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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: På en Utvecklande och Lärande VårdEnhet (ULVE) ges studenterna möjlighet att 

sammanfoga vårdvetenskaplig teori med vårdpraxis genom att bashandledare, 

huvudhandledare och lärare intar en reflekterande hållning gentemot studenten som har ett 

livsvärldsperspektiv som grund. Detta ställer krav på handledarna att utifrån studenternas 

livsvärld försöka överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Bashandledarna behöver då 

stöd för att känna motivation och lust till handledning. 

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att inom ULVE-avdelningarna synliggöra de 

motiverande faktorerna för bashandledarna i deras handledande arbete. 

 

Metod: Studien är en intervjustudie. Med en induktiv ansats gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Efter innehållsanalysen från intervjuerna framkom 3 kategorier och 8 

underkategorier som beskriver det handledande arbetet och de faktorer som påverkar detta. De 

tre kategorierna var Möjligheter och hinder i ULVE utifrån bashandledarnas perspektiv, 

Organisatoriska faktorer med påverkan på bashandledarnas handledning och vårdvetenskap i 

den handledande rollen. 

 

Slutsats: Av resultatet kan ses att verksamheten behöver en lyhördhet för att bibehålla de 

motiverade bashandledarna som finns på ULVE. Ytterligare forskning behövs för att belysa 

de motiverande faktorerna till handledning samt hur detta kan utveckla en konstruktiv och 

fördjupad läroprocess för bashandledare och studenter. 
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INLEDNING 

 
Universitetet och den sjukvårdande verksamheten i Kronobergs län har tillsammans försökt 

överbrygga klyftorna mellan teori och praktik. Mot bakgrund av detta startades ett projekt 

2007 som gavs namnet Utvecklande och Lärande VårdEnhet (ULVE). Efter det att projektet 

utvärderats med ett positivt resultat permanentades det 2009 och det finns idag inom somatik, 

psykiatri och kommunal hemsjukvård. Som sjuksköterskor och huvudhandledare, med 

huvudansvar för studenternas praktik, och med många års erfarenhet av ULVE på en ortoped- 

och en medicinavdelning möter vi ett stort antal studenter. Som huvudhandledare ser vi vikten 

av att ha motiverade handledare över tid, som kan ge strukturerad handledning och generera 

till motiverade, kunniga studenter. Vi har med åren noterat en ökad arbetsbelastning med mer 

multisjuka patienter och ett ökat patientflöde som har lett till en mer pressad arbetssituation 

för sjuksköterskorna på avdelningen. I en pressad arbetssituation är det svårt att känna att man 

räcker till som bashandledare. Att vårda handledarna och lägga fokus på arbetssituationen är 

nödvändigt för att de ska få möjlighet till reflektion och utveckling. Det finns även ett stort 

behov av att implementera och synliggöra vårdvetenskapen och utveckla dess begrepp i den 

sjukvårdande verksamheten för att åstadkomma en positiv utveckling och förändring av 

vårdandet. Vården har idag en vårdvetenskaplig grund att stå på men utifrån våra erfarenheter 

är vårdvetenskapen ofta oartikulerad och oreflekterad. Därför är det angeläget att synliggöra 

den vårdvetenskapliga ansatsen för att utveckla vården på ett mer konstruktivt sätt. 

 

Denna studie är angelägen för att synliggöra handledarnas situation och deras upplevelser i sin 

dagliga kliniska handledning av studenter. Rätt stöd är en förutsättning för motiverade 

handledare och yrkesstolta blivande sjuksköterskor med potential att bli goda framtida 

kolleger. 

 

BAKGRUND 

 
Innan ULVE-konceptet började tillämpas inom verksamheten i Kronobergs län fanns 

tydligare klyftor mellan teori och praktik. Kopplingen mellan lärosäte och verksamhet var 

otillräcklig då det var som två olika världar, där teorin var en och det praktiska arbetet en 

annan. Som handledande sjuksköterska i det tidigare systemet stod man tämligen ensam. 

Oftast fanns en studerandeansvarig sjuksköterska som hade till uppgift att utse handledare och 

göra schema för studenten. Det var sedan upp till den handledande sjuksköterskan att ta hand 

om studenten efter bästa förmåga, utan vare sig information eller stöttning från ledning eller 

lärosäte. Som student var man i en tydlig beroendeställning och var utlämnad till en och 

samma persons yrkesutövning och åsikter, och fick anpassa sig efter den handledare man 

hade.  

 

Intentionen med ULVE är att underlätta sammanvävningen av teoretiska och 

praktiska kunskaper för studenten och att stärka utvecklingen av en reflekterande hållning i 

vårdandet för att bättre förstå patientens situation. ULVE-modellen ska utveckla studenternas 

förtrogenhetskunskap och främja en vårdande hållning där patientens behov och delaktighet 

ställs i fokus, samt stödja en utveckling av handledarkompetensen (Ekebergh, 2009a).  I 

ULVE eftersträvas att mötet mellan student och handledare kännetecknas av ömsesidig 

respekt och engagemang där delaktighet och personligt ansvar är grundläggande liksom att 

studenten ska känna trygghet, stöd och även få bekräftelse (ibid.). Clynes och Raftery (2008) 

menar att feedback är väsentligt för studenternas inlärning och utveckling. Feedback ökar 

studenternas självförtroende, motivation och självständighet. Det ger också en känsla av 
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personlig tillfredsställelse (ibid.). Med utgångspunkt från livsvärldsperspektivet sker ett 

lärande möte mellan de som möts, student – handledare, patient – vårdare, där reflektion är en 

viktig del (Ekebergh, 2009b). Utifrån ett sådant möte får handledarna möjlighet att se till den 

enskilde studentens unika erfarenheter och kunskapsgrund, vilket utgör grunden för 

individuell handledning. Ekebergh (2011) framhåller att det är av största vikt att handledaren 

visar emotionellt engagemang för studenten och dennes inlärning. Målet är att hitta balans 

mellan flexibilitet och utmaning, att både vara krävande och tillåtande i handledningen (ibid.).  

Med hjälp av handledning och det handledande samtalet får studenterna möjlighet att utifrån 

mötet med patienten tydliggöra samspelet i vårdrelationen och utifrån patientperspektivet 

utveckla och fördjupa den yrkesmässiga professionen (Ekebergh, 2009a).  

 

Ekebergh (2009a) framhåller att ULVE, på varje enhet är uppbyggt med huvudhandledare, 

bashandledare och lärare. Huvudhandledaren har huvudansvar för studenternas studier under 

den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) medan bashandledaren handleder i det kliniska 

arbetet på vårdavdelningen. Läraren är en bro mellan lärosätet och ULVE, och skall integrera 

teorin med vårdpraxis genom att samordna teori och kliniskt kursinnehåll (ibid.). Under varje 

praktikperiod ingår obligatorisk yrkeshandledning i grupp då studenter på respektive 

avdelning, huvudhandledare samt lärare medverkar. Innehållet på yrkeshandledningarna 

bygger på patientberättelser. Detta ger studenten unika möjligheter att väva ihop teori och 

praktik, genom att studera patientfall från praktiken utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv  

(Berglund, Sjögren & Ekebergh, 2012). Studenterna utvecklar samtidigt sin professionella 

identitet och de får en ökad medvetenhet runt patientens och närståendes behov. De får också 

kunskap om vikten av att samverka i ett tvärprofessionellt team (Severinsson, Johansson & 

Lindqvist, 2014). I ULVE bygger lärandet i handledningen på reflektion och dialog mellan 

student och bas- och huvudhandledare. Detta innebär att istället för att automatiskt ge färdiga 

svar, intar handledaren en reflekterande hållning gentemot studenten och ställer frågor för att 

hjälpa denne att själv hitta svaren vilket leder till ökad självständighet för studenten på vägen 

till färdig sjuksköterska (ibid.). Varje student får ett USB-minne där de skriver ner 

reflektioner och tankar om vad de varit med om, och känslor de upplever i olika situationer 

under sin ULVE-placering. Både bashandledare och huvudhandledare har möjlighet att fylla 

på med egna kommentarer. Detta ersätter inte verbal reflektion utan ses som ett komplement. 

Även bashandledarna erbjuds regelbundet handledning på handledning för att få en möjlighet 

att utveckla sin handledande roll. Handledningen anordnas av erfarna handledare från 

lärosätet. 

