatt, 2006). Myrick & Yonge (2004) 

påtalar i deras studie att det fanns behov av att ge stöd till handledare i deras krävande roll.  
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Klinisk handledning ur ett historiskt perspektiv  

Sjuksköterskeyrket har som tradition att sjuksköterskestudenter arbetar sida vid sida med en 

kliniskt verksam sjuksköterska för att få den träning som krävs för att klara yrkesrollen. Efter 

andra världskriget så började förändringen för sjuksköterskor från att vara en helt praktisk 

utbildningsmetod, mot en mer teoretisk inriktad utbildning. Utbildningen planerades för att 

innehålla undervisande och kliniska komponenter. Den förändrade utbildningsmodellen som 

vi ser idag, infördes i slutet på 1970-talet i Australien, Canada, USA och Sverige (Omansky, 

2010). Flytten till den akademiska världen genomfördes i dessa länder under 1980 och 1990-

talet, och i Storbritannien så sent som under 2000-talet (Andrews & Chilton, 2005). När 

utbildningen i Sverige blev akademisk och slogs ihop med högskola och universitet, så har 

utbildningen bidragit till mer ämneskompetenta sjuksköterskor i den nya patientvården 

(Högskoleverket, 2007). Under de senaste årtiondena har sjuksköterskeutbildningarna i Norge 

och Sverige, och i flera andra länder, radikalt förändrats sedan de flyttade in i 

universitetssektorn (Myrick & Yonge, 2004; Ehrenberg & Häggblom, 2007). 

Sjuksköterskestudenter i Storbritannien spenderar ungefär hälften av sin utbildningstid i 

klinisk verksamhet, där de nästan uteslutande är handledda av en kliniskt aktiv sjuksköterska. 

Därför är den akademiska och den pedagogiska kompetensen hos handledaren av största vikt 

(Gidman, 2001). Handledare har en viktig roll i att stödja, övervaka och bedöma studenten i 

övergången från att vara student till att vara en legitimerad sjuksköterska (Pelatt, 2006). 

Handledarrollen skapades i sjuksköterske-utbildningen under 1970-talet som ett gensvar på 

den ”verklighetschock” som studenter upplevde vid övergången mellan träning och arbete, 

och som senare utvidgades till klinisk praktisk utbildning (Omansky, 2010). I Barker & 

Pittmans (2008) studie tar de stöd av tidigare forskning som säger att behovet av handledare 

varit essentiell för sjuksköterskestuderande. Expansionen av program som är beroende av att 

placera studerande i avancerade kliniskt praktiska förhållanden har ökat. Den akademiska 

fakulteten deltar inte i det kliniska arbetet med studenten men gör besök under praktiken 

fortsätter Barker & Pittman (2008).  
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Definitioner av klinisk handledning 

En klinisk handledare kan definieras som en erfaren praktiserande sjuksköterska som lär ut, 

instruerar, övervakar och tjänar som en förebild för studenter och kandidatsjuksköterskor, 

under en begränsad tid och enligt en handledningsplan (Mills et al. 2005). I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) för sjuksköterskor, lyfter man fram delkompetenser som att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att undervisa, handleda och bedöma studenter, handleda och 

utbilda medarbetare, medverka vid introduktion, utbildning och kompetensutveckling av 

medarbetare, team och vårdkedja. Myrick & Yonge (2004) beskrev handledares olika 

strategier vid handledning och positiva handledningsstrategier. Positiva 

handledningsstrategier innefattar en stöttande handledarfunktion, reflektion, konstruktiv 

feedback samt att lära ut ett kritiskt och analytiskt tänkande. Handledning som begrepp 

används idag inom fyra olika inriktningar. Det är yrkesinriktad, uppsatsinriktad, studie- och 

yrkesinriktad och personlig handledning. Handledningsinriktningen för sjuksköterskan runt 

om i världen är den yrkesinriktade.  Karakteristiskt för denna typ av handledning är att den 

bedrivs på två eller endast ett fåtal personer och har som mål att utveckla praktiska 

färdigheter. Förhållandet mellan teori och praktik är tydliggjort och samtal samt reflektion om 

praktiken är det essentiella (Lauvås & Handal, 2001). Guidad klinisk träning är väsentlig i 

sjuksköterskeutbildningen. Målet är att studenten när den samarbetar med handledaren utifrån 

handledningsplanen ska utveckla sig mot ett självständigt förhållningssätt och bli oberoende i 

rollen som praktiserande sjuksköterska (Burns et al. 2005; Luhanga et al. 2007). 

 

Föreskrifter och krav ställda för sjuksköterskeyrket 

Handledning bör utgå från de studieguider och kursplaner som styr den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Då det råder brist på kunskap kring hur sjuksköterskor tänker och agerar i 

handledarfunktionen är det svårt att veta hur innehåll och målbeskrivningar tillämpas när 

handledning planeras och genomförs (Carlsson et al. 2010). Högskolan i Gävle och 

Landstinget Gävleborg har tillsammans tagit fram ett inriktningsdokument 

”handledningsmodell för klinisk utbildning”, vilket är en modell med fyra ansvarsområden; 

handledare, huvudhandledare och klinisk adjunkt samt klinisk lektor (Högskolan i Gävle och 

Landstinget Gävleborg, 2007). Vidare har Socialstyrelsen meddelat allmänna råd (SOSFS 

1995:15) om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska samt utgivit 

Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor i skriftserien Allmänna råd från 

Socialstyrelsen (1995:5). Sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och 

vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad 
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erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) 

och andra riktlinjer. Kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi och ökade 

krav på både förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet kräver att sjuksköterskeutbildningen 

ständigt utvecklas. Detta är nödvändigt för att säkerställa att sjuksköterskan har det 

yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta dagens, såväl som framtidens 

behov. Ett avgörande kompetensområde för sjuksköterskan kommer därför att vara förmågan 

att söka och använda evidensbaserad kunskap. Utöver detta kompetensområde behöver 

sjuksköterskan ha förmåga att undervisa, handleda och bedöma 

studenter, handleda och utbilda medarbetare medverka vid introduktion, utbildning och 

kompetensutveckling av medarbetare, team och vårdkedja, skapa möjligheter till 

samundervisning för olika professioner inom hälso- och sjukvården för att genom ett 

multidisciplinärt synsätt kunna ge patienten optimal vård (Allmänna råd från Socialstyrelsen 

1995:5).  

 

 

Teoretisk ansats 

Författarna Laschinger et al. (2009) har använt sig av Kanter´s teori från 1993 om egenmakt, 

för att göra en mer övergripande modell som passar både sjuksköterskan och patienten. Enligt 

Laschinger et al. (2009)  var syftet med arbetet att finna en integrerad modell där 

sjuksköterskans och patientens egenmakt skulle kunna användas som en guide. Detta för att 

skapa en hög kvalitativ miljö som säkerställer positiva resultat för både sjuksköterskor och 

patienter. Laschinger använde sig av sex olika komponenter med undergrupper. Dessa skiljer 

sig åt när det gäller faktorerna som berör egenmakten men komponenterna är de samma. Det 

ska finnas tillgång till information, support, resurser, möjlighet att växa och lära, informella 

och formella styrkor. Under komponenten support för sjuksköterskor nämns bl. a. att det ska 

finnas en interaktiv coaching, en underlättande ledarstil och en regelbunden återkoppling 

mellan handledare och student. Laschinger et al. (2009) bedömer sitt arbete som unikt på 

grund av att modellen utgår från samma teoretiska ram för både sjuksköterskan och patienten. 

Kanters teori har prövats under olika omvårdnadssituationer tidigare, bl. a. som en 

konceptuell ram gällande kliniskt handledande sjuksköterskor (Dibert & Goldenberg, 1995). 

Teorin tar upp arbetsmiljöfaktorer, (se ovan) som kan påverka upplevelsen av 

handledarrollen. 
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Problemformulering 

Sjuksköterskan har enligt kompetensbeskrivningen krav på sig att kliniskt handleda 

sjuksköterskor under utbildning (socialstyrelsen, 2005). Området är belyst av tidigare 

forskning (Atkins & Williams, 1995; Charleston & Happell, 2005; Kaviani & Stillwell, 2000) 

som bl. a. tar upp problemområden som påverkar handledning men även presenterar positiva 

sidor av handledning av sjuksköterskestudenter. Pellat (2006) studie lyfter problem inom 

handledarrollen, dålig förberedelse inför handledning, påtvingad handledarroll och att ansvara 

för patientvården. Arbetsbelastningen för sjuksköterskan är idag hög och handledning av 

studenter kliniskt är något som sker utöver de normala arbetsuppgifterna inom 

sjuksköterskerollen (Hutchings et al. 2005). Handledaren hinner inte med att reflektera över 

studentens upplevelser under den kliniska praktiken (Öhrling & Hallberg, 2001). 

Handledarrollen innebär således ett stort ansvar och författarna vill genom denna studie 

sammanställa den senast uppdaterade västerländska forskningen inom området. Vi avser att 

med denna studie visa vilka erfarenheter samt upplevelser sjuksköterskan har från 

handledarrollen. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser 

av klinisk handledning för sjuksköterskestudenter. Syftet var även att granska vilken kvalitet 

de inkluderade artiklarna har avseende urval och datainsamlingsmetod. 

 

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter och upplevelser har sjuksköterskan från klinisk handledning av 

sjuksköterskestuderande? 

