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 SAMMANFATTNING 

 

Att arbeta i svensk hälso- och sjukvård idag innebär att arbeta i en balans mellan stressiga och 

stimulerande arbetssituationer. I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår det, utöver de 

arbetsuppgifter som utförs inom ens verksamhet, att handleda sjuksköterskestudenter. 

Tidigare studier visar på att handledning kräver mycket tid och energi och kan leda till stress 

hos personalen. Samtidigt kan handledning vara väldigt givande för personalen då man ser 

studenten växa i sin yrkesroll och att handledare i och med det kan växa i sin egen yrkesroll 

som sjuksköterska. Omvårdnadsprocessen är en central del i sjuksköterskestudenters 

utbildning och framförallt i verksamhetsförlagd utbildning i termin tre under 

sjuksköterskeutbildningen. På en akutvårdsavdelning kan patienter som har kort förväntad 

vårdtid eller patienter som är i behov av extra övervakning eller kontroller vårdas. Tidigare 

studier som genomförts på sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård visar att 

handledning kräver mycket tid och energi av de som handleder.  

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att handleda 

sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning. 

 

Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sju respondenter från ett sjukhus i Stockholmsområdet. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Analysen resulterade i fem kategorier med tillhörande underkategorier. Ur dessa kategorier 

kunde författaren fastställa tre teman som var Förhållningssätt, Begränsningar och 

Möjligheter. Resultatet visade att upplevelsen av att handleda sjuksköterskestudenter i 

omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning kan skilja sig från handledare till handledare. 

Oavsett vilken vana sjuksköterskor har i rollen som handledare eller vilka strategier de skapar 

sig i sin handledarroll så finns det strukturella faktorer på en akutvårdsavdelning som 

påverkar lärandet för studenten. Det kan vara en bra miljö att möta redan tidigt under 

utbildningen men gentemot de lärandemål i termin tre där omvårdnadsprocessen står i 

centrum så upplevs akutvårdsavdelning inte som en optimal lärandemiljö. Sjuksköterskor kan 

trots detta uppleva att handledningen i sig kan leda till professionell utveckling i den egna 

yrkesrollen då handledare lär sig själv genom att lära andra.  

 

Slutsatsen är att handledande sjuksköterskor upplever att en akutvårdsavdelning inte är en 

optimal miljö för handledning i omvårdnadsprocessen. För att framöver kunna ta emot 

studenter i termin tre så finns det ett behov av att lärandemiljön anpassas mer efter 

studenterna och de som handleder snarare än att studenterna ska anpassa sig efter 

verksamheten. Det finns ett värde i att skapa en välfungerande lärandemiljö för studenten då 

det även leder till en professionell utveckling hos de som handleder samt en god omvårdnad 

för patienterna.  

 

Nyckelord: Akutvårdsavdelning, handledning, sjuksköterskestudenter, omvårdnadsprocessen, 

upplevelse.



ABSTRACT 

 

To work in the Swedish health care system today means to work in a balance between strain 

and stimulation. Registered nurses have the responsibility to both precept student nurses and 

take care of the other patients’ assignments. Previous studies show that precepting requires 

increased time and energy and can cause stress for the preceptor. Meanwhile it also shows 

that precepting can benefit nurses’ professional development in terms of competence and that 

it can be rewarding to experience how the student develop professionally during clinical 

practice. The nursing process is a vital part of student nurses education an especially during 

the clinical practice in the students third semester. At an emergency ward you have the 

preconditions to treat patients that have the need for extra surveillance or supervision. Studies 

show that precepting requires a lot of time and energy from the preceptor when an assignment 

included unstable patients who required close monitoring.  

 

The aim of this study was to illuminate preceptors’ experience of precepting student nurses in 

the nursing process at an emergency ward.  

 

The method for this study has been qualitative semi-structured interviews with seven 

respondents at a hospital in Stockholm. The interviews were analysed through qualitative 

content analysis. 