 

Studenterna på ULVE handleds oftast i par, men på grund av olika antal studenter i respektive 

termin är inte alltid detta möjligt att uppnå. Inom somatiken utgörs studentparet av en 

sjuksköterskestuderande från termin 4 och en sjuksköterskestuderande från termin 6. En 

placering på en ULVE-avdelning pågår under 5 veckor. Varje ULVE-avdelning tar emot 

studenter under tre placeringar per termin vilket innebär att avdelningarna tar emot studenter 

femton veckor i sträck under både vår- och hösttermin. På varje ULVE-avdelning finns det 

sex platser reserverade per period. Sjuksköterskestudenterna får från första dagen ”egna 

patienter” att ansvara för. Utifrån studentens egen förmåga och utveckling ökas patientantalet 

successivt och med tiden får studenten ett utvidgat ansvar. Ekebergh (2009b) betonar att 

fördelarna med studenter som har kommit olika långt i sin utbildning är att studenterna lär sig 

tillsammans och av varandra. När det finns trygghet mellan studenterna i studentparet så kan 

de pröva och utbyta sina kunskaper gentemot varandra (Holst & Hörberg, 2012).  Detta 

innebär också att studenter på högre nivå får möjlighet att öva på handledning och ledarskap. 

Bashandledaren, men också huvudhandledaren, finns i bakgrunden och har som uppgift att 

stödja studenterna i deras lärande (Linnéuniversitet Växjö, 2013). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med inspiration från fenomenologin där forskarna 

försöker svara på frågan: "Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?". Ordet 

fenomen kommer från grekiskan och betyder ”det som visar sig” dvs. så som sakerna visar sig 

för någon. Att vända sig mot sakerna är förbundet med att samtidigt vända sig mot ett subjekt. 

Subjektet är alltid riktat mot något annat än sig självt, menar Bengtsson (2005) och säger att 

det är den grundläggande innebörden av fenomenologin.  

Alla människor har oundvikligen en förförståelse för fenomenen baserade på egna 

erfarenheter och livsvärld. I den fenomenologiska forskningen bör forskaren sträva efter att 

bli medveten om sin förförståelse och försöka sätta den egna förutfattade förståelsen åt sidan. 

Med detta menar Granskär och Höglund Nielsen (2012) att forskarna ska sträva efter att 

medvetandegöra och synliggöra de egna positioneringarna genom hela forskningsprocessen 

från datainsamling till analys och framställning av resultat.  

Bashandledarens reflekterande hållning 

I följande text beskrivs de vårdvetenskapliga begreppen som ligger till grund för det 

vårdvetenskapligt reflekterande samtalet med studenter, och som i sin tur ger förutsättningar 

för att kunna förstå och vårda patienter på ett vetenskapligt och evidensbaserat sätt utifrån ett 

livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Livsvärld 

Teorin om livsvärlden är en kunskapsteoretisk grund för vårdvetenskapen. 

Livsvärldsperspektivet utgår ifrån Husserl`s tanke om att det naturliga förhållningssättet 

präglar vår vardagliga och i allmänhet oreflekterade tillvaro, där saker och ting tas för givna. 

De dagliga sakerna ter sig självklara, precis som luften vi andas vilket gör att vi saknar distans 

till den (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Att praktisera 

vårdvetenskap innebär att vara medveten om och tygla sin egen förförståelse och genom ett 

öppet och följsamt förhållningssätt utgå från den enskildes livsvärld. För att möta 

patienten/studenten i dennes livsvärld behöver vårdaren/handledaren inta en reflekterande 

hållning gentemot det för givet tagna. En reflekterande hållning innebär att vårdaren 

ifrågasätter sin egen förförståelse och är öppen för att bli överraskad (Dahlberg & Segesten, 

2010). Sjögren (2008) beskriver att i ett professionellt vårdande/handledande måste det finnas 

en medvetenhet om att det inte finns en gemensam eller objektiv verklighet som är lika för 

alla. Vidare menar Sjögren (ibid.) att risken för egna godtyckliga och oprofessionella 

tolkningar ökar om inte hänsyn tas till detta. En god vård/handledning som kan lindra lidande 

och öka välbefinnandet är beroende av att det finns en fungerande relation mellan 

vårdare/handledare och patient/student. Den professionella vårdrelationen kräver en större 

öppenhet där vårdaren/studenten reflekterar över det som händer i relationen och i vårdandet, 

samt vad som händer angående förförståelsen (Ekebergh, 2009b).  

 

Reflektion 

Reflektion som används på rätt sätt är ett kraftfullt redskap i inlärning (Finlay, 2008). Genom 

reflektion i handling utvecklar den yrkesverksamma en känsla för hur hon ska handla i olika 

situationer. Konsten i yrkesutövandet kan endast utvecklas och fördjupas genom reflektion 

omkring handlandet samt reflektion på handlingen. Reflektion i handling betyder således att 

tänka  på det som görs under tiden som man gör det (Ekebergh, 2009b). Genom 

handledningen reflekteras och bearbetas den upplevda situationen och nya perspektiv formar 

och förändrar den ursprungliga och för givet tagna utgångspunkten. Reflektion blir därmed en 
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bärande del i att lära och utveckla sitt lärande och sin vårdande hållning (Petersson, 2010). 

Reflektion är dock inte helt utan en ”mörk sida”, menar Finlay (2008). Det finns personliga 

och kulturella risker. Reflektion kan ha en stor emotionell påverkan på de inblandade och har 

därför potential att skada känslomässigt. Istället för att stärka och ge nya insikter kan den leda 

till känslor av mindervärde och självförebråelse. Det är därför viktigt att handledarna är 

medvetna om dessa risker och får stöd och möjlighet för att kunna erbjuda konstruktiv 

reflektion (ibid.).  

 

Hälsa 

Hälsa kan inte beskrivas som endast frånvaro av sjukdom, utan har en djupare innebörd. 

Dahlberg och Segestens (2010, s. 52) beskrivning av hälsa lyder: ”Hälsa innebär att ”må 

bra” och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av värde i livet, både i stort 

och i smått”. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver fenomenet hälsa som ett tillstånd som 

rör hela människan. Hälsa är en upplevelse av att vara i balans, jämvikt då de menar att det 

handlar om en inre balans och en känsla av jämvikt i relation till sina medmänniskor och livet 

som helhet. Vidare beskriver författarna (ibid.). att hälsa kan vara förenlig med lidande, men 

måste då vara uthärdligt. Inom vårdvetenskapen ses ofta välbefinnande och hälsa som 

liktydiga begrepp (Ekebergh, 2009a). Välbefinnande är något subjektivt och personligt och 

endast den enskilda människan kan tala om vad välbefinnande är för just henne.  

 

Subjektiv kropp 

Teorin om den subjektiva kroppen ger en ny innebörd åt vårdrelationen, menar Dahlberg m.fl. 

(2003), eftersom vi genom den har tillgång till andra människor i vår omgivning. Genom att 

förstå att människan är sin kropp, att det är genom den som hon har tillgång till världen 

(Ekeberg, 2009) kan en djupare förståelse nås. Människan kan aldrig gå ifrån denna, hon kan 

aldrig vara människa utan den och endast en kropp är ingen levande människa. I kroppen 

finns människans identitet och hennes upplevelser (Wiklund, 2003). När den förändras i 

samband med ohälsa förändras vår identitet och vår tillgång till världen. En vårdare som 

sköter om sin patient måste därför se till mer än den objektiva kroppen och beakta ett större 

sammanhang och en helhet (ibid.).  

 

Lidande 

Det krävs stor finkänslighet att möta en lidande människa och försöka dela dennes lidande. 

Varje människas upplevelse av det är unikt. En människa som försöker berätta eller uttrycker 

sitt lidande gör det med anspråk på att hennes upplevelse ska bekräftas. Om hon inte får denna 

bekräftelse leder det till att hennes trovärdighet ifrågasätts och hon utsätts för ytterligare 

lidande. För att bekräfta sin värdighet inför sig själv försöker människan finna mening i sitt 

lidande och få svar på frågan ”varför” (Eriksson, 1994). Ekeberg (2009) beskriver att det finns 

olika slags lidande där livslidande och sjukdomslidande anses tillhöra människans existens 

och är ofrånkomliga. Livslidande uppkommer under livets naturliga gång och i samband med 

sjukdom uppstår sjukdomslidande. Däremot är vårdlidandet något som orsakas av vården och 

anses vara onödigt lidande. Eriksson (1994) menar också att vårdlidandet är onödigt och bör 

elimineras. Det tillfogas som regel omedvetet och beror ofta på avsaknad av reflektion eller 

bristande kunskap om mänskligt lidande hos de olika kategorierna av vårdgivare.  