Vilken kvalitet har de ingående artiklarna avseende urval? 

Vilken kvalitet har de ingående artiklarna avseende datainsamlingsmetod? 
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Metod  
 

Design  

Författarna genomförde en deskriptiv litteraturstudie där vetenskapliga artiklar granskades för 

att beskriva och sammanställa tidigare studiers resultat (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser 

Sökningen efter studier som gav stöd till syfte och frågeställning genomfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl, där databaserna tillhandahölls av Högskolan Gävle. 

 

Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Litteratursökningen genomfördes med sökorden: Nurs*, Experience, Preceptorship (MeSH). 

Utfallet av databassökningarna resulterade i tolv artiklar som valdes att bli studiens resultat. 

Utfallet kan ses i tabell 1, utfall av litteratursökning. För att begränsa sökningarna 

kombinerades sökorden med hjälp av AND. Författarna genomförde litteratursökningar av 

vetenskapliga artiklar och läste abstrakten för att finna de artiklar som bäst svarade upp mot 

studiens syfte och problemställning. Inklusionskriterier för de artiklar som valts till studien 

var att de skulle vara granskade av andra forskare inom området. Författarna valde artiklar 

som svarade på syfte och frågeställningar till den egna studien. De artiklar som valdes till 

studien skulle vara västerländska och inte äldre än 10 år.  Exklusionskriterier var artiklar som 

inte berör studiens syfte, frågeställning och fanns i helhet på genomsökta databaser. Artiklar 

som handlade om andra studenter än sjuksköterskestudenter valdes bort. I senare skede valdes 

de artiklar som inte var på svenska eller engelska bort. Sökningarna genomförs med både 

MeSH-termer och fritextsökning. Sökning skede också manuellt i aktuella artiklars 

referenslistor. Urvalsprocessen presenteras i figur 1. 
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Tabell 1. Utfall av litteratursökning. 

Sökningar och sökord, Nurs*, Experience, Preceptorship (MeSH). 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed Nurs* 196225  

PubMed Experience 184711  

PubMed Preceptorship 1745  

PubMed Preceptoring 20 1 

PubMed Nurs* AND Experience AND 

Preceptorship (MeSH) 

291 5 

Cinahl Nurs* 141902  

Cinahl Experience 36556  

Cinahl Preceptorship (MeSH) 772  

Cinahl Preceptoring 14 0 

Cinahl Nurs* AND Experience AND 

Preceptorship (MeSH) 

131 3 

Manuell 

sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställningar  3 
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Figur 1: Urvalsprocessen vid litteratursökning. 

 

 

 

 

 

 

 

325 artiklar funna 
Via sökning i 

databaser 

12 artiklar var dubbletter 

313 artiklar återstod 260 artiklar besvarade inte 

syftet 

51 artiklar återstod 
10 artiklar studerade annat 

kontext eller var ej engelsk eller 
svensk-språkig 

41 artiklar återstod 
22 artiklar var ej vetenskapliga 

eller rewiew 
7 saknade fulltext 

12 artiklar återstod 
och inkluderas i  

litteraturstudien 
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Dataanalys 

Dataanalysen utifrån frågeställning ett (Vilka erfarenheter och upplevelser har sjuksköterskan 

från klinisk handledning av sjuksköterskestuderande?) genomfördes genom att de valda 

artiklarna granskades utifrån syfte, frågeställning, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys och huvudresultat (Polit & Beck 2012). Författarna läste de 

valda artiklarna i sin helhet flertalet gånger för att få förståelse för vad studierna handlade om. 

Sedan lästes resultatdelen ytterligare några gånger och under den granskningen, fann 

författarna återkommande meningar och utsagor som svarade mot denna studies syfte och 

frågeställning. De extraherade textdelarna som funnits i artiklarnas resultatdel bearbetades och 

fördes in i tabellform (bilaga 2). Under bearbetningen skapade författarna till denna studie 

fyra kategorier som tillsammans sammanfattar resultatet.  För frågeställning ett hittar man 

svaret sammanställt och kategoriserat i resultatdelen samt i tabellform under respektive 

författare i bilaga 2. För frågeställning två och tre hittar man svaret i löpande text i 

resultatdelen och i tabellform i bilaga 1. Artiklarna som valdes, granskades, analyserades med 

avseende på urvalet. Författarna undersökte i vilka länder studierna genomförts, hur många 

deltagare och bortfall varje studie haft, hur respektive studie funnit sina deltagare, om de valt 

deltagare slumpmässigt genom att skicka ut till alla handledande sjuksköterskor eller använt 

annan urvalsmetod, vilken utbildningsnivå de handledande sjuksköterskorna hade, 

yrkesverksamma år och erfarenhet som handledare, samt om studiedeltagarna genomgått 

handledarutbildning. Vilken kvalitet det var på handledarutbildningarna fanns också med i 

bedömningen av urvalet.  

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har som avsikt att granska befintlig forskning utifrån specifika frågeställningar 

och har inte avsikten att fabricera något eget tyckande i arbetet. Etisk hållbarhet nås genom 

att: ”Presentera alla resultat som stödjer respektive inte stödjer hypotesen” (Forsberg & 

Wengström, 2008) 
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Resultat 

Den handledande sjuksköterskan upplever både positiva och negativa faktorer under den 

kliniska handledningen. Dessa faktorer härstammar från relationer mellan sjuksköterskan och 

arbetsgivare, utbildningsfakultet, student och inom handledarrollen. Resultatet påvisar de 

upplevda problemen för sjuksköterskan under klinisk handledning och ger exempel på 

lösningar som förbättrar och underlättar handledarrollen. Sammanställningen av de valda 

artiklarnas resultatdel ses nedan, kategoriserade i tabell 2, kategoriöversikt. 

 

Tabell 2. Kategoriöversikt 

Professionella relationer och interaktioner 

Behovet av stöd, uppmuntran och återkoppling 

Att hjälpa studenter utvecklas professionellt 

Handledarrollens inverkan på sjuksköterskan 

 

 

Professionella relationer och interaktioner 

I Myall et al. (2005) engelska studie hade mer än hälften av handledarna upplevt 

begränsningar i handledarrollen. Begränsningarna i handledarrollen berodde bl.a. i ökad 

arbetsbelastning och dåligt avsatt tid för att klara av rollen som handledare, vilket hade 

påverkan på studenternas inlärningserfarenhet. (Shannon et al. 2005, Duffy 2008, McCarthy 

& Murphy, 2010).  I Duffys (2008) studie uttryckte sig bl. a. en deltagare angående tiden; ”En 

irriterande barriär för att fullfölja rollen som handledare och dåligt med tid för att hjälpa 

studenter när de har svårigheter i den kliniska träningen”. Detta upplevde även deltagarna i 

McCarthy & Murphys (2009) studie som mycket frustrerande. Att ha en student som ständig 

följeslagare innebar svårigheter för handledaren att klara sin egen roll som sjuksköterska 

(Fothergill Bourbonnais & Kerr, 2006). 

 

Problem i handledarrollen kan uppstå p.g.a. hög belastning på vårdavdelningen, 

schemakonflikter med andra utbildningsprogram (Lillibridge, 2006) samt brist på erkännande 

från övriga sjuksköterskor (Fothergill Bourbonnais & Kerr, 2006). Vissa kliniska föreståndare 

verkade inte i förväg planera tillsammans med resten av personalen för att stödja 

förberedelserna för handledningsrollerna (Fothergill Bourbonnais & Kerr, 2006). Kliniska 

handledare kände sig ensamma i sin roll och upplevde att de fick dålig förståelse från ledning 
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när de gällde den mängd extra arbete rollen innebar (McCarthy & Murphy, 2009; Fothergill 

Bourbonnais & Kerr, 2006). I ett fall tilldelades handledare och student de mer vårdkrävande 

patienterna vilket skapade ytterligare svårigheter p.g.a. den ökade arbetsbelastningen. 

Handledare och student skall ses som en sjuksköterska och inte två sjuksköterskor (Fothergill 

Bourbonnais & Kerr, 2006). Att ses som två sjuksköterskor i stället för en sjuksköterska, 

medförde att handledare och student tilldelades en ökad mängd patienter (McCarthy & 

Murphy, 2009). Förståelse och hjälp från övrig personal underlättade handledning av 

studenten och minskade stressen i handledarrollen (Carlsson et al. 2009). På vissa sjukhus i 

Sverige arbetade sjuksköterskor och assistenter i team i en organisation där varje team 

ombesörjde färre patienter, vilket innebar mer tid till handledarrollen (Carlsson et al. 2009). 

Rutiner, t.ex. rond, kunde stärka handledarens positiva upplevelse av rollen, men kunde även 

utgöra en belastning under snäva tidsramar (Carlsson et al. 2009). Emellertid kunde 

strukturella förhållanden och yrkesmässiga erfarenheter inte förklara handledarens 

användning av eftertanke och kritisk tänkande när de agerar som handledare visar en studie av 

Mårtensson et al. (2012). Handledning ansåg deltagarna i Carlson et al. (2009) studie som ett 

ansvar som låg utöver de ordinarie arbetssysslorna. Handledning kunde vara ett stressfullt 

inslag om organisationen var begränsande. God samordnande kommunikation mellan 

verksamhetsförlagd utbildningsplats och utbildningsfakultet var en förutsättning för 

sjuksköterskans möjligheter att ge en bra handledning. (Carlson et al. 2009). 