 

The Analysis resulted in five categories and three themes that were Approach, Limitations and 

Possibilities. The result showed that the experience of precepting student nurses in the nursing 

process at an emergency ward can vary from preceptor to preceptor. Regardless of the 

experience you have as a preceptor or the strategies that you create in your role as a preceptor 

there are structural factors at an emergency ward that affect the students learning. It can be a 

good environment to face early during the nursing education but according to the student 

nurses syllabus during their third semester where the nursing process is a crucial part, an 

emergency ward is not experienced as an optimal learning environment. Preceptors can in 

spite of this feel that precepting can lead to professional development in the role as a nurse 

because you learn from teaching others.  

 

The conclusion is that preceptors experience that an emergency ward is not an optimal 

environment to precept student nurses in the nursing process. To have the possibility in the 

future to precept student nurses during their third semester there is a need to create a learning 

environment that is adapted to the students and the preceptors. There is a value in creating a 

well functioning learning environment for the students because it will also lead to a 

professional development for the preceptors and a good care for the patients.  

 

Keywords: Emergency ward, precepting, student nurses, nursing process, experience.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Sjuksköterskeutbildningens utveckling .................................................................................. 1 
Omvårdnadsprocessen ............................................................................................................. 2 
Verksamhetsförlagd utbildning .............................................................................................. 3 
Akutvårdsavdelning ................................................................................................................. 5 

Sjuksköterskans arbetsmiljö ................................................................................................... 5 
Lärande som teoretisk referensram ....................................................................................... 6 
SYFTE ....................................................................................................................................... 7 

METOD ..................................................................................................................................... 7 

Ansats ........................................................................................................................................ 7 
Design ........................................................................................................................................ 7 
Urval .......................................................................................................................................... 7 
Genomförande .......................................................................................................................... 8 

Databearbetning ....................................................................................................................... 9 
Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 10 

RESULTAT ............................................................................................................................ 11 

Att vara handledare ............................................................................................................... 11 
Omvårdnadsprocessen ........................................................................................................... 14 

Faktorer som påverkar studentens lärande ......................................................................... 15 
Fördelar med en akutvårdsavdelning .................................................................................. 18 
Behov för att skapa en bra lärandemiljö ............................................................................. 19 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 21 
Resultatdiskussion .................................................................................................................. 23 

Slutsats ..................................................................................................................................... 27 
Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................. 27 

REFERENSER ....................................................................................................................... 28 

 

Bilaga 1- Deltagarinformation 

Bilaga 2- Intervjuguide 

     Bilaga 3- Samtyckesformulär



1 
 

INLEDNING 

 

Att arbeta i svensk hälso- och sjukvård idag innebär att arbeta i en balans mellan stressiga 

och stimulerande arbetssituationer (Hallin & Danielson, 2007). I sjuksköterskors 

arbetsuppgifter ingår det att handleda sjuksköterskestudenter (Socialstyrelsen, 2005). 

Tidigare studier visar på att handledning kan leda till stress hos personalen (Hautala, 

Saylor & O’Leary-Kelley, 2007; Yonge, Krahn, Trojan, Reid & Haase, 2002). Samtidigt 

har andra studier visat på att handledning kan vara väldigt givande för personalen då man 

ser studenten växa i sin yrkesroll och att handledare i och med det kan växa i sin egen 

yrkesroll som sjuksköterska (Carlson, Pilhammar & Wann-Hansson, 2010; Carmnes 2000). 

En studie som genomförts på sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård visar 

att handledning kräver mycket tid och energi av de som handleder (Hautala et al., 2007). 

Fördjupad kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter 

inom akutsjukvård kan bidra till att synliggöra behov både hos personal och hos studenter. 

Författaren ämnar med denna studie att belysa hur handledning upplevs på en 

akutvårdsavdelning med intentionen att det kan leda till att förbättra och utveckla 

handledning i framtiden.  

BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningens utveckling 

 

Den första Svenska sjuksköterskeutbildningen startade i Uppsala år 1867 av föreningen för 

frivillig vård av sårade och sjuka i fält, sedermera Röda korset. Utbildningen hade den 

modell som Florence Nightingale utvecklat i London som grund och 1884 startade även 

drottning Sophia en sjuksköterskeskola i samma anda efter att ha vårdats av 

nightingaleutbildade sjuksköterskor under ett besök i London. Kraven på de som sökte sig 

till sjuksköterskeutbildningen kan ha varit en faktor som påverkat hur 

sjuksköterskeprofessionen har utvecklats. Den studerande skulle vara kvinna, ha själsliga 

egenskaper som lämpade sig för vårdarbete, ha en inneboende kallelse, inte vara gift eller 

änka samt ha framstående moraliska egenskaper. Införandet av sjuksköterskeutbildningar 

ledde inte till att sjuksköterskorna för den sakens skull blev självständiga i sin profession 

utan snarare att de hamnade i förmyndarskap under läkarna. Efterhand blir dock 

professionen tydligare och krav på att få kalla sig sjuksköterska formulerades år 1901 och 

under 1900-talets första två decennier startades både svensk sjukskötersketidning och 

svensk sjuksköterskeförening. 1920 angav medicinalstyrelsen att en sjuksköterska var 

behörig om hon genomgått en av staten godkänd utbildning men det dröjde helt fram till 

1957 innan den formella legitimationen kom (Bentling, 1995).  

 

Den svenska sjuksköterskeutbildningen har genomgått många förändringar genom åren 

och framförallt de senaste decennierna. År 1982 blev utbildningen transformerad till en 

högre nivå och tvåårig men i och med Sveriges medlemskap i europeiska unionen så 

ställdes krav på att utbildningen skulle förlängas ytterligare. 1993 så blev 

sjuksköterskeutbildningen treårig och övergick till att bedrivas i statlig regi (Kapborg, 

1998). Bolognaprocessen som trädde i kraft 2006 ledde till att all utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå ska ge en kandidat-, magister- eller masterexamen (Förordning om 

ändring i högskoleförordningen, SFS 2006:1053). Målet med denna reform var att göra det 

lättare för studenter och arbetssökande akademiker att röra sig över nationsgränserna i 
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Europa och att skapa ett sammanhållet europeiskt område för högre utbildning. För 

sjuksköterskor så innebar detta även att förstärka sjuksköterskeprofessionens status och få 

en mer kvalificerad personal i sjukvården (Öhlèn, Furuåker, Jakobsson, Bergh & 

Hermansson, 2010).  

 

De förändringar som utbildningen har genomgått har varit av stor vikt för att ändra synen 

på sjuksköterskeyrket från att ha varit en medicinsk assistent till att vara en egen profession 

där omvårdnad/vårdvetenskap ses som en självständig vetenskap. Över lag så håller 

sjuksköterskeutbildningen en hög nivå men det finns fortfarande områden där 

sjuksköterskeutbildningen behöver fortsätta utvecklas i takt med förändringar i 

sjukvårdsstrukturer, befolkning och samhället i stort. Komplexa sjukdomstillstånd som ej 

går att bota samt hur människors livsstil påverkar deras välbefinnande är områden som 

kräver större fokus (Högskoleverket, 2007).  

Omvårdnadsprocessen  

 

International Council of Nurses [ICN] (2014) har fastställt en etisk kod för sjuksköterskor i 

syfte att vägleda sjuksköterskor runt om i världen till ett gemensamt förhållningssätt 

oberoende av nationsgränser och lagar. Behovet av omvårdnad beskrivs som något 

universellt där sjuksköterskan har som ansvar att bedriva omvårdnad med respekt för 

mänskliga rättigheter och med hänsyn till enskilda människors rättigheter, vanor och tro. 

 

Omvårdnad som en process har beskrivits och utvecklats sedan 1950-talet och framåt 

(Ehnfors, Ehrenberg, Thorell-Ekstrand, 2013). När omvårdnadsprocessen används som ett 

verktyg så kan den bidra till att öka kvalitén och säkerheten i vården och med hjälp av 

denna process så kan sjuksköterskor fastställa en vårdplan som beskriver varje enskild 

patients behov och vård (Atkinsson & Murray, 1987).  