 

Trygghet och känsla av sammanhang 

Ett viktigt fenomen i relation till hälsa och välbefinnande är trygghet, samt att vara i stånd till 

att göra det man vill och behöver göra, men också att kunna göra de aktiviteter som ger 

innehåll och mening till livet, menar Dahlberg och Segesten (2010).  I hälso- och 

sjukvårdslagens portalparagraf finns trygghet inskrivet: ”En god hälso och sjukvård skall 
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särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen” (SOSFS 1982:763). För att erfara hälsa torde människan ha en känsla av 

sammanhang där livet känns meningsfullt (Dahlberg & Segesten, 2010). Människor som inte 

upplever detta kan antagligen inte heller uppleva hälsa. Omvänt kan sjukdom och lidande 

påverka upplevelsen av både mening och sammanhang. Vad som upplevs som mening är 

individuellt, och det som är fyllt av mening för en person kan vara meningslöst för en annan. 

Det som upplevs meningsfullt för en och samma person kan också skifta från en tid till en 

annan. Att finnas i ett sammanhang tillsammans med andra bidrar till det som upplevs ge 

mening och innebörd. En god gemenskap med andra bygger på att de personer som upplever 

gemenskap också har styrkan att vara individuellt starka och stå för sig själva.  

 

Antonovsky (1991) formulerade en teori gällande Känsla av sammanhang där han menar att 

människan, för att kunna uppleva känsla av sammanhang, behöver möta en värld som upplevs 

strukturerad, förutsägbar och begriplig. De resurser människan behöver för att möta världen 

ska vara i rimlig grad tillgängliga och de krav som livet ställer ska vara värda att satsa på och 

engagera sig i. Känslan av sammanhang grundläggs i tidiga barnaår och kan förstärkas eller 

försvagas av händelser i livet. Det har stor betydelse för hur individen klarar svåra händelser i 

livet och påverkar också hälsan (ibid.). vilket även Dahlberg och Segesten (2010) framhåller. 

De poängterar att yttre faktorer så som materiella förhållanden, god miljö, goda relationer, 

kunskap och kontroll också inverkar på hur känsla av sammanhang grundläggs. (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Utvecklingen inom vården går ständigt framåt. Forskning och framsteg ger ny kunskap och 

spetsar kompetenser. Det ställs stora krav på de handledande sjuksköterskorna, 

bashandledarna, att hålla sig uppdaterade och fördjupa sitt yrkeskunnande. För att i framtiden 

ha möjlighet att tillgodose behovet av personal och kompetens krävs utbildning av god 

kvalité. Målet är att ge den bästa tänkbara vården till patienten. Att reflektera är ett 

nödvändigt verktyg för att medvetandegöra känslor och handlingar och är centralt i 

människans förståelseprocess. Studenterna behöver få tid med sina handledare för reflektion 

och stöd. Samtidigt går vardagen oavbrutet framåt med stor arbetsbelastning och många sjuka 

patienter. Detta ställer krav på bashandledarna att ta sig tid och visa engagemang och hitta 

balans i handledningen. Kontinuerlig utbildning och samarbete med lärosätet är en 

förutsättning för att bashandledarna ska kunna göra ett kvalificerat arbete. För att 

implementera vårdvetenskapen i handledningen och vårdandet krävs en medvetenhet och 

uppdatering av vårdvetenskapen och dess olika begrepp. Det kan vara meningsfullt i sig att se 

en student växa och känna sin del i detta, men är det tillräckligt?  Mycket fokus har lagts på 

studenternas behov och hur handledningen ska utvecklas men det finns ett behov av att 

synliggöra bashandledarna och deras situation.  

Därför ställs i denna studie frågan: Vilket stöd behöver bashandledarna för att känna 

motivation och lust till handledning, och hur kan denna motivation och lust upprätthållas över 

tid? 

 

SYFTET 

 
Syftet med föreliggande studie är att inom ULVE-avdelningarna synliggöra de motiverande 

faktorerna för bashandledarna i deras handledande arbete. 
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METOD 
 
Kvalitativ ansats 

Föreliggande studie vill belysa bashandledarnas upplevelser av sitt handledande arbete samt 

belysa faktorer som motiverar till detta. En kvalitativ ansats anses lämplig då den tolkar 

människors känslor och upplevelser (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och har som syfte 

att nå en ökad förståelse för det fenomen som ska undersökas (Friberg, 2013). Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012) menar att det finns en uppfattning i den kvalitativa traditionen att 

sanningen finns i betraktarens öga. Denna studie bygger på informanternas upplevelser och är 

således deras sanning. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver kvalitativa intervjuer som en 

möjlighet till att kunna ta del av den levda erfarenheten och människans känslor. 
 

Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanterna var legitimerade 

sjuksköterskor. För att bashandledarna själva skulle ha fler erfarenheter att utgå ifrån valdes 

informanter som varit verksamma som bashandledare i 3 år eller mer. För att få mer 

jämförbara resultat valdes bashandledare från somatisk verksamhet, då uppbyggnaden inom 

somatik och psykiatri på ULVE-avdelningarna  skiljer sig något åt. Bland annat handleds 

studenterna inte i par inom psykiatrin medan parhandledning har stor betydelse för ULVE i 

somatiken. 7 intervjuer planerades. Endast 5 av 7 ULVE-avdelningar tillfrågades om 

deltagande i studien på grund av att författarna själva arbetade som huvudhandledare på de 

övriga två avdelningar som inte deltog i studien. Författarna befarade att detta skulle kunna 

innebära en risk att informanterna skulle känna sig obekväma och ha svårare att ge 

sanningsenliga svar.  

 

Datainsamling 

Ett informationsbrev och därtill även en förfrågan om medgivande skickades ut till berörda 

verksamhetschefer. Efter godkännande från dessa, skickades samma informationsbrev, med 

förfrågan om intresse att delta i studien, ut till avdelningscheferna samt till huvudhandledarna 

på respektive ULVE-avdelning. Huvudhandledarna på respektive avdelning valde ut lämpliga 

informanter, som svarade mot författarnas urval och vidarebefordrade dessa till författarna. 

Författarna kontaktade därefter informanterna då tid och plats för intervjun bokades. 

Förväntad tid för intervjun uppgavs till 30-60 minuter, där också information om informerat 

samtycke återupprepades. Information gavs om att det inspelade materialet skulle hanteras 

varsamt, och hållas inlåst till dess att arbetet var klart. Därefter arkiveras materialet i 10 år 

(Helsingforsdeklarationen, 2008) för att sedan förstöras. Datainsamling gjordes i form av 

semistrukturerade intervjuer (bilaga 2). Intervjuerna hade en induktiv ansats vilket innebär att 

de slutsatser som gjordes framkom genom empiriska upplevelser. En intervjuguide användes 

som innehöll både slutna och öppna frågor för att hålla fokus på frågeställningarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En pilotstudie genomfördes för att författarna skulle få en uppfattning om 

hur frågorna och även inspelningstekniken med mobiltelefon fungerade. Båda författarna 

deltog men en av författarna hade intervjuguiden framför sig för att hålla fokus på 

forskningsfrågorna medan den andra författaren hade en mer iakttagande roll, men som också 

kunde komplettera frågeställningarna. Pilotintervjun föll väl ut och bedömdes som tillförlitlig 

och inkluderades därför i resultatet. Resterande intervjuer utfördes därefter på samma sätt men 

författarna turades om i rollerna.  

 

Informanterna 

Antal informanter som intervjuades var sju. Samtliga var kvinnor. Den yngsta var 28 år 

gammal och den äldsta var 51 år. Medelålder var 40 år. Få manliga sjuksköterskor var 
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verksamma på de avdelningar som tillfrågades och ingen manlig bashandledare tillkännagavs 

när förfrågningarna skickades. Informanterna hade varit legitimerade sjuksköterskor mellan 6 

år och 28 år, vilket gav ett genomsnitt på 13,8 år. Alla utom en informant hade 

handledarutbildning, antingen i sin grundutbildning eller som påbyggnadsutbildning under sin 

tid som verksam sjuksköterska. 