 

Lärare från universitet/högskola erbjöd studie- och bedömningsunderlag som var lätta att följa 

och kända av handledarna. Dessa guider gav dem en möjlighet att planera och bekanta sig 

med läroplaner och de uppsatta studiemålen (Carlsson et al. 2009). En signifikant skillnad 

kunde ses i Hallin & Danielssons (2008) studie på upplevt ökat stöd från fakultetens lärare, 

kollegor och chefssjuksköterskor efter genomgången handledarutbildning. Det visar även 

Hallin & Danielssons svenska studie från 2009. Den baserar sig på två studier utförda med 

samma metod år 2000 och 2006. Handledare som gått handledningskursen skiljde sig 

signifikant åt från de som inte utbildat sig till handledare. De kände sig tryggare i sin roll som 

handledare. Studien visade även på att sjuksköterskor som saknade handledarutbildning, men 

som hade mer yrkeslivserfarenhet, kände samma trygghet som sjuksköterskorna med 

handledarutbildning. De som hade lång erfarenhet som sjuksköterskor kände i samma 

utsträckning att de var trygga i sin roll men specialistutbildning eller annan akademisk 

utbildning var inte lika viktig för att känna sig trygg i handledarrollen. Det fanns ett starkt 

positivt samband mellan handledares erfarenhet av rollen och graden av intresse för 



12 
 

handledning (Hallin & Danielsson, 2008). I en studie från London, England, av Muir et al. 

(2013) ansåg mer än 9 av 10 sjuksköterskor att handledarutbildning skulle vara värdefullt för 

organisationen. 

 

Behovet av stöd, uppmuntran och återkoppling 

Flera irländska handledande sjuksköterskor (57,5 %) rapporterade att de fick lite eller ingen 

återkoppling på sin roll som handledare, samtidigt upplevde många andra i samma studie (ca 

40 %) att de var uppskattade och fick återkoppling från chefer eller annan sjukhusledning 

(McCarthy & Murphy, 2009). Handledare efterfrågade återkoppling för sin roll, hur de 

utvecklades i den, hur de kunde förbättras och hur studenter upplevde dem (McCarthy & 

Murphy, 2009). Att få återkoppling på sin handledningsfunktion gjorde att sjuksköterskorna 

fick en betydligt mer positiv syn på sig själva som handledare (Mårtensson, et al. 2012).  Att 

ta emot feedback på handledarfunktionen, att kunna planera och förbereda den kliniska 

utbildningsperioden, att få stöd från enhetschefer och ha specifik handledar- utbildning, menar 

svenska sjuksköterskor (31 %) är av vikt för att kunna prestera som handledare (Carlsson, et 

al. 2009). De deltagare som fick fortlöpande stöd och uppmuntran i sin handledarroll av 

ledningen kände entusiasm över handledarrollen (Duffy, 2008). Hyrkäs & Shoemakers (2007) 

studie visar på att handledaren får lite eller inget stöd från arbetsledningen men upplever att 

de har stöd från fakulteten vid handledning av nya studenter. I Myall et al. (2005) studie 

upplevde 38 % av handledarna god kontakt med fakulteten samtidigt som lika många 

handledare upplevde kontakten med fakulteten som mindre bra. Deltagare i Fothergill 

Bourbonnais & Kerr (2006) studie upplevde brist på support från utbildningsfakulteten. 

Utbildningsfakulteten visade lite intresse och var nästan inte närvarande under den kliniska 

praktiken vilket handledande sjuksköterskor upplevde som brist på stöd (Fothergill 

Bourbonnais & Kerr, 2006). 

 

Ekonomisk belöning var inte det viktigaste i handledarrollen, uppmuntran från ledning 

upplevdes som det absolut mest stimulerande. Handledarrollen i sig var belönande och gav en 

stor arbetstillfredsställelse (Lillibridge, 2006). Studentens utveckling ansågs även vara en stor 

belöning för handledaren (Lillibridge (2006). Känslan av stolthet fanns där när handledaren 

såg studenten utveckla sina kliniska färdigheter mot rollen som sjuksköterska (Myall et al. 

2008). I Hyrkäs & Shoemaker (2007) studie visade det sig att fördelar från arbetsledningen, i 

form av engagemang eller belöning till den handledande sjuksköterskan, bidrog till att denne 

tog sin roll på större allvar och visade större engagemang. Återkoppling i handledarollen 
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genom feedback från studenten upplevdes av deltagarna som positiv, samtidigt som utebliven 

feedback var negativt för densamma (Carlsson et al. 2009). 

 

Att hjälpa studenter utvecklas professionellt 

Nästan alla deltagare i Hallin & Danielssons (2008) studie upplevde att de kände till vilka 

krav som ställdes på dem som handledare och de upplevde sig som var förebilder för 

studenterna. De handledande sjuksköterskorna var väl medvetna om hur viktig rollen som 

handledare var för att ge studenterna klinisk skicklighet, erfarenhet och möjlighet att överföra 

teori till praktik. Detta skedde genom bedömning, utvärdering och tillhandahållande av 

konstruktiv kritik under den kliniska placeringen (Myall et al. 2008). Mer än två av tre 

engelska handledare upplevde att de hjälpte studenterna att bli bättre på att kommunicera och 

utveckla deras professionella kliniska kunskaper (Muir et al. 2013). I en australiensisk studie 

(Shannon et al. 2005) framkom dock att de handledande sjuksköterskorna inte upplevde att 

studenternas skicklighet levde upp till ställda förväntningar. I Lillibridge studie (2006) 

framkom att problem i handledarrollen oftast berodde på yttre omständigheter, relaterat till 

studentens egna problem, som t.ex. välmående, livssituation och förutsättningar. 

 

Handledarrollens inverkan på sjuksköterskan 

Att handleda var positivt för den professionella utvecklingen när det gällde den egna 

kompetensen och den kliniska skickligheten (Carlsson et al. 2009; Muir et al. 2013) och det 

var ett sätt att få sina egna kunskaper evidensbaserade (Myall et al. 2008). Studenterna 

motiverade personalen till att öka sina kunskaper (Shannon et al. 2005). De svenska 

handledarna i Hallin & Danielsson (2008) studie upplevde även att deras pedagogiska 

skicklighet hade ökat efter att ha handlett sjuksköterskestudenter. I McCarthy & Murphys 

studie (2009), uttryckte en handledande sjuksköterska sin entusiasm över att se studentens lust 

att lära. Samtliga amerikanska deltagare i en studie av Lillibridge (2006) ansåg att 

handledningen var utmanande, utvecklande och innebar reflektioner över sin roll. En 

handledande sjuksköterska i studien, menade att hon återfick sin holistiska syn på patienten. 

Hon såg inte längre patienten som en ”gallblåsa” eller ett ”hjärta”, utan som en människa. Att 

handleda kunde vara utmattande, isolerande och frustrerande vissa gånger men utmaningen 

inom handledningsrollen gjorde att många valde att utbilda sig vidare (Duffy, 2008). 
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Osäkerhet över att inte vara tillräckligt pedagogisk kompetent eller att  brista  i sin egen 

teoretiska bildning jämfört med den modernare utbildningen, var en källa till oro bland 

handledare. Trots detta kände de att de skulle fungera bra som handledare och att de var 

trygga i roll som sjuksköterskor (Duffy, 2008). I en studie av McCarthy & Murphy (2009) 

uppgav majoriteten (89 %) av de irländska studiedeltagarna att det trivdes med 

handledarrollen och viljan var stor att gå handledarutbildningen. I samma studie uppgav 

flertalet handledare (77 %) att de aldrig varit med om att underkänna studenter, men ungefär 

hälften upplevde det problematiskt att underkänna studenter, då de ansåg sig få problem med 

stöd från arbetsledningen vid ett sådant beslut. Handledarna kunde även känna utmattning 

p.g.a. att aldrig få tid för sig själva samt frustration över att ständigt ha studenter som 

följeslagare (Duffy, 2008). Bland kliniska handledare i Muir et al. (2013) studie ansåg nio av 

tio att de gav stöd till sina studenter i den kliniska övningen och åtta av tio att de på ett 

positivt sätt hjälpte studenten att hantera stress. Tre av fyra ansåg att de lyckats lösa 

studentens problem genom att ge dem råd. 

 

De Kanadensiska deltagarnas uppfattning om deras skyldighet i rollen som handledare i en 

studie av Fothergill Bourbonnais & Kerr (2006), var att de skulle: hjälpa studenterna att växa, 

skydda dem genom att hjälpa dem genom svårigheter, hjälpa dem till goda beslut vid kritiska 

händelser, ge dem guidning och information, ge de så mycket erfarenheter som möjligt samt 

ge dem en professionell attityd. Ungefär 80 % av deltagarna i en studie av Hallin & 

Danielsson (2008) ansåg sig ha god förmåga att guida, kände sig säkra i handledarrollen och 

att arbeta i handledarrollen var stimulerande. 

 

Resultat avseende granskning av artiklarnas urval och datainsamlingsmetod 

Resultatet bestod av tolv artiklar varav sex hade en kvalitativ ansats (Carlson et al. 2009; 

Duffy 2008; Fothergill & Kerr 2006; Lillibridge 2006; Shannon et al. 2005; Hallin & 

Danielsson 2009), tre med kvantitativ ansats (Hallin & Danielsson 2008; Hyrkäs & 

Shoemaker 2007; Mårtensson et al. 2012) och tre med både kvalitativ och kvantitativ ansats, 

(Myall et al. 2008; Muir et al. 2013; McCarthy & Murphy 2010). Artiklar från Europa 

(Carlson et al. 2009; Hallin & Danielsson 2008; Hallin & Danielsson 2009; Mårtensson et al. 