 

Genom omvårdnadsprocessen kan sjuksköterskor i tanken dela in omvårdnad i olika 

moment. Sedan 1970-talet beskrivs omvårdnadsprocessen i fem faser som har blivit 

accepterade internationellt och används både i praktiken och i undervisning. De fem 

faserna i omvårdnadsprocessen är datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, 

genomförande och utvärdering (Ehnfors et al., 2013). Alla sjuksköterskor ska, oberoende 

av verksamhet, använda omvårdnadsprocessen som en beslutsmodell för att kunna ge 

personcentrerad vård och omvårdnadsprocessen tillämpas genom kunskap, kliniska 

färdigheter, kritiskt tänkande och kommunikation (Prignitz Sluys, 2014).  

 

Omvårdnadsprocessen är inskriven i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor. Där har det tydligt formulerats att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom de olika steg som ingår i 

den (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Omvårdnadsprocessen är en vedertagen modell i svensk omvårdnadsutbildning och finns 

inkluderad i kursplaner hos högskolor i Stockholm som utbildar sjuksköterskor på 

grundnivå. Studenterna gör under sin utbildning flera perioder med verksamhetsförlagd 

utbildning [VFU] och i kursplanen för den VFU de gör tidigt under utbildningen, i termin 

tre, så finns det som lärandemål att studenten ska kunna redogöra för 

omvårdnadsprocessens olika steg efter genomförd VFU (Karolinska Institutet, 2014; Röda 

Korsets Högskola, 2012). Det som understryks är att studenten ska kunna tillämpa 

omvårdnadsprocessens samtliga delar utifrån patientens specifika sjukdomstillstånd och 

individuella behov (Röda Korsets Högskola, 2012). 

https://www.studentlitteratur.se/#person/76842/Margareta+Ehnfors
https://www.studentlitteratur.se/#person/76862/Anna+Ehrenberg
https://www.studentlitteratur.se/#person/76852/Ingrid+Thorell-Ekstrand
https://www.studentlitteratur.se/#person/76842/Margareta+Ehnfors
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Verksamhetsförlagd utbildning 

 

VFU är en möjlighet för studenter att få möta det kommande yrket och att få en inblick i 

och erfarenhet av olika verksamheter inom vården (Mogensen, Thorell Ekstrand & 

Löfmark, 2010). VFU och möjligheten att få delta i vårdarbetet med utbildade 

sjuksköterskor är en viktig del av utbildningen för att sjuksköterskestudenter ska kunna 

integrera teori i praktik och utveckla den kliniska kompetensen. Vårdavdelningar på 

sjukhus har en central roll i VFU då det är en bra miljö för undervisning och utveckling av 

yrkesprofessionen hos flera olika yrkesroller inom vården, dock så nyttjas idag också 

mottagningar och andra enheter i stor utsträckning för att kunna ta emot studenter. Hur 

mycket VFU studenterna gör under sin utbildning varierar beroende på utbildningsprogram 

och kursplaner men i grundutbildningen för sjuksköterskor i Sverige idag utgör VFU upp 

till 50 procent av utbildningen (Carlson et al., 2010).   

 

För att VFU ska fungera måste det finnas ett samarbete mellan flera olika aktörer. 

Utbildningsinstitutionen, läraren, handledaren och studenten måste alla ta sitt ansvar och 

samverka för att VFU ska vara givande och uppnå målen med kursen (Bengtsson, 

Kvarnhäll & Svedberg, 2011; Carlson et al., 2010). Högskoleverket gav 2007 en 

rekommendation om att framöver finna nya former för att bedriva VFU för att möta 

behovet av en högre akademisk kompetens. Idag ställs krav på att lärare i de teoretiska 

kurserna ska ha doktorsexamen eller lägst magisterexamen men inom den 

verksamhetsförlagda utbildningen räcker det att ha kandidatexamen utan några krav på 

yrkeserfarenhet eller vidareutbildning inom området. Vidare belyste högskoleverket att det 

saknas metoder för att säkerställa att studenterna uppnår målen under VFU. Bedömningar 

sker med hjälp av olika formulär där specifika krav för godkännande ofta är svåra att 

utläsa. Det är endast ett fåtal studenter som blir underkända i VFU och både verksamheter 

och studenter har påtalat att många studenter tar sig igenom denna del av utbildningen utan 

förutsättningen att i slutändan bli bra sjuksköterskor (Högskoleverket, 2007). En stor 

svårighet ligger i det ständigt ökande antalet studenter samtidigt som vårdplatserna inom 

slutenvård minskar vilket kan leda till att studenterna gör VFU i en miljö som kanske inte 

är lämplig för grundutbildningen (Högskoleverket, 2007; Mogensen et al, 2010). 