 

Dataanalys 

Vid dataanalysen eftersträvades ingen absolut sanning utan den enskildes upplevelse och 

dennes livsvärld var det som var viktigt att försöka få fram, enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Den 

transkriberade intervjutexten läses flera gånger av författarna, var och en för sig men också 

gemensamt, för att få ett sammanhang och en helhet. Därefter definierades meningsbärande 

enheter, från var och en av intervjuerna vilket gjordes både var för sig samt gemensamt. 

Enheterna kondenserades och kodades (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, (se bilaga 3,). 

Därefter delades koderna in i kategorier samt underkategorier.  

 

Tabell 1 Exempel på meningsbärande enheter (se bilaga 3) 

Meningsenhet 

 

Man skulle vilja ha 

lite mer tid för 

att…då hinner man 

ju sitta ner och titta 

på en del saker, gå 

igenom och …och 

så…annars är det ju 

just tiden och den 

tiden till reflektion 

som kan va ett 

bekymmer (I2) 

Kondenserad 

meningsenhet  

 

Vill ha mer tid 

för att sitta och 

reflektera 

Kod 

 

Brist på tid för 

reflektion 

Under-

kategorier 

 

Hinder  

Kategori  

 

Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

utifrån 

bashandleda

rnas 

perspektiv 

 

I vissa fall har dialektala korrigeringar gjorts i texten för läsbarhetens skull.  

 

Etiska Överväganden 

Författarna gjorde en egengranskning utifrån ”Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande inför rådgivande etisk 

bedömning/granskning” vilket inte visade något behov av ytterligare granskning från 

etikkommittén sydost. Helsingforsdeklarationen (1964/2008) var ramen för denna studie. Det 

innebär att informanterna innan intervjun fick veta syftet med studien och att de närhelst 

kunde avbryta intervjun utan förklaring. Informanterna fick delge sin medverkan genom att 

huvudhandledarna på respektive enhet gav författarna namnen på dessa och därefter bokades 

en tid för intervju gemensamt med respektive informant. Den skriftliga informationen 

innehöll förklaring på vad informerat samtycke innebar samt att intervjun planerades att 

spelas in. Informanterna försäkrades också om att resultatet av intervjuerna skulle redovisas 

på ett sådant sätt att ingen enskild informants svar skulle kunna utläsas eller verifieras, samt 

att materialet skulle sparas på säkert sätt. Syftet med intervjun delgavs i informationsbrevet.  

 

RESULTAT 

 
Efter att ha analyserat materialet har 3 kategorier samt 8 underkategorier vuxit fram. 
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Kategorier Underkategorier 

Möjligheter och hinder i ULVE utifrån 

bashandledarnas perspektiv 

Möjligheter 

Hinder 

Huvudhandledarens funktion utifrån 

bashandledarnas perspektiv 

Organisatoriska faktorer med påverkan 

på bashandledarnas handledning 

Bashandledarnas upplevelser av vårdteamets 

stöd 

Förutsättningar för lärandemiljö 

Kompetensutveckling för bashandledarna 

Vårdvetenskap i den handledande rollen Professionellt förhållningssätt 

Bashandledarnas uppfattning av 

vårdvetenskap 

 

 

Resultatet är formulerat utifrån de transkriberade intervjuerna. Det är skrivet i löpande text 

med inklippta citat. I den löpande texten benämns informanterna som ”informanter” och 

”bashandledare”. 

 

Möjligheter och hinder i ULVE utifrån bashandledarnas perspektiv 

Möjligheter 

Gemensamt för informanterna var att de såg många fördelar med och hade en positiv 

uppfattning om ULVE. De beskrev en känsla av att konceptet var väl genomtänkt och att det 

upplevdes strukturerat. Det kändes pålitligt och tryggt för bashandledarna, då de kände att 

ULVE gav en tydligare bild av vad som förväntades av dem, och vad som förväntades av 

studenterna. Det fanns alltid någon att diskutera studenterna med, och man var inte ensam i 

bedömningarna. Flera av informanterna jämförde hur handledningen fungerade innan ULVE 

kom. Den största skillnaden som de handledande sjuksköterskorna såg var hur studenterna i 

ULVE får eget ansvar och kan utveckla ett eget arbetssätt, till skillnad mot tidigare då 

studenten gick bredvid sin handledare och gjorde vad hon blev tillsagd. Informanterna 

beskrev att de såg hur studenterna kunde koppla ihop teori med praktik när de fick större 

utrymme att tänka själva. Bashandledarna såg flera fördelar när studenterna handleddes i par 

och fungerade bra ihop. De beskrev då hur studentparet hjälpte varandra och reflekterade ihop 

vilket gjorde att de blev mer självständiga i sitt arbete och därmed frigjorde tid för 

bashandledarnas eget arbete. Att vara två bashandledare för ett studentpar gav en känsla av 

trygghet och gjorde även att handledningstillfällen kunde fördelas på två handledare. Det gav 

också trygghet i att vara två vid bedömningen av studenterna framför allt om någon 

bashandledare inte var så erfaren som handledare. Samtidigt sågs fördelar med att vara ensam 

bashandledare då denne blev mer insatt i studenternas kunskaper och fick en tydligare 

helhetsbild eftersom de följdes åt under hela den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Hinder 

Ett fåtal informanter påtalade att det är svårt att hantera när de har ett studentpar som inte 

fungerar ihop. När studenterna inte kan samarbeta eller reflektera ihop leder det till att 

bashandledarna upplever ökad stress, och behöver mer tid för enskild individuell handledning 

av studenterna. Att ha en student istället för ett studentpar beskrevs som svårare, då det tar 

mer tid att handleda. Studenten har då inte någon medstudent med gemensamma patienter att 

diskutera med. Det gör att handledaren blir enda bollplanket. Detta upplevdes som att en 

ensam student ber om hjälp långt innan än vad hon hade gjort om de varit två.  
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Ett hinder med att vara två handledare kan vara att man inte får så många arbetspass 

tillsammans med studenterna, vilket försvårar ur bedömningssynpunkt då helhetssynen till 

viss del förloras, menade informanterna.  

 
”Följde hon upp det där som jag sa i början, nu ska du tänka på det här och då…sen gick jag 

hem och sen ska min andra handledare göra nånting, hon vet inte direkt vad vi har pratat om” . 

 

Huvudhandledarens funktion utifrån bashandledarnas perspektiv 

Huvudhandledarens stöttande roll beskrevs av samtliga bashandledare. De menade att 

huvudhandledaren var den som gav bashandledarna och även studenterna trygghet. 

Bashandledarna beskrev hur huvudhandledaren fungerade som ett bollplank, någon de kunde 

diskutera med framför allt vid planering för ”svagare studenter”.  

 
”Huvudhandledaren har ju, hon har ju stöttat jättemycket framför allt om det varit 

problemstudenter så har hon varit kanonbra så jag har känt att jag kunnat vända mig till henne 

med alla frågor och så…så…har hon alltid liksom funnits och stöttat mig och studenterna med”  

 

Bashandledarna påpekade att de vid tveksamheter att godkänna svagare studenter fått bra stöd 

av sina huvudhandledare. De påtalade att de vid svårigheter gick direkt till sin 

huvudhandledare för att lägga upp en åtgärdsplan för att stödja upp och lyssna in studenten. 

Huvudhandledaren kunde då också handleda studenten vid behov för att bli mer insatt i 

studenternas lärande och bidra med sin uppfattning om situationen. Samtliga bashandledare 

uppskattade att huvudhandledaren har avsatt tid för att arbeta enligt ULVE-konceptet så att 

huvudhandledaren kan stötta även i praktiska moment, läsa och skriva i USB-minnen samt ha 

reflektioner med både studenter och bashandledare. Ytterligare en stöttande funktion är att 

huvudhandledaren kan gå in och ta över patientgruppen så att tid frigörs för bashandledaren 

till att handleda studenten.  

 

Personlig feedback från huvudhandledaren var något som efterlystes i högre utsträckning av 

informanterna, för att få lite tips på hur handledningen kunde utvecklas. Ytterligare praktiskt 

stöd från sina huvudhandledare efterfrågades också. De menade att huvudhandledaren ibland 

har lovat att lösa av dem i det praktiska arbetet men sedan ändå inte haft tid när det behövts.  