2012; Duffy 2008; McCarthy & Murphy 2010; Muir et al. 2013; Myall et al. 2008) Nord 

Amerika (Fothergill & Kerr 2006; Hyrkäs & Shoemaker 2007; Lillibridge 2006) och 

Australien (Shannon et al. 2005) har använts. Undersökningsgruppen bestod av 

sjuksköterskor med eller utan genomgången handledarutbildning, vilka var aktiva kliniska 
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handledare för sjuksköterskestuderande. Antalet deltagare i studierna varierade mellan 5 - 470 

personer. Olika typer av datainsamlingsmetoder användes i de inkluderade artiklarna. I de 

kvalitativa studierna användes observation av fokus grupp (Carlson et al. 2009), 

semistrukturerade intervjuer (Duffy, 2008 & Lillibridge, 2006), strukturerade intervjuer 

(Fothergill Bourbonnais & Kerr, 2006 ) samt enkät med öppen frågeställning (Shannon et al. 

2005; McCarthy & Murphy, 2010). I de kvantitativa studierna användes standardiserade och 

icke-standardiserade frågeformulär. Totalt ingick 1892 personer i enkätstudierna, varav 37 

stycken inte hade handledarutbildning. Resultatet redovisar nedan ett bortfall på 706 personer 

i enkätstudier. I flera enkätstudier redovisas stora bortfall, i McCarthy & Murphy studie från 

2010 hade 970 enkäter skickats ut, varav 500 av dessa redovisas som bortfall. Även i Hallin & 

Danielsson (2008) studie kan ett relativt stort bortfall ses, då 113 enkäter sändes ut varav 47 

föll bort. Åtta handledande sjuksköterskor deltog totalt i enskilda intervjuer, inget bortfall 

redovisades i den studien. 13 handledande sjuksköterskor ingick i semistrukturerade studier, 

bortfall på ett redovisas. 16 handledande sjuksköterskor ingick i fokusgrupp för observation, 

där redovisas ett bortfall på tre. I fem av de tolv artiklarna redovisas erfarenheter som 

handledande sjuksköterskor på mellan 1-36 år. I vissa av studierna har ett inklusionskriterium 

att deltagarna ska ha handlett senaste ett till tre åren samt/eller att de handlett minst ett antal 

sjuksköterskestudenter senaste året/åren. Exempel på detta kan ses i Mårtensson et al. (2012) 

där inklusionskriterierna var att sjuksköterskan skulle ha varit verksam som klinisk 

handledare de senaste tre åren. I en annan studie av Hallin & Danielsson (2008) fastställdes 

ett inklusionskriterium att man som handledande sjuksköterska skulle ha handlett minst två 

sjuksköterskestudenter de senaste två åren för att få ingå i studien.  I elva av de tolv artiklar 

som granskats har handledande sjuksköterskor med handledarutbildning ingått i studierna. I 

en studie av Shannon et al. från 2005 framgår det inte om de ingående sjuksköterskorna hade 

handledarutbildning. 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

I de tolv artiklarna som ingick i studien, belyste flera de negativt påverkande faktorerna för 

sjuksköterskans upplevelse och erfarenheter inom den kliniska handledarrollen. De negativa 

faktorerna var upplevd brist på stöd och från fakultet och arbetsgivare, brist på återkoppling 

mellan student, arbetsgivare, fakultet och handledaren och brist på tid med student under 

VFU. Positiva faktorer som påverkade handledarrollen i studierna var när 

arbetsplatsorganisationen var välplanerad, när handledaren fick positiv uppskattning av 
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arbetsledning, när det fanns god kontakt med utbildningsverksamheten och utbildningsmålen 

var tydliga. Resultatet visar att i takt med den akademiska utbildningens utveckling, så har de 

handledande sjuksköterskorna fått allt svårare att möta upp mot studentens behov av stöd och 

lärande. Handledarutbildning är något i artiklarna som påvisats motverka det glappet.  

 

 

Resultatdiskussion 

Professionella relationer och interaktioner 

Arbetsmiljön är idag starkt präglad av de ekonomiska förutsättningar som ges till vårdsektorn 

och det i sin tur har lett fram till färre antal vårdplatser med perioder av överbeläggningar 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Ökat patientantal ökar arbetsbelastningen  för sjuksköterskan och 

det innebär mindre tid till både ordinarie arbetsuppgifter, men framför allt arbetsuppgifter som 

ligger utanför de ordinarie (Lillibridge, 2006). Det visade sig att tiden, eller rättare sagt den 

upplevda tidsbristen, var avgörande för sjuksköterskans möjlighet till en tillfredställande 

planering och genomförande av handledarrollen. Tiden togs i en del av våra studier upp som 

en stor barriär för att klara av handledarrollen (McCarthy & Murphy, 2009; Lillibridge, 2006; 

Fothergill Bourbannais & Kerr, 2006; Hallin & Danielsson, 2008, Hallin & Danielsson, 2009; 

Carlson et al. 2009). Tidsbrist tas återkommande upp som ett av de mest kritiska elementen 

för handledarrollen, och ses även i tidigare studier (Mamhidir et al. 2014; Coates & Gormley, 

1997; Liu et al. 2010; Henderson et al. 2006 & Watson, 2000). Det är vår åsikt att det är 

viktigt att arbetsledning medvetandegörs eller påminns om att en minskad arbetsbelastning 

under handledningsperioden påverkar handledarrollen positivt. En väl fungerande 

handledarroll som har möjlighet att ge studenten den bästa kliniska inlärningsmiljön, ger inte 

bara en positiv upplevelse för handledarrollen, den säljer in arbetsplatsen och kanske 

rekryteringen av ny personal underlättas. Studentens inlärningsprocess är beroende av 

reflektion, och reflektionen tar tid och måste få göra det (Öhrling & Hallberg, 2000). 

Reflektionen är viktig också för studentens ska kunna utveckla sitt självförtroende (Löfmark 

& Wikblad, 2001). 

 

Kollegor på arbetsplatsen påverkar även upplevelsen av handledarrollen i positiv eller negativ 

riktning. Möts handledaren av förståelse och upplever stöd från kollegorna så påverkas 

handledarollen positivt. Vi anser att förståelse och stöd kan vara att kollegor hjälper till med 

vissa arbetssysslor, tar en av handledarens patienter under arbetspasset, låter studenten vara 

med under intressanta kliniska situationer eller övertar handledningen under kortare perioder 
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så sjuksköterskan får möjlighet att genomföra ordinarie arbetssysslor (Atkins & Williams, 

1995). I denna fråga kan arbetsorganisationen påverka personalgruppen på olika sätt anser vi. 

Framför allt genom att sprida information om vilka aspekter som påverkar handledarrollen 

men kanske den viktigaste aspekten enligt oss, att sätta mål och se till att personalen i team 

arbetar mot de uppsatta målen. 

 

Planerad kontinuerlig klinisk utbildning och träning för sjuksköterskan är något som borde 

prioriteras av arbetsgivaren om så inte är fallet. Ett antagande som vi bygger på resultatet som 

i en del studier belyser handledande sjukskötekors önskan av utbildning (Muir et al. 2013; 

Sedgwick, 2013) och . Det framkommer inte i studierna om det verkligen förelåg brister i 

kunskapen, mer antydess det om en upplevelse eller en rädsla av att inte räcka till i mötet med 

studenten och att kunskapen inte alltid var den senaste (Duffy 2008; Fothergill Bourbannais & 

Kerr 2006; McCarthy & Murphy 2009). Det var framför allt de handledare med äldre 

utbildning som var av denna åsikt, men samtidigt visade det sig att de med mest erfarenhet 

som kände större trygghet när det handlade om de kliniska kunskaperna. 

 

God samordnande kommunikation mellan utbildande fakultet och arbetsgivare anses som 

viktig i en studie av Carlson et al. (2009). Våra erfarenheter av kommunikationen mellan 

fakultet och arbetsgivare är god, däremot är det inte svårt att förstå att det blir problem för 

handledare och student om den är undermålig. Speciellt viktigt är utbildningsperiodens 

tidsomfattning men även målsättning och bedömningsunderlaget som är framtagna av 

fakulteten, bör ske i god tid innan start datum, så handledaren har möjlighet till förberedelse 

anser vi. Kontakten är fortsatt viktig under den kliniska utbildningsperioden, speciellt om det 

uppstår problem där studentens kliniska inlärning eller kunskaper visar brister enligt 

bedömningsmallen. Vi finner det intressant att upplevelsen av stöd från fakulteten ökar efter 

genomgången handledarutbildning, men inte förvånande. Förutom alla kontakter som knyts 

och den kunskap som delges ökar deltagarnas förståelse för hur handledningen ska 

genomföras och de själva blir mindre främmande att ta kontakt med fakulteten misstänker vi.  

 

Behovet av stöd, uppmuntran och återkoppling 

En aspekt som vi författare tycker är intressant är upplevelsen av att ekonomisk ersättning inte 

är den viktigaste formen av belöning för handledande sjuksköterskor, enligt en studie av 

Lillibridge (2006). I samma studie visade resultatet att uppmuntran från kollegor och 

organisation samt studentens utveckling upplevts som den största belöningen. Författarna 
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anser ändå ekonomisk kompensation är av vikt för att intressera fler till handledarutbildning 

och höja antalet handledare i verksamheterna. Hyrkäs & Shoemaker (2007) studie visade att 

engagemang och belöning från arbetsledning till den handledande sjuksköterskan, gjorde att 

handledaren tog sin roll på större allvar och visade större engagemang. Bra stöd från 

arbetsgivarorganisationen är något som rapporterades vara viktigt och upplevdes som positivt 

av den handledande sjuksköterskan (Atkins & Williams, 1995; Fothergill Bourbonnais & 

Kerr, 2006; Charleston & Happell, 2005; Coates & Gormley 1997; Duffy, 2008; Kaviani & 

Stillwell, 2000; Lillibridge, 2006; Öhrling & Hallberg, 2000). Vår studie visar att fakultet 

samt organisation har en viktig roll att spela förutom den ekonomiska ersättning som 

diskuteras ovan. God återkoppling har visat sig ha en positiv inverkan på sjuksköterskans syn 

på den egna handledarrollen. Vilka former av stöd och återkoppling som menas framkommer 

i studierna McCarthy & Murphy, 2009; Mårtensson et al. 2012 och de uttrycker det som att 

arbetsgivaren ger beröm och visar intresse för handledarrollen, även återkoppling mellan 

handledare och student är viktigt likaså mellan fakulteten och handledare. Återkoppling och 

stöd stärker sjuksköterskor i deras professionella utveckling visar studierna av McCarthy & 

Murphy, 2009; Mårtensson et al. 2012, vilket även tas upp tidigare studier av Sedgwick et al. 

2013; Watson, 2000. Däremot visar studier av Liu et al. 2010 & Sedgwick et al. 2013 att 

verkligheten kan se annorlunda ut. De studierna visade att handledare ofta saknade 

återkoppling i sin roll, såväl från kollegor som från fakultet och sjukhusledning. När den 

handledande sjuksköterskan upplevde avsaknad av stöd från ledningen, blev det speciellt svårt 

att underkänna studenter (Duffy, 2008). Anledningen till det var det extra arbete som uppstod 

av situationen och den upplevda bristen av stöd. Vi anser att stöd till handledaren när det 

uppstår en situation som underkännande av studenten är en självklarhet. Handlingsplanen vid 

detta problem måste vara tydlig men den handledande sjuksköterskan har ett stort ansvar i 

situationen genom att rapportera i tid till fakulteten om situationen. Studenten har också ett 

ansvar att ge återkoppling till handledaren eller fakultet när för betydande svårigheter eller 

konflikt mellan handledare och student uppstår. Konflikter inträffade när handledarens och 

studentens förväntningar skilde sig åt och kan påverka inlärningen negativt (Mamchur & 

Myrick, 2003; Johnston & Mohide, 2008). 

 

Utbildning som riktas till den handledande sjuksköterskan påverkar handledarrollen positivt. 

Tidigare studier visar att stödet för fortbildning i handledarskapet är viktigt för den 

handledande sjuksköterskan, en positivt bidragande faktor för höjning av kunskap, kompetens 
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och attityder hos sjuksköterskan som leder till en mer positiv kultur på arbetsplatsen 

(Henderson et al. 2006; Smedley, 2008). 

 

Att hjälpa studenter utvecklas professionellt 

Duffy (2008) studie visar på att de kliniskt handledande sjuksköterskorna var trygga i sin 

sjuksköterskeroll men ansåg samtidigt att de inte alltid uppfyllde de krav som satts av 

utbildningsfakulteten. En intressant skillnad mellan kunskapskrav anser vi. 

Sjuksköterskerollen känner den kliniska sjuksköterskan sig säker inom, men han/hon upplever 

samtidigt brister i kunskapen mot de nya studenter som kommer för klinisk utbildningen eller 

utbildningsfakulteten. Det är inte metodkunskaper eller liknande som vi anser vara 

anmärkningsvärda utan att de uppleveler en osäkerhet i sina kliniska kunskaper. Det borde 

vara den senaste kunskapen som finns ute på våra vårdinrättningar anser vi. Vi känner av egen 

erfarenhet att ny kunskap delges och implementeras regelbundet. Lokala, regionala och 

nationella skillnader i fortlöpande kunskapsutveckling för sjuksköterskor kan vara en 

förklaring till detta resultat som deltagarna i Duffys studie från 2008 upplever. Det beskrivs i 

takt med att sjuksköterskeutbildningen utvecklats har behovet att höja kvaliteten på den 

kliniska utbildningen blivit tydlig. Ehrenberg & Häggblom (2007) beskrev i sin studie om 

problembaserad inlärning, handledare behöver utveckla sina kunskaper i omvårdnad och 

vetenskapliga metoder för att kunna ge bra handledning. I McCarthy & Murphy studie (2010) 

framkom åsikter från handledare som föreslog att sjuksköterskor utvalda för 

studenthandledning bör ha en god vetenskaplig utbildningsbakgrund, då det blir lättare att 

hjälpa studenter integrera sina teoretiska kunskaper i praktisk handling i 

omvårdnadssituationerna, vilket även en studie av Jerlock et al. (2003) stödjer. Vår studie 

visar på att ålder och yrkesverksamma år som sjuksköterska, visade sig öka upplevelsen av 

support, medan år av erfarenhet som handledare och utbildningsbakgrunden hade mindre 

betydelse (Hyrkäs & Shoemaker, 2007), en skillnad som utjämnades för de som hade 

genomgått handledarutbildning (Hallin & Danielsson, 2008). Större fokus läggs idag på 

utbildning för de som handleder och vikten av denna kan ses i vår studie genom signifikanta 

skillnader på ökat upplevt stöd från fakultet, lärare, kollegor och chefssjuksjuksköterskor efter 

genomgången handledarutbildning (Hallin & Danielssons 2008, 2009; Hyrkäs & Shoemaker, 

2007; McCarthy & Murphy, 2009). Detta kunde även ses i en studie av Öhrling & Hallberg 

från 2001. Hallin & Danielsson (2008) som påvisar att de som genomgått handledarutbildning 

i större utsträckning kände till kraven som ligger på handledarrollen samt att handledare med 

handledarutbildning kände sig tryggare i sin roll.  Vi har båda upplevt att dessa ökade krav 
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lyfts på arbetsplatsen och en huvudhandledare med magisterexamen är utsedd och 

administrerar handledningen. Vi anser vidare att arbetsgivaren brister i ansvar över att 

motivera fler till att utbilda sig till handledare. För att kunna hjälpa studenter att utvecklas är 

det viktigt enligt oss att kommunikationen är god, det gäller inte bara mellan handledare och 

student utan även mellan handledare och högskolan för att få god kunskap vilka krav man kan 

ställa på studenten, vad som är av vikt för inlärningen. Det framkommer i denna studie 

(McCarthy & Murphy, 2010; Fothergill Bourbonnais & Kerr, 2006; Carlson et al. 2009) att 

den handledande sjuksköterskan efterlyser ett bättre samarbete mellan högskolan och 

praktikplats för att kunna optimera möjligheten för studenten att utvecklas inom professionen, 

vilket tas upp i tidigare studier av Öhrling & Hallberg, 2001; Ehrenberg & Häggblom, 2007. 

 

Handledarrollens inverkan på sjuksköterskan  

Vår studie tar inte bara upp negativa aspekter som rör handledarrollen utan också en hel del 

positiva aspekter. Flera handledare, trots tidsbrist, upplevde sin handledarroll positivt. De 

främsta, av oss identifierade, positiva effekter som handledning gav den handledande 

sjuksköterskan, var glädjen att se studenternas utveckling och inlärning samt den egna 

personliga utvecklingen som individ och att utvecklas som sjuksköterska. Vår studie visar att 

handledare kan hjälpa studenter bli tryggare i sin framtida roll, genom att stärka dem och se 

dem utvecklas kunskapsmässigt, stimuleras intresset för handledning positivt. Det motiverar 

sjuksköterskor att genomgå handledarutbildning och höja sin kunskapsnivå. Det har även 

visat sig i vår studie att handledning av studenter gör att handledarna tvingas uppdatera sina 

kunskaper och skapar reflektion i det dagliga arbetet (Shannon et al. 2005).  Sjuksköterskan 

utvecklar sin pedagogiska skicklighet (Hallin & Danielsson, 2008), samtidigt som den 

kliniska kunskapen utsätts för prövning (Myall et al. 2008) och har även lyfts i tidigare studier 

(Öhrling & Hallberg, 2001; Sedgwick et al. 2013).  Handledning beskrivs ibland i som 

utmattande, isolerande och frustrerande, men det skapar även en utmaning inom 

handledarrollen och en vilja att vidareutbilda sig (Duffy, 2008). I Myall et al. (2008) framkom 

det att handledarna kände tillfredsställelse i att kunna göra skillnad för studenterna och 

upplevde sin roll som stimulerande. Att handleda ansågs positivt gällande den egna rollen att 

utveckla kompetens, skicklighet och de motiverades genom sina studenter att öka sina 

kunskaper, vilket även stöds i tidigare studier (O´Brien et al. 2013; Öhrling & Hallberg, 2000; 

Sedgwick et al. 2013). 
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Diskussion angående val av teori 