 

Organisatoriska faktorer med påverkan på bashandledarnas handledning 

Bashandledarnas upplevelser av vårdteamets stöd 

De handledande sjuksköterskorna hade skilda uppfattningar angående stödet från kollegor på 

avdelningen (de övriga som inte handledde samt undersköterskorna). När ULVE 

implementerades på avdelningarna fick det en ”negativ klang”, menade några av 

informanterna. Bashandledarna kände att de inte fick det stöd från sina kollegor som de 

önskade som t.ex. avlastning av arbetsuppgifter och förståelse för att det var tidskrävande att 

handleda. 
 

”Det var datorer som bara skulle va till ULVE till exempel, och ett rum bara till ULVE och 

de…alltså lite så här, att det blev en liten…så kanske att de kände att det blev…ändå…att 

studenterna var mer än vad övrig personal var” 

 

”Det var lite sådär, att man skulle ha samma patientantal och man skulle liksom jobba på bara” 

 

Ett flertal informanter beskrev önskemål om tydligare teamsamarbete runt studenterna och 

ville att framför allt undersköterskorna skulle få en mer framträdande roll och bli mer 

delaktiga, t.ex. i bedömningarna av studenterna. Samtidigt beskrev andra informanter att de 
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kände att de fick god stöttning av kollegor som visade förståelse och gärna var behjälpliga 

med arbetsuppgifter på avdelningen. 

 

Förutsättningar för lärandemiljö 

Flera av informanterna kände att det inte fanns rätt förutsättningar för att fullt ut handleda 

enligt ULVES upplägg. De ansåg att tiden inte räckte till och att det var svårt att hinna med 

alla arbetsuppgifter. När det blev hög arbetsbelastning på avdelningen hann de inte alltid 

vänta på att studenterna skulle få arbeta i sin egen takt utan tog över arbetet för att hinna med. 

De tappade sin struktur i att handleda enligt ULVE. Flertalet informanter påtalade att de 

önskade ha ett minskat antal patienter i sin grupp för att få mer tid till att handleda 

studenterna. På några avdelningar hade bashandledarna frikopplats första dagen med 

studenterna vilket gett möjligheter att ta hand om studenterna och introducera dem i arbetet. 

Detta upplevdes som en förbättring av bashandledarna.  

 

Övervägande del av informanterna såg tidsbristen som en orsak till att de inte hann reflektera. 

Huvudhandledaren har ibland gått in och tagit reflektionen, men bashandledarna upplevde 

inte alltid det som positivt utan beskrev då en känsla av en viss ”sorg och frustration” i att 

missa den, och menade att det ger en känsla av otillräcklighet. Målet att skriva i studenternas 

USB-minnen var också svårt att uppnå, menade flertalet av informanterna, på grund av 

tidsbrist. Samtidigt såg de vikten av att använda sig av USB-minnena och var intresserade av 

att se vad studenterna skrev. Bashandledarna ville visa att det bryr sig genom att skriva 

kommentarer tillbaka. Endast en av bashandledarna menade att hon inte saknar ytterligare tid 

för reflektion tillsammans med studenterna utan hinner både sitta ner och reflektera samt ha 

kontinuerlig reflektion under dagen. 

 

Ett par av bashandledarna beskrev att de tappar lite av sin egen arbetsstruktur under de 

veckorna som de handleder studenter. Informanterna menade att arbetstiden ofta överskrids de 

veckorna, eftersom studenterna behöver få sin tid och komma på det de ska göra självständigt. 

Det får då ta den tiden, och det gör att bashandledarna får göra färdigt då studenten gått hem 

för dagen. Framförallt handlar tidsnöden om studenternas första veckor på sin VFU, innan de 

kommit in i arbetet.  

 

Något som också kom fram var att flertalet bashandledare hade önskemål om att ha 

studentfria perioder, för att som bashandledare kunna hämta kraft och få jobba mer 

självständigt. Detta kan bidra till att bashandledarna bibehåller intresset och orken att 

verkligen engagera sig vid studenthandledning. Ett par av bashandledarna uttryckte att det är 

tillräckligt med ett studentpar per termin. 

 

Flera av bashandledarna beskrev lokalmässiga problem på avdelningen, då det kommer 

många studenter på en gång. Det kunde vara svårt att hitta arbetsplatser där bashandledare och 

studenter kunde sitta i lugn och ro. Det var också svårt att hitta utrymmen för enskilda samtal 

och reflektioner med studenterna.  

 
”…jag tycker vi är en för liten avdelning för att ha så många…som ibland har vi ju sex stycken 

sjuksköterskestudenter, oftast har vi ju det, och det tycker jag…ibland blir det liksom att 

patienterna inte riktigt räcker till när det är en ganska liten avdelning//det är så väldigt mycket 

människor i lokalerna, det kan jag tycka är stressande” 

 

Kompetensutveckling för bashandledarna 

Önskemål om kompetensutveckling såg olika ut hos bashandledarna. Majoriteten av 

bashandledarna hade handledarutbildningen integrerad i grundutbildningen. Enstaka 



   

11 
 

informanter menade att vidareutbildning i handledning respektive magisterutbildning gett en 

annan inblick samt en ökad förståelse för vårdvetenskapens innebörd. Även handledning på 

handledning beskrevs olika av informanterna. Det var intressant att se att problem som 

uppkommit var likartade på ULVE-avdelningarna och det kändes bekräftande att dela tankar 

kring lösningar och upplevelser. Det kunde kännas meningslöst att gå på handledningen när 

ämnet som tagits upp inte upplevdes som intressant. Bashandledarna uttryckte önskemål om 

närmare samarbete med lärosätet. För att känna ytterligare motivation och uppmuntran i sin 

handledande roll tog någon enstaka informant upp att handledning av studenter borde vara ett 

lönekriterier, och något som naturligt skulle tas upp i lönesamtal.  

 

De handledande sjuksköterskorna såg sin roll som handledare som en del av sitt yrke och 

inget som de själva kunde välja bort. De uttryckte heller ingen önskan om att göra så, utan 

menade att de såg sin handledande roll som utvecklande och positivt. Att se studenterna växa 

och få vara en del i deras utbildning upplevdes meningsfullt. Informanterna kände att de fick 

mycket tillbaka av studenterna. Studenternas frågor fick bashandledarna att själva ifrågasätta 

och reflektera över sitt eget agerande, vilket kunde hjälpa bashandledarna att utveckla sin 

handledning och profession. De kände sig också uppskattade av studenterna.   

 

Vårdvetenskap i den handledande rollen 

Professionellt förhållningssätt  

Bashandledarna ansåg att det var viktigt att inte vara alltför kontrollerande gentemot 

studenterna utan de ville ge dem utrymme att ta eget ansvar och lära sig lita på sig själva. 

Detta var något som de beskrev som svårt ibland. ”Att man har ett visst kontrollbehov, det 

tillhör professionen, det är väl lite det svåra, det här i början att släppa taget, att veta vad de 

säger, vad de gör…” 

 

Andra egenskaper som informanterna menade att en bashandledare skulle ha var öppenhet, att 

vara förtroendeingivande och vara lyhörda för studenter och patienter. De skulle också vara 

strukturerade och organiserade. Att vara lugna och stöttande, pedagogiska och reflekterande, 

var andra egenskaper som lyftes fram liksom engagemang, nyfikenhet, ödmjukhet och att 

gilla möten. 

 

Bashandledarnas uppfattning av vårdvetenskap 

Övervägande del av bashandledarna påpekade att vårdvetenskapen är något som inte används 

eller reflekteras över i vardagen. Flertalet bashandledare uttryckte vårdvetenskapen som 

främmande, och menade att det var svårt att förstå innebörden av de vårdvetenskapliga 

begreppen. Vidare menade informanterna att begreppen är otydligare än de behöver vara. 

 
”Samtidigt så känns det ju på ett sätt lite att man…överanalyserar med vårdvetenskapen asså 

det här...man behöver liksom inte använda svårare begrepp bara för att det ska va vetenskapligt 

och göra det krångligare än det egentligen är”  

 

Vårdvetenskapen sågs ändå som en naturlig och självklar del i arbetet då man ser till hela 

människan. Informanterna ansåg att det helt klart finns ett värde av vårdvetenskapen, att det är 

något vi som sjuksköterskor måste värna om och ta på allvar för att höja vårt eget anseende. 

”Om inte vi  själva tycker det är viktigt så är det ju ingen annan som gör det heller”. Endast 

en av informanterna ansåg att vårdvetenskapen som begrepp inte behövs i det vardagliga 

arbetet. 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes därför att syftet med studien var 

att beskriva bashandledarnas erfarenheter och upplevelser av sitt handledade arbete i ULVE.  