Kanter’s teori från 1993, har av författarna Laschinger et al. (2009) ombearbetats för att skapa 

en övergripande omvårdnadsmodell utifrån egenmakt, som passar både sjuksköterskan och 

patienten. Författarna Laschinger et al. (2009) använde sig av sex olika komponenter med 

undergrupper, som skulle uppfyllas för att skapa en hög kvalitativ arbetsmiljö som säkerställer 

positiva resultat för både sjuksköterskor och patienter. Författarna till denna studie fann att 

teorin var tillämpbar som teoretisk ansats då den rör faktorer som påverkar handledarrollen, t. 

ex. stöd, information och förutsättningar till personlig utveckling. I en studie av Mårtensson et 

al. (2013), prövade de den omgjorda teorin av Laschinger et al. (2009). Resultatet visade på 

aspekter som att få återkoppling på handledarrollen, att ha möjlighet att planera och förbereda 

den kliniska handledningsperioden, att ha genomfört handledarutbildning och få stöd av 

arbetsledning, ansåg 31 % av deltagarna i studien vara av vikt för att prestera inom 

handledarrollen. Yrkeserfarenhet och strukturella förhållanden på arbetsplatsen kunde inte 

förklara handledande sjuksköterskors användande av reflektion och kritiskt tänkande. I en 

studie av Sarmiento et al. (2004), prövade författarna Kanter’s teori. De undersökte 

förhållandet mellan strukturell egenkraft hos utbildare på en högskoleutbildning för 

sjuksköterskor i Kanada relaterat till utbrändhet och arbetstillfredsställelse. De fann stöd för 

att Kanter’s teori stämde. Hög nivå av egenmakt visade sig ge lägre grad av utbrändhet och 

större arbetstillfredsställelse. 

 

Metoddiskussion avseende urval och datainsamlingsmetod 

Målet med denna studies granskning, var att finna brister och styrkor i studierna för att se om 

den undersökta populationen ger stöd åt respektive studies syfte och frågeställning. Vid 

granskning av urvalet kan en del brister urskiljas. I flertalet enkätstudier har författarna 

noterat ett stort bortfall i undersökningsgruppen vilket påverkar t.ex. McCarthy & Murphy, 

(2010); Muir et al. (2013) resultaten. Styrkan i dessa studier ligger i att de valt en stor 

undersökningsgrupp som bör kunna representera ett gott resultat av handledande 

sjuksköterskors upplevelser i den region de genomfört studien. De artiklar som representerar 

denna studie bedömer även författarna till denna studie vara begränsade till respektive 

undersökningsområde. Trots det, handlar det om upplevelser hos den handledande 

sjuksköterskan. Den teoretiska bildningen och kulturella skillnaden mellan de olika länder och 

regioner studien representerar, efterliknar varandra och borde vara överförbara trots allt. För 

att minska risken för att denna studies resultat skulle anses som ogiltigt utifrån detta 

resonemang, så valdes enligt inklusionskriterie endast studier från västvärlden. De 
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handledande sjuksköterskorna har olika bakgrund vad gäller utbildning och yrkesverksamma 

år (Lillibridge, 2006; Shannon et al. 2005; McCarthy & Murphy, 2009). De skiljer sig även åt 

när det gäller erfarenheten som handledare (Hyrkäs & Shoemaker, 2007; Myall et al. 2007, 

Mårtensson et al. 2012; Lillibridge, 2006). Vissa sjuksköterskor i studierna har bara handlett 

en enda student i klinisk praktik (Carlson et al. 2009; Hallin & Danielsson, 2009) medan 

andra har mångårig erfarenhet med flertalet studenter i klinisk praktik (Myall et al. 2007; 

Lillibridge, 2006; Mårtensson et al. 2012; Duffy, 2008). De med handledarutbildning eller 

mångårig erfarenhet som sjuksköterska kände liknande trygghet i handledarrollen vilket även 

syns i resultatet i författarnas studie. I studierna av Hallin & Danielsson från 2008 och 2009 

visar de att sjuksköterskor med mindre erfarenhet vad gäller yrkesverksamma år, är de som 

drar störst fördelar av att genomgå handledarutbildning. Generellt kan sägas att sjuksköterskor 

med handledarutbildning känner sig säkrare och tryggare i sin roll i samma studie. 

Genomgående för alla artiklar är att ett gemensamt inklusionskriterium gällande urval har 

använts. Inklusionskriteriet har inneburit att de handledande sjuksköterskorna skall ha varit 

aktiva och handlett de senaste ett till två åren och arbetat minst 75 % upp till heltid. Flertalet 

av artiklarnas bortfall beror på att inklusionskriterierna inte uppfyllts av respondenterna. 

Ibland valdes respondenterna ut av chefssjuksköterskan på avdelningen och ibland skickades 

enkäterna ut till alla handledande sjuksköterskor (Hallin & Danielsson, 2008, 2009). I de fall 

respondenterna personligen valdes ut, påverkades svarsfrekvensen positiv. I Muir et al. (2013) 

studie skickades 90 enkäter ut till alla handledare inom ett område och bortfallet blev ca 63 %. 

Däremot fick Hallin & Danielsson (2009) en hög svarsfrekvens (ca 72,5 %) där 

inklusionskriterierna bedömdes av chefssjuksköterska innan deltagare utsågs. De inkluderade 

sjuksköterskorna i artiklarna var alla aktiva handledare med eller utan handledarutbildning, 

olika teoretisk bakgrund men hade minst ett års erfarenhet av handledning. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en deskriptiv litteratur studie för att sammanställa den forskning 

som fanns om handledande sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser under klinisk 

handledning av sjuksköterskestudenter, så kallad VFU. Denna metod bidrar inte med någon 

ny information till problemområdet men sammanställer redan genomförd forskning. En studie 

med kvalitativ ansats skulle ha varit genomförbar och möjligen bidragit till ny kunskap på ett 

bättre sätt.  
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Målet med studien var att finna upplevda svårigheter i att handleda men också positiva sidor 

av den samma. Resultatet riskerar att inte ge en helt korrekt bild av det nuvarande läget p.g.a. 

kulturella skillnader i de olika länderna. Det kan gälla sjuksköterskeutbildning eller skillnader 

i arbetet som sjuksköterska/handledare, vilket vi som författare inte har kunskap om. 

Resultatet i de sökningar som genomfördes begränsades på grund av att författarna ville hitta 

den senaste forskningen inom området. Därför sattes begränsningen att artiklar inte fick vara 

äldre än 10 år. Med facit i hand var det endast fem artiklar av de vi funnit, som inte var äldre 

än fem år, men det anser vi ge en representativ bild av den senaste forskningen. Ytterligare 

begränsningar i sökningarna var att studierna valdes ut efter titel, abstrakt, eller tillgänglighet 

på Högskolan i Gävle, det finns därmed en risk att en del relevanta artiklar har missats. 

Sökorden som användes ansågs vara av relevans för att få fram de artiklar som svarade på 

studiens frågeställning. Artiklarna var alla skrivna på engelska och har översatts av författarna 

själva så viss risk för feltolkning i textanalysen finns. Artiklarnas granskning kan läsas i 

bilaga 1. Litterärt stöd till granskningen var Polit & Beck (2012). 

 

Framtida forskning 

Denna litteraturstudie visar att handledarrollen ständigt behöver revideras för att följa 

sjuksköterskeutbildningens utveckling. Ett område som inte följer samma utvecklingskurva är 

sjuksköterskans arbetsorganisation. Studien visar att hög arbetsbelastning med följande 

tidsbrist som följd, är ett stort upplevt problemområde för handledarrollen.  Ett förslag på 

område att forska vidare på är ledning och arbetsgivarens inställning till handledning och om 

avtal mellan utbildningsfakultet och den kliniska arbetsgivaren följs. Det begränsade antalet 

handledarutbildade sjuksköterskor är ett område som bör bevakas och eventuellt undersökas 

nationellt. Finns det fler utbildade handledare vid andra orter i Sverige eller i andra länder 

jämfört med det som finns i författarna till denna studies hemlandsting, och vad beror det i så 

fall på? 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie kan bidra med information till sjuksköterskor, arbetsgivare och 

högskola/universitet. Den belyser både positiva och negativa faktorer som påverkar den 

kliniskt handledande sjuksköterskans upplevelser. De stora kategorierna från resultatet är: 

professionella relationer och interaktioner, behovet av stöd, uppmuntran och återkoppling, att 

hjälpa studenter utvecklas professionellt och handledarrollens inverkan på sjuksköterskan. 

Om arbetsledningen som ansvarar på arbetsplatsen organiserar och planerar daglig 
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verksamhet utifrån de handledande sjuksköterskornas situation, innebar det att den 

handledande sjuksköterskans tid kunde effektiviseras. Det kunde ske genom minskat antal 

patienter under handledningsperioder och minskat antal studenter på samma avdelning under 

samma period. Det ger minskad arbetsbelastning och högre kvalitet i den pedagogiska 

handledningen till studenten. Annan personal på arbetsplatsen bör medvetandegöras om hur 

viktig deras roll som medarbetare är för handledaren och studenten, så ytterligare belastningar 

på inlärningen för studenten kan undvikas. Ytterligare ett stöd som arbetsgivaren skulle kunna 

vara behjälplig med är att i högre grad ge förmåner till de som väljer att genomföra den 

akademiska handledarutbildningen på någon av våra högskolor eller universitet. Förmåner 

skulle kunna vara arbetstidsförkortning, ekonomisk ersättning eller annat stöd i någon form.  

 

Slutsatser 

Författarna drar slutsatsen att den handledande sjuksköterskans roll kan stärkas genom 

handledarutbildning. Hur väl sjuksköterskan klarar av handledarrollen, är beroende av hur 

arbetsplatsen organiseras och planeras i den dagliga verksamheten, samt att det finns stöd 

ifrån övriga personalkategorier. Stöd, god kommunikation och samordning mellan fakultet, 

handledande sjuksköterska och arbetsorganisation är avgörande för att sjuksköterskan 

upplever handledarrollen lyckad.  
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1: Valda källor till resultat (Ev. bortfall i undersökningsgrupp presenteras i 

parentes) 

Författare / 

Publ.år 

Titel Design Undersöknings- 

Grupp (bortfall) 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Carlson E., Pilhammar, E 

Wann-Hansson, C. 

(2009) 

Time to precept: 

supportive and 

limiting 

conditions for 

precepting 

nurses 

Etnografisk- 

studie 

Kvalitativ- 

ansats 

n=16 fokusgrupp 

n=13 observation 

Handledande 

sjuksköterskor 

Fokusgrupp 

Observation 

Latent 

innehållsanalys 

Komparativ 

design 

Duffy, A.  (2008) Guiding 

students through 

reflective 

practice – The 

preceptors 

experiences. A 

qualitative 

descriptive 

study 

Deskriptiv 

fenomenologisk  

metod 

Kvalitativ 

ansats 

n=8  (n=1)  

Handledande 

sjuksköterskor 

 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

 

Latent 

innehållsanalys 

Data analyserades 

direkt enligt 

Burnards (1991) 

verktyg för 

dataanalys och 

kategoriserades 

efter teman 

Fothergill Bourbonnais, F.,  

Kerr, E. (2006) 

Preceptoring a 

student in the 

final clinical 

placement: 

reflections from 

nurses in a 

Canadian 

Hospital 

Deskriptiv 

studie 

Kvalitativ 

studie 

n=8 

Handledande 

sjuksköterskor 

Privat intervju 

 

Latent 

innehållsanalys 

Data inspelades 

och analyserades 

mening för 

mening. Teman 

extraherades och 

kategoriserades. 

(Strauss & Corbin 

1998) 

Hallin K. & Danielsson E. 

(2008) 

Being a 

personnel 

preceptor for 

nursing 

students: 

Registered 

Nurses’ 

experiences 

before and after 

introduction of a 

preceptor model 

Deskriptiv 

tvärsnitts studie 

Kvantitativ 

ansats 

n=113 (n=47), år 

2000 

n=109 (n=45), år 

2006 

 

Handledande 

sjuksköterskor 

Enkät Analytisk statistik 

(Spss, t-test, 

Pearson’s chi-

square, Mann-

Whitney U-test, 

Spearman rho, 

chi-square 



 
 

Hallin K. & Danielsson E. 

(2009) 

Preceptoring 

nursing 

students: 

registered 

nurses’ 

perceptions of 

nursing 

student´s 

preparation and 

study 

approaches in 

clinical 

education 

Cross-sectional 

design 

Deskriptiv 

studie 

n= 196 (n=54) år 

2006 

Handledande 

sjuksköterskor 

Enkät Deskriptiv och 

analytisk statistik 

Data analyserades 

med Anova test, 

Pearson chi-

square test, 

Kruskal-Wallis 

test, Spearman rho 

Hyrkäs, K. &  

Shoemaker, M.  

(2007) 

Changes in the 

preceptor role: 

re-visiting 

preceptors’ 

perceptions of 

benefits, 

rewards, support 

and 

commitment to 

the role 

Deskriptiv 

korrelations 

studie 

Kvantitativ- 

ansats 

n=82 (n=144) 

 

Handledande 

sjuksköterskor 

Enkät Deskriptiv och 

analytisk statistik. 

(Pearson’s 

correlation 

coefficient, 

Spearman Rank 

correlation 

coefficients, chi-

square, Kruskal-

Wallis, Mann-

Whitney) 

Lillibridge, J. (2006) Using clinical 

nurses as 

preceptors to  

teach leadership 

and 

management to 

senior nursing 

students: A 

qualitative 

descriptive 

study   

Deskriptiv 

studie 

Kvalitativ 

ansats 

n=5 

Handledande 

sjuksköterskor 

Semistrukturerad 

intervju 

Latent innehålls- 

analys 

Data sorterades 

och teman 

skapades. 

McCarthy, B. & Murphy, 

S. 

(2010) 

Preceptors’ 

experiences of 

clinically 

educating and 

assessing 

undergraduate 

nursing 

students; an 

Irish context 

Deskriptiv 

studie 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats 

n= 970 (n=500) 

Handledarutbildade 

sjuksköterskor 

Enkät Latent innehålls- 

analys på 

kvalitativ data. 

Deskriptiv analys 

och statistik. 

(SPSS, innehålls 

analys (Silverman 

2004)) 



 
 

Muir, J. Ooms, A. 

Tapping, J. Marks-Maran, 

Di. Phillips, S. Burke, L. 

(2013) 

Preceptors’ 

perceptions of a 

preceptorship 

programme for 

newly qualified 

nurses 

Dekriptiv 

studie 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats 

n=90 (n=50) 

Handledande 

sjuksköterskor 

Enkät 

Intervjuer 

Kvantitativ data 

analyserades 

enligt SPSS, 

Kvalitativ data 

enligt tema analys 

Framework 

method. 

Myall, M. Levett-Jones, T. 

Lathlean, J.  (2008) 

Mentorship in 

contemporary 

practice: the 

experiences of 

nursing students 

and practice 

mentors 

Två-stegs 

design 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats 

n=161 

Handledande 

sjuksköterskor 

Enkät Deskripitiv 

statistik 

(SPSS) 

Kvalitativ data 

kodades, 

analyserades och 

kategoriserades 

för att identifiera 

data. Latent 

innehålls analys 

Mårtensson, G. Engström, 

M. Mamhidir, A-G. 

Kristofferzon, M-L. (2012) 

What are the 

structural 

conditions of 

importance to 

preceptors’ 

performance? 

Jämnförande 

studie 

Kvantitativ 

ansats 

n=243 

Handledande 

sjuksköterskor 

Enkät Deskriptiv 

statistik 

(PASW statistic, 

PCA med 

Varimax rotation, 

Barlett’s test of 

sphericity, 

Cronbach’s alfa) 

Shannon, S.J. Walker-

Jeffreys, M. Newbury, 

J.W. Cayetano, T, Brown, 

K. Petkov, J. (2005) 

Rural clinician 

opinion on 

being a 

preceptor 

Deskriptiv 

studie 

Kvalitativ 

ansats 

n=37 

Sjuksköterskor 

Enkät 

 

Kvantitativ data: 

manifest 

innehålls-analys 

Deskriptiv 

statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Resultat av valda källor 

Författare Syfte Resultat 

Carlson E., Pilhammar, E 

Wann-Hansson, C. 

(2009) 

Att beskriva förutsättningar 

för handledning ur 

handledande sjuksköterskors 

perspektiv i ett svenskt 

sammanhang. 

 

Resultatet delades in i tre kategorier/perspektiv: 

Organisation, professionella relationer och 

personliga upplevelser/erfarenheter. Sjuksköterskans 

upplevelse av att lyckas med handledarrollen var 

beroende av att det fanns en god kommunikation 

mellan utbildande fakultet och den kliniska 

arbetsplatsen. Upplevelser av att vara i tidsbrist 

genomsyrade de tre kategorierna.  Upplevelser av 

stress och att känna sig otillräckliga uppkom ofta 

pga. tidsbrist. Det bästa med att handleda 

sjuksköterskestudenter var att de var tvungna att 

uppdatera sin kunskap. Att vara handledare är en 

komplex uppgift men ger tillfredställelse hos 

handledaren, när studenten utvecklas. 

Duffy, A. (2008) Att undersöka handledande 

sjuksköterskors upplevelser 

av att handleda 

sjuksköterskestudenter i 

praktik. 

Tre teman analyserades fram ur materialet.  

Reflektioner runt deltagarnas erfarenheter och 

utvärdering träning och utveckling hos handledarna, 

den kritiska relationen inom handledarskapet och 

handledarens erfarenheter av guidad reflektion i 

förhållande till dåtid, nutid och de förmodade 

fördelar som användandet av guidad reflektion i 

handledarprocessen. Källor till oro för att vara 

handledare var en osäkerhet om de verkligen kunde 

lära ut och de skulle brista i sin teoretiska bildning 

jämfört med den modernare utbildningen. Trots detta 

kände de att de skulle fungera bra som handledare, 

de var trygga i roll som sjuksköterskor och kunde sitt 

arbete. De deltagare som fick stöd och uppmuntran i 

sin handledarroll av ledningen kände entusiasm över 

handledarollen. Att handleda kunde vara utmattande, 

isolerande och frustrerande vissa gånger men 

utmaningen inom handledningsrollen gjorde så att 

många valde att utbilda sig vidare. Guidad reflektion 

enligt ”Reflection-on-Practice-Modul” är en metod 

som uppskattades i klinisk handlednig och anses vara 

en kraftfull hjälp för handledaren. 