Kvalitativa intervjuer beskrivs som en möjlighet till att kunna ta del av den levda erfarenheten 

och människans känslor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Informationsbrev skickades till huvudhandledarna på ULVE-enheterna som sedan tillfrågade 

bashandledarna på respektive enhet om de ville delta i studien. Detta medverkar till att 

frivillighetsprincipen efterlevs. Författarna fick inte veta om någon av bashandledarna som 

tillfrågades sa nej till att delta, vilket ytterligare förstärker att de kunde välja fritt. Möjligen 

skulle resultatet blivit bredare ifall alla antalet bashandledare på de medverkande enheterna 

hade fått informationsbrev, och de som velat delta hade skickat svarsbrev om detta. Det finns 

en möjlighet att huvudhandledarna frågade de bashandledare de tyckte var lämpliga att delta i 

studien, vilket kan ha färgat resultatet. De avdelningar där författarna är yrkesverksamma 

valdes bort i urvalet eftersom bashandledarna kunde ha haft svårare att svara sanningsenligt 

p.g.a. nära, yrkesmässig relation med författarna. Om bashandledarna från alla avdelningar 

medverkat i studien så hade ytterligare erfarenheter representerats men risken att 

bashandledarna svar hade påverkats av relationen med författarna bedömdes vara alltför stor 

varför dessa bashandledare uteslöts ur studien. Semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor användes. I efterhand har författarna konstaterat att vissa frågor hade kunnat fördjupas 

med följdfrågor för att få en djupare förståelse för bashandledarnas upplevelser. Denna 

kunskap tar författarna med sig till framtida studier.  

 

Objektivitet 

Genom svaren som framkommit i studien kan vi gå tillbaka till det som visar sig, och det görs 

genom att tygla och ifrågasätta sin egen förförståelse samt ha en självkritisk hållning 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Detta gjorde författarna genom diskussioner med 

varandra, för att öka medvetenheten om att ha ett öppet förhållningssätt. Det är viktigt att trots 

förförståelse vara öppen för det som visar sig, för nya perspektiv och insikter. En risk är att 

intervjuaren tolkar meningen utifrån sin egen förförståelse och därmed förminskar betydelsen 

av dem, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Författarnas förförståelse här innebar att vi 

trodde att fler skulle uttrycka önskemål om lönepåslag, men också att flera av bashandledarna 

skulle nämna tiden som en viktig faktor som försvårar en god handledning. Det förstnämnda 

visade sig vara av liten betydelse för de flesta av bashandledarna, och den sistnämnda stämde 

väl överens med författarnas uppfattning. Ett sätt att tygla vår förförståelse var att båda 

författarna medverkade vid intervjuerna, där en författare hade en iakttagande roll medan den 

andra ledde intervjun. Efter varje intervju diskuterade författarna sitt förhållningssätt under 

intervjusituationen, för att på så sätt öka medvetenheten om att förhålla sig objektiv.  

 

Trovärdighet 

För att uppnå trovärdighet ska metoden ska vara vedertagen, och resultatet ska kunna ge 

kunskap och insikt till att kunna förstå det som undersöks. Tillvägagångssättet i metoden 

bedöms vara tydligt beskriven, och resultatet beskriver erfarenheter från informanterna och 

avses spegla deras upplevelse i studien. Det förstärks av citat från intervjuerna, vilka är valda 

för att beskriva och förtydliga informanternas upplevelser och bidrar till att öka 

trovärdigheten. Variationer i urvalet gör att ökad trovärdighet kan nås, enligt Graneheim & 

Lundman (2004). Variationer som förekom i denna studie var informanternas åldersskillnad, 

att de kom från två olika sjukhus med olika specialiteter inom somatisk vård. Antalet år som 
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verksam handledare varierade också. Det hade varit önskvärt att ha fått någon deltagare av 

manligt kön i studien, men få män arbetade på aktuella avdelningar och därför uppnåddes inte 

detta. Resultatet av intervjumaterialet i denna studie, visade att svaren var likartade mellan 

informanterna. När ytterligare insamlat material inte tillför nya uppgifter anses materialet vara 

tillräckligt omfattande, enligt Graneheim & Lundman (2004). 

 

Överförbarhet 

Livsvärldsforskning går att generalisera utifrån att intervjuer genomförts där variationer och 

nyanser av ett fenomen tydligt framträder, enligt Dahlberg et al. (2008). Studien visar 

personliga beskrivningar av hur bashandledarna upplever sin situation, och hur det påverkar 

deras yrkesroll som bashandledare och sjuksköterskor. Det kan vara överförbart även till 

andra enheter som har studenthandledning som liknar ULVE. 

 

Resultatdiskussion 

De fynd vi funnit i vår studie, är framför allt att bashandledarna är nöjda med ULVE som 

koncept, att de känner sig tryggare med denna handledning där det finns stöd av 

huvudhandledare vid både praktiska moment samt vid svagare studenter där reflektioner och 

diskussioner behövs. Huvudhandledarens funktion diskuteras i studien, och upplevs vara att 

stödja både studenter och bashandledare samt vara en trygghet. Funktionen är också att vara 

ett bollplank, att praktiskt handleda och att vara vägvisare vid planering och bedömning av 

svagare studenter. Bashandledarna uttrycker att det är skönt att de har huvudhandledarna med 

i svåra bedömningar, och att de har avsatt tid för reflektioner och att skriva i USB-minnen. Ett 

par av bashandledarna efterlyser ytterligare praktiskt stöd men upplevde att huvudhandledaren 

ibland inte har den tiden.  

 

En motiverande faktor kan vara att ha en medhandledare, att alltså vara två bashandledare per 

student. Det beskrivs i studien som en trygghet och en avlastning där man kan diskutera 

problem och bekymmer och också få avlastning de dagar man som bashandledare inte 

handleder, i synnerhet i intensiva perioder. Ytterligare en fördel med att vara två 

bashandledare är att man kan vara fler om bedömningen då det ibland finns en osäkerhet. 

Motsatsen finns också beskriven, att det kan innebära svårigheter att vara två vid 

handledningen, då kommunikationen bashandledarna emellan kan göra att vissa saker inte 

följs upp med studenten. En annan nackdel som påpekas är att med två bashandledare får man 

inte så många pass per person med studenterna, och att helhetssynen kan förloras. En 

bashandledare påtalar att hon har bättre koll på vad studenterna behöver stärkas i och vad de 

kan, om bashandledarskapet inte delas med ytterligare en person. 

Ett par av bashandledarna anser att undersköterskorna skulle ha en större och mer tydlig roll i 

ULVE där de skulle tillfrågas inför bedömningarna eftersom de handleder praktiskt och 

arbetar i teamet runt patienten och studenten. Från början fick ULVE en negativ klang då 

mycket fokus lades på det, och det kunde upplevas att studenterna hade en viktigare funktion 

än personalgruppen. Någon av bashandledarna upplever sig tillhöra en isolerad enhet när det 

finns studenter, och upplever att stödet från övriga personalgruppen inte alltid är så bra. 

 

Grundidén med ULVE är att ha ett reflekterande förhållningssätt där studenterna, med 

stöttning av sina bashandledare, huvudhandledare och lärare ska hitta sin egen professionella 

yrkesroll. Enligt Severinsson och Sand (2010) är praktiken en viktig del för studenten att 

utveckla sin professionella identitet, så som personlig utveckling och sin förmåga att våga lita 

på sitt eget omdöme. I och med ULVE finns en samverkan mellan verksamheten och lärosätet 

där teorin integreras med praktiken på ULVE-avdelningarna genom ULVE-läraren som är 

kopplad till de olika ULVE-avdelningarma (Ekebergh, 2009a). I resultatet beskriver 
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bashandledarna det reflekterande förhållningssättet och visar en tydlig förståelse för 

studentens livsvärld och har som mål att ge en individuellt anpassad handledning (Ekebergh, 

2009b). Resultatet visar att bashandledarna upplever svårigheter att fullt ut nå upp till detta 

mål, eftersom det finns organisatoriska hinder så som bl.a. tidsbrist. Upplevelsen av tidsbrist 

visar sig vara den största svårigheten där bashandledarna beskriver att de inte hinner reflektera 

med sina studenter i den utsträckning de skulle vilja, de hinner heller inte alltid skriva i 

studenternas USB-minnen. Det reflekterande förhållningssättet kan ibland vara svårt att 

upprätthålla, där bashandledarna beskriver att studenterna ibland bara får ”hänga med” i 

pressade situationer för att hinna med. Att vara bashandledare innebär ingen avsatt tid för 

uppdraget utan det ska skötas inom befintlig tidsram. Resultatet visar att det finns ett behov av 

detta. Att handleda enligt ULVE-konceptet kräver att bashandledarna ges tid och 

förutsättningar för detta.  