Fothergill Bourbonnais, F. 

&  Kerr, E. (2006) 

Att fånga personalens 

reflektioner av att vara 

Handledarna började sin handledning genom att de 

första passen vara nära sin student för att säkra 



 
 

handledare för att identifiera 

det behov av stöd och 

utmaningarna som medföljer 

rollen. 

omvårdnaden för patienten och bekvämligheten för 

studenten samt att bedöma styrkor och svagheter hos 

studenten. Deltagarnas uppfattning om deras 

åliggande i rollen som handledare var att de skulle: 

hjälpa studenterna att växa, skydda dem genom att 

hjälpa dem genom svårigheter, hjälpa dem till goda 

beslut vid kritiska händelser, ge dem guidning och 

information, ge de så mycket erfarenheter som 

möjligt och ge dem en professionell attityd. 

Utmaningen i handledarrollen var brist på 

erkännande från övriga sjuksköterskor, brist på 

förståelse från ledning och dålig support från 

utbildningsfakulteten. I ett fall tilldelades handledare 

och student de mer vårdkrävande patienterna vilket 

skapade ytterligare svårigheter. Handledare och 

student ska ses som en sjuksköterska och inte två. 

Utbildningsfakulteten visade lite intresse och var 

nästan inte närvarande under den kliniska praktiken 

vilket handledare upplevde som brist på stöd. 

Hallin K. & Danielsson E. 

(2008) 

Att jämföra sjuksköterskors 

erfarenheter av att kliniskt 

handleda 

sjuksköterskestuderande, vid 

två olika tidpunkter och efter 

införande av en 

handledningsmodell.  

Handledare som gått handledningskursen skiljde sig 

signifikant åt från de som inte utbildat sig till 

handledare. De kände tryggare i sin roll som 

handledare och att man kunde se att de som hade mer 

yrkeslivserfarenhet kände samma trygghet. 

Hallin K. & Danielsson E. 

(2009) 

Att jämföra sjuksköterskors 

erfarenheter av att vara  

handledare för studenter år  

2000 med år 2006 samt  

utforska sambanden mellan 

sjuksköterskehandledares 

erfarenheter och deras 

personliga samt kliniska  

egenskaper  

 

Statistiskt signifikanta förbättringar registrerades  

mellan 2000 och 2006 när det gällde handledarnas 

upplevelser. Efter genomgången 

handledarutbildning, som resultatet 2006 refererar 

till, upplevde de mer stöd från lärare, kollegor, 

enhetschefer och sjuksköterskestudenterna. De 

områden som hade förbättrats minst eller inte alls 

förbättrats var arbetsbelastningen, brist på 

konstruktiv feedback, och stöd att länka forskning 

och kliniskt arbete. Det fanns ett starkt positivt 

samband mellan handledares erfarenhet av rollen och 

graden av intresse för handledning.  

Hyrkäs, K. &  

Shoemaker, M.  

Att undersöka relationen 

mellan handledarens 

Den handledande sjuksköterskan behöver 

fortlöpande stöd i sin handledande. Handledaren får 



 
 

(2007) uppfattning av förmåner, 

belöningar, support och 

åtagande av handledarrollen. 

lite eller inget stöd av från arbetsledningen men 

upplever att de har stöd från fakulteten vid 

handledning av ny personal. Om det av 

arbetsledningen ges fördelar i form av engagemang 

eller belöningar till de som handleder, tar den 

handledande sjuksköterskan sin roll på större allvar 

och visar mer engagemang. 

 

Lillibridge, J. (2006) Att få en bättre förståelse av 

den handledande 

sjuksköterskans erfarenheter. 

Sjuksköterskor som handleder upplever att de 

värdefulla, att de gör skillnad för både patient och 

student, att de är engagerade i processen, att de 

accepterar rollen och tar ansvar, men att det också är 

svårt att vara handledare. Handledningen innebär att 

man blir tvungen att reflektera över sin roll som 

sjuksköterska och gör att man får en mer holistisk 

förhållning till patienten. Studentens utveckling är 

den största belöningen och den ekonomiska 

ersättningen är inte lika viktig som uppmuntrande 

belöning av ledningen. De handledande 

sjuksköterskorna i studien såg sig förebilder i vissa 

situationer inom professionen och ansåg att de hade 

en viktig roll att skydda studenter från att begå fel 

som skulle kunna skada deras självbild och kunde bli 

ett hinder för dem i sin fortsatta 

utbildning/profession. Handledarna ska hjälpa 

studenten att bygga upp sin självkänsla succesivt, att 

hjälpa dem planera sin dag, att bara finnas där för 

dem. Problem som kunde uppkomma i 

handlerarollen berodde oftast på yttre-

omständigheter som studentens problem när det 

gällde välmående, deras situation och förutsättningar 

samt hög belastning på vårdavdelningen, 

schemakonflikter med andra utbildningsprogram. En 

handledare nämnde att trötthet begränsade hennes 

förmåga till optimal handledning. 

McCarthy B. & Murphy S. 

(2010) 

Att utforska handledares 

upplevelser och erfarenheter 

av att handleda 

sjuksköterskestudenter. 

Majoriteten av de som handleder 

sjuksköterskestuderande ville ha mer stöd i sin 

handledarroll. De upplevde att de fick lite eller ingen 

feedback och att de hade lite tid tillsammans med 

studenten. Tidsbristen ledde till att det var svårt att 



 
 

bedöma studenterna och därmed även underkänna 

dem. Upplevelser som skuld och frustration uppkom 

av tidsbristen. En av handledarna upplevde dåligt 

stöd från fakulteten och ledning när hon underkände 

en student. Belastning, press och stress är några 

känslor som uppkom under handledningen. 

Majoriteten i studien tyckte trots det om att handleda 

studenter och ville fortsätta handleda. 

Muir, J. Ooms, A. Tapping, 

J. Marks-Maran, Di. 

Phillips, S. Burke, L. 

(2013) 

Att undersöka upplevelser 

som den handledande 

sjuksköterskan hade fått av 

att handleda 

sjuksköterskestudenter efter 

införandet av ett 

handledningsprogram. 

Det stora flertalet (8 av 10) av handledande 

sjuksköterskor, upplevde att man hjälpte till i 

sjuksköterskestudenternas personliga utveckling och 

att finna sin yrkesrollroll, men många var osäkra om 

studenterna tagit till sig det som handledarna lagt 

fram. Mer än 2 av 3 kände att man hjälpte 

studenterna att bli bättre på att kommunicera och 

utveckla deras professionella kliniska kunskaper. 

Mer än 9 av 10 sjuksköterskor tyckte att 

handledarutbildning skulle vara värdefullt för 

organisationen. 2 av 3 ansåg att handleda hade 

positivt förändrat deras attityd till egen 

karriärsutveckling. 

Myall, M. Levett-Jones, T. 

Lathlean, J.  (2008) 

Att undersöka 

handledarrollen för 

sjuksköterskor i 

Storbritannien i syfte att 

förbättra och utveckla den. 

Handledning till studenter gör att handledarna känner 

att de bättre uppdaterade och upprätthåller 

kunskapsnivån. Att handleda kände flera deltagare i 

studien att gav arbetstillfredställelse som belöning 

och någon kände sig stolt. En deltagare tyckte att få 

se studentens utveckling i professionen var den 

största belöningen. Det som fanns vara negativt med 

att handleda var att handledningen gav ökad 

arbetsbelastning och att det fanns dåligt med tid att 

fullgöra rollen som handledare, vilket hade inverkan 

på studentens utbildningsupplevelse. 

Mårtensson, G. Engström, 

M. Mamhidir, A-G. 

Kristofferzon, M-L. (2012) 

Att undersöka strukturella 

förhållanden och 

yrkesmässiga aspekter av 

potentiell betydelse för 

sjuksköterskors 

uppfattningar om deras 

prestanda som handledare, 

samt att utvärdera validitet 

Resultaten visar att aspekter som att ta emot 

feedback på handledarfunktionen, att kunna planera 

och förbereda den kliniska utbildningsperioden, att få 

stöd från enhetschefer och ha specifik handledar- 

utbildning, förklarar 31 % av sjuksköterskorna, vara 

övergripande uppfattningar av vikt för att kunna 

prestera som handledare. Emellertid strukturella  

förhållanden och yrkesmässiga erfarenheter kunde 



 
 

och reliabilitet av ett 

frågeformulär och mäta 

sjuksköterskors upplevelser 

av att vara handledare 

inte förklara handledarens användning av eftertanke 

och kritisk tänkande när de agerar som handledare. 

Dessa resultat diskuteras inom ramen för Kanter 

strukturella teori om makt i organisationer. 

Shannon, S.J. Walker-

Jeffreys, M. Newbury, J.W. 

Cayetano, T, Brown, K. 

Petkov, J. (2005) 

Att avgöra vilka faktorer 

som gör att man väljer att 

vara handledare. Vilken 

uppfattning har handledare 

om sin roll? 

De handledande sjuksköterskorna tyckte om den 

undervisande handledarrollen, vilket hjälpte dem till 

viss följsamhet med den vetenskapliga utvecklingen. 

Rollen ökade även deras eget intresse för 

professionell utveckling. Det positiva i handledning 

var att se studenten utvecklas. Det negativa med 

handledning innefattade hög arbetsbelastning, brist 

på tid och studenters och handledares förväntningar 

på varandra.  

 

    