 

Enligt Hörberg et al. (2014) krävs en lärandemiljö där det finns tid och utrymme för reflektion 

och lärande möten mellan student, patient och handledare för att nå en optimal inlärning. 

Lindqvist, Johansson och Severinsson (2012) betonar att för att teori och praktik ska kunna 

sammanflätas krävs kontinuerlig handledning. Det kan innebära att bashandledaren behöver 

frikopplas för att ägna sin tid åt studenterna, åtminstone första dagarna. Att ha egna patienter 

utöver studenterna och deras patienter gör att det blir svårt att handleda och vårda sina 

patienter på ett tillfredsställande sätt. Bashandledarnas beskrivning av känslomässig påverkan 

i form av stress, känsla av otillräcklighet, dåligt samvete, frustration samt påverkan på det 

sociala livet utanför arbetet tyder på bristande förutsättningar. Vårdande och lärande faller på 

plats i en atmosfär med uttalade utmaningar men det är viktigt att handledaren visar förståelse 

för studentens livsvärld (Eskilsson, Hörberg, Ekebergh & Carlsson, 2014). Det är en utmaning 

att implementera ett livsvärldsfokuserat förhållningssätt i vården och lärandet, men är 

betydelsefullt för att förstärka patienternas hälsoprocess och studenternas lärandeprocess 

(Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011). 

 

Motiverande faktorer som framkommit i studien är att bashandledarna upplever en 

tillfredsställelse i att se studenterna utvecklas och växa, och känna att de själva är en del i 

detta. De får också uppskattning tillbaka från studenterna. Bashandledarna känner att de själva 

utvecklas genom studenternas tankar och reflektioner. Förutsättningarna för en strukturerad 

handledning med ett reflekterande förhållningssätt är att bashandledarna känner sig 

motiverade. För att motivationen ska finnas behöver bashandledarna vila mellan 

studentperioderna, ett par av dem uttryckte att det vore önskvärt att ha 1 studentperiod per 

termin, något som verksamheten i dag sällan kan tillmötesgå medan de andra bashandledarna 

tyckte att 2 av 3 perioder var ok. Författarnas erfarenhet är att arbetsmarknaden är mer rörlig 

och att sjuksköterskorna ofta byter arbetsplats. Det resulterar i att många nyutexaminerade 

sjuksköterskor ofta anställs inom somatiken, och då inte har någon erfarenhet av att handleda 

studenter. Det kan då vara svårt att tillgodose endast 1 period per termin per handledare, 

eftersom det kan bero på att det finns många nyutbildade medarbetare som ännu inte är redo 

för att handleda. Det har också att göra med att personaltätheten inte är tillräcklig på många 

ULVE-avdelningar. En av bashandledarna uttryckte önskemål att få lönepåslag för sitt 

uppdrag och menade att det skulle tas upp i medarbetarsamtalen med fokus på hur 

handledaruppdraget utförs.  

 

Övervägande antalet bashandledarna påtalade att vårdvetenskapliga begrepp inte används i 

det vardagliga språket eller arbetet beroende på att det anses som främmande. Ett par av 

bashandledarna menade att begreppen är otydligare än de måste vara, och tyckte att man 

använder svårare begrepp bara för att påvisa vetenskapligheten vilket leder till att det blir 
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krångligare än det egentligen är. Vårdvetenskapen sågs dock som en naturlig del, av 

övervägande antal bashandledare, där de menar att man ser till hela människan. Föreläsningar 

som givits ute i verksamheten har varit strikta och teoretiska men ändå rört sig om självklara 

saker. Ekeberg (2009b) framhåller att ett problem är att patientens livsvärld är ett diffust och i 

många fall icke-existerande begrepp i den kliniska verksamheten, vilket har till följd att den 

handledning studenterna är delaktiga i inte alls är integrerad med vårdvetenskapen. Sjögren 

(2008)  påpekar att efter 1993 kom tydliga direktiv från Högskoleverket att alltmer fokus i 

sjuksköterskeutbildningen skulle flyttas till det teoretiska innehållet i omvårdnaden på 

bekostnad av det kliniska i vårdutbildningarna. Detta ledde till en klyfta mellan teori och 

praktik som idag försöker överbryggas genom sammanflätning mellan vårdvetenskap och 

praktik (ibid.). Ett stort antal sjuksköterskor som gick sin utbildning innan 1993 är 

yrkesverksamma idag, och fungerar även som handledare. Långt ifrån alla dessa har gått de 

utbildningar som erbjudits för att läsa in vårdvetenskap. Ekeberg (2009b) visar i sin studie att 

handledare som använder sig av livsvärldsdidaktisk handledning och utgår från studentens 

livsvärld ger studenterna ökade förutsättningar att integrera vårdvetenskapen i mötet med 

patienten. För att öka vårt anseende som sjuksköterskor borde vi värna om vår egen 

vetenskap, menar informanterna, vilket säkert är en viktig reflektion. För att andra ska förstå 

vikten och meningen med något måste vi själva tro på och praktisera det vi lär.  

 

Något som diskuteras i studien är bashandledarnas önskemål framöver med ULVE. Det 

framkommer då att en motiverande faktor vore att få bashandledardagar där föreläsningar från 

lärarna kunde bidra till att stärka och stimulera. Flera av informanterna uttryckte också att de 

önskar mer feedback på sin handledning av både studenter och huvudhandledare för att ha en 

möjlighet att bli bättre i sin roll.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det behövs fler studier för att utveckla ULVE, anser författarna. Studier som torde behövas är 

att försöka belysa de motiverande faktorerna och hur de kan utveckla en konstruktiv och 

fördjupad läroprocess för både bashandledarna och studenterna. Tiden tycks vara det som är 

det svåraste att få ihop, enligt bashandledarnas upplevelser, där stödet från huvudhandledaren 

spelar stor roll. Författarna anser att den heltidstjänst som huvudhandledaren har borde ge 

utrymme för bashandledarnas behov och önskemål men många gånger har huvudhandledarna 

flera andra uppdrag att fördela sin tid på. En tanke är att det skulle vara mer strikt vad som 

skulle ingå i uppdraget som huvudhandledare för att tiden främst ska räcka till detta åtagande. 

Författarna menar att det skulle ge mer tillfredsställda och motiverade bashandledare, och 

kanske även studenter. Något att också fundera vidare på, att ta med studenternas perspektiv 

gällande huvudhandledarens roll. Ekebergh (2009a) beskriver det handledande teamet tydligt, 

där tanken med huvudhandledarens funktion är att denne är en nyckelperson och koordinator 

som har ansvar för studenternas planering och genomförande av sin VFU. Huvudhandledarna 

ska vara delaktiga med att lägga upp individuella studieplaner där personliga mål och mål för 

utbildningsnivån ska framgå tydligt och följas upp. Huvudhandledarna har också ansvar för 

att lägga schema, utse handledande bashandledare, ha kontinuerlig uppföljning med 

respektive student och bashandledare om hur genomförandet fortgår. Huvudhandledaren bör 

också handleda och undervisa studenter enskilt och i grupp. Det finns brister här, som 

framkommit i studien och författarna anser att ULVE bör gå tillbaka till grundtanken, för att 

få tiden att räcka till där fokus för huvudhandledaren ska ligga på att stödja studenter och 

bashandledare. De bashandledare som upplever att de får detta stöd av huvudhandledarna 

verkar också mer nöjda, och tillfreds med att utföra sitt uppdrag. 

 

Slutsatser 
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ULVE som koncept framkommer vara ett vinnande sådant således, men ytterligare arbete och 

utveckling behövs för att det ska bli ännu bättre. För att få bibehålla de motiverade 

bashandledarna vi har på ULVE-avdelningarna behövs en lyhördhet från huvudhandledarnas 

sida, så att rätt stöd ges och prioriteras. Det behövs vila mellan studentperioderna så att de 

handledande sjuksköterskorna får hämta energi och kraft, och för att orka med livet utanför 

arbetet i högre grad. För att få fram bra och motiverade bashandledare kanske det är så att ett 

väl utfört uppdrag ska belönas. Det borde därför finnas ekonomiskt utrymme för att kunna 

tillgodose detta. Verksamheten borde i högre grad förstå att handledning tar tid, och att det är 

nödvändigt för att ULVE ska kunna utvecklas. Organisationen i ULVE skulle styras så att 

bashandledarna i högre grad fick handleda i lugn i ro första dagarna med nya studenter, för att 

ge de förutsättningar som behövs.  

 

Det som också framkommit är att bashandledarna ser fördelen med att än mer involvera 

undersköterskorna i ULVE, vilket är en viktig utveckling eftersom de ofta är med i 

handledande moment och på så vis är en del i det handledande teamet. Att ta med 

undersköterskornas bedömning av studenterna skulle vara självklart, anser författarna. 

Undersköterskorna har mycket att bidra med utifrån deras perspektiv i studenternas utveckling  

vilket  också skulle ge undersköterskorna själva en kompetenshöjning och en vilja till att 

utvecklas. Om också tid kunde frigöras för undersköterskor och bashandledare för att vara 

med på yrkeshandledningarna för studenterna, skulle också mycket vara vunnet. Både för att 

få en förståelse för studenternas livsvärld, och för att få vårdvetenskapen förklarad för sig. 

Vårdvetenskapen bör förtydligas, vilket framkommit i studien, och fokus bör ligga på att få 

det att bli användbart och till nytta för bashandledare och övrig verksamhet. Det har 

framkommit att yrkeshandledningar eller föreläsningar med faktiska patientfall skulle kunna 

öka förståelsen för detta.  

 

Ytterligare sätt att få det handledande teamet motiverade till handledning skulle vara att öka 

delaktigheten i handledning på handledning, tror vi. Att diskutera och reflektera över sin egen 

handledning gör att kvaliteten på handledningen ökar. Att ständigt fråga sig själv vad som 

kunde gjorts bättre och vad som fungerar är att vara i utveckling, och att göra det tillsammans 

med det handledande teamet – undersköterskor, bashandledare och huvudhandledare – vore 

det bästa för att öka delaktigheten och därmed motivationen. För detta behövs tid. Tid som 

verksamheten behöver skapa för att öka förutsättningarna för att ULVE ska bli så bra som 

möjligt, för både studenter, handledande undersköterskor samt sjuksköterskor.  
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Informationsbrev till 

verksamhetschefer angående 

intervjustudie 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor och 

huvudhandledare på ULVE-avdelningar i 

Kronobergs läns landsting, som nu skriver 

vår C-uppsats vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

Vi planerar att genomföra en studie med 

syftet att få reda på hur bashandledarna på 

ULVE-avdelningarna kan upprätthålla sin 

motivation till att vara handledare, och på 

vilket sätt de behöver stöd för att fortsatt 

vara motiverade till detta. 

För att kunna genomföra studien har vi valt 

att intervjua legitimerade sjuksköterskor 

med minst 3 års erfarenhet som 

bashandledare på somatisk ULVE-

avdelning. Vi ser gärna att både män och 

kvinnor blir representerade i studien. 

Vår tanke är att genomföra individuella 

intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas 

in, skrivas ut ordagrant och därefter 

analyseras. Vid intervjuerna kommer båda 

huvudhandledarna att delta. 

Den information som informanterna ger oss 

är under hela processens gång inlåst och 

bevarad på så sätt att den är onåbar för 

obehöriga. Endast författarna och vår 

handledare kan ta del utav den. 

 

 

 

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor och huvudhandledare på ULVE-

avdelningar i Kronobergs läns landsting, som nu skriver vår C-uppsats vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi planerar att genomföra en studie med syftet att få reda på hur 

bashandledarna på ULVE-avdelningarna kan upprätthålla sin motivation till 

att vara handledare, och på vilket sätt de behöver stöd för att fortsatt vara 

motiverade till detta. 

För att kunna genomföra studien har vi valt att intervjua legitimerade 

sjuksköterskor med minst 3 års erfarenhet som bashandledare på somatisk 

ULVE-avdelning. Vi ser gärna att både män och kvinnor blir representerade i 

studien. 

Vår tanke är att genomföra individuella intervjuer. Intervjuerna kommer att 

spelas in, skrivas ut ordagrant och därefter analyseras. Vid intervjuerna 

kommer båda huvudhandledarna att delta. 

Den information som informanterna ger oss är under hela processens gång 

inlåst och bevarad på så sätt att den är onåbar för obehöriga. Endast 

författarna och vår handledare kan ta del utav den. 

Vi hoppas att ni vill ge ert godkännande till att vi intervjuar bashandledare 

inom er verksamhet, och tillåter huvudhandledaren att välja ut lämpliga 

informanter. Varje intervju beräknas ta 30-60 minuter. 

 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Ribacke   Johanna Roth 

   

Ort och datum 
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INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

Kön: 

Man  Kvinna 

Ålder: 

Legitimerad sjuksköterska sedan år: 

Handledarutbildning: ja  Nej 

Antal år som bashandledare: 

 

Hur upplever du det att vara bashandledare på din ULVE-avdelning? 

- Vad upplever du som meningsfullt i din handledarroll? 

- Vad upplever du som mindre meningsfullt i din handledarroll, och vad kan du uppleva 

utgöra ett hinder? 

 

Beskriv hur du tycker att en bashandledare bör vara. 

- Kan du beskriva dig själv som handledare? 

- Vad upplever du som är problematiskt i din roll som bashandledare? 

 

Hur tycker du att dina möjligheter att vara bashandledare kan stärkas? 

- Vad får du för stöd i din bashandledarroll? 

- Upplever du stödet som tillräckligt? 

- Om inte, vilket stöd skulle du vilja ha? 

 

Trivs du med din roll som handledare? 

-Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

 

Vad önskar du dig inför framtiden vad gäller ULVE? 

 

Kan du beskriva vad som skulle ge dig ytterligare motivation att vara bashandledare? 

- Utveckla, hur tänker du? 

 

Beskriv dina tankar om att handleda utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv? 
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- Tar din handledning sin utgångspunkt i vårdvetenskapen? 

- Vilka kunskaper tycker du gagnar studenten? 

- Hur hanterar du det i handledningen? 

 

Är det något mer du skulle vilja berätta som inte tagits upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exempel på kodade meningsenheter Bilaga 3 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategor

i 

kategori 

Man skulle vilja ha 

lite mer tid för 

att…då hinner man 

ju sitta ner och titta 

på en del saker, gå 

igenom och …och 

så…annars är det ju 

just tiden och den 

tiden till reflektion 

som kan va ett 

bekymmer (I2) 

Vill ha mer tid 

för att sitta och 

reflektera 

Brist på tid för 

reflektion 

Hinder  Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

Man har ju de här 

reflektionsstundern

a…men just de 

stunderna blir ju 

inte alltid avsatta 

där man tänker att 

de ska vara, på 

eftermiddagen (I2) 

Reflektionsstund

erna blir inte 

alltid avsatta på 

eftermiddagen 

För lite reflektion Hinder Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

Det är ju också det 

här att man vill ha 

tid för reflektion, 

tid att sitta ner (I7) 

Vill ha tid för 

reflektion, och 

sitta ner 

Vill ha tid för 

reflektion 

Hinder  Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

Läsa igenom och 

kommentera på 

deras USB-minnen 

och så…den biten 

hinner jag i princip 

aldrig med kan jag 

säga (I3) 

Läsa igenom och 

kommentera 

USB-minnen 

hinns inte med 

Hinner ej med 

USB-minnen 

Hinder Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

Det kan jag ju säga 

att USB-minnen har 

jag inte hunnit titta 

på senaste tiden… 

(I1) 

Inte hunnit titta 

på USB-minnen 

Hinner ej med 

USB-minnen 

Hinder Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

Visionen är ju att 

man faktiskt ska 

kunna ha sin 

reflektion dagligen 

med sina studenter 

och den finns inte 

den tiden…(I5) 

Finns inte tid för 

reflektion, 

brusten vision 

Finns inte tid för 

reflektion 

 

Brusten vision 

Hinder Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 

…när man har två 

studenter på en 

gång, att det kan va, 

det känns lite 

stressande 

ibland…(I.1) 

Kan va 

stressande att ha 

två studenter på 

en gång 

Stress Hinder Möjligheter 

och hinder i 

ULVE 



  

 

 