Mamhidir, Kristofferzon, Hellström-Hyson, Persson och Mårtensson (2014) visar i sin 

studie på att en miljö för VFU där studenter både blir handledda individuellt och i par där 

de lär av och med varandra kan vara en ny form av kombinerad handledningsmodell som 

kan leda till en professionell utveckling hos studenten och en framgångsrik VFU-period.  I 

den senaste kvalitetsutvärderingen av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen är 

VFU inte ett prioriterat område (Universitetskanslerämbetet, 2014). Istället ligger stort 

fokus på att utvärdera den vetenskapliga grunden i utbildningen utifrån studenternas 

självständiga arbeten. Bedömargruppen reflekterar kring den stora variation som finns när 

det gäller VFU och att detta tordes bero på tillgången till utbildningsplatser samt att 

begreppet VFU ges olika innebörder. Den varierande grad av akademisk kompetens som 

finns hos handledare tas också upp men utreds inte vidare.  

 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2010) genomförde en pilotstudie för att 

undersöka om nyutexaminerade sjuksköterskors utbildning hade gjort dem förberedda för 

den verklighet som sedan möter dem när de kommer ut i vården. Både chefer och 

sjuksköterskor uppgav då att det har varit för lite praktik och träning på kliniska moment 

under utbildningen och att sjuksköterskorna var dåligt förberedda för verkligheten de sedan 

möter.  
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Handledning 

 

Begreppet handledning kan definieras på många olika sätt beroende på i vilket 

sammanhang handledning bedrivs. Oavsett så finns det ett antal gemensamma nämnare 

som sträcker sig över flera sammanhang och de gemensamma drag som kan urskiljas är att 

handledning involverar två eller flera personer, bedrivs i ett möte mellan teoretisk och 

praktisk kunskap och har lärande och kompetensutveckling som huvudsyfte (Lindén, 

2005).  

 

Metoder för att handleda varierar men bakåt i tiden har det varit vanligt att en student har 

en sjuksköterska som sin personliga handledare och att handledande sjuksköterska 

handleder en student åt gången. Handledning inom omvårdnad har genom åren utvecklats i 

takt med att utbildningar inom sjukvården har det. Handledare i 

sjuksköterskeutbildningarna har gått från att vara speciella instruktionssköterskor anställda 

på sjukhusen, via kliniklärare som kom från skolan och bedrev handledning på 

avdelningarna till dagens handledare som oftast är utsedda sjuksköterskor från vårdenheten 

där handledningen bedrivs. Oavsett vem som handleder så ska det hos denne person finnas 

teoretiska såväl som erfarenhetsmässiga kunskaper inom ämnesområdet samtidigt som 

denne ska ha någon form av handledarkompetens (Manninen, 2014; Öhrling & Hallberg, 

2001). 

 

En legitimerad sjuksköterska ska enligt Socialstyrelsen (2005) ha förmågan att undervisa, 

handleda och bedöma studenter samtidigt som hen ska ha förmågan att systematiskt leda, 

prioritera, samordna och fördela omvårdnadsarbetet i det team hen arbetar. Att simultant 

handleda och ta hand om patienter på en avdelning ställer höga krav på stresstålighet hos 

den som handleder och är en komplex uppgift som kan vara både givande och krävande för 

handledaren (Mårtensson, Engström, Mamhidir & Kristofferzon, 2013). 

 

Tidigare studier visar på att handledning kräver mycket tid och energi av de som 

handleder. Den tid det tar att både ta hand om sjuksköterskeuppgifterna och att samtidigt 

handleda en sjuksköterskestudent leder till stress hos personalen. Det framkommer också 

att studentens nivå och förberedelse inför VFU påverkar stressnivån hos handledarna, ju 

mer oerfarna studenterna är och ju mindre förkunskap de har om patienternas 

sjukdomstillstånd desto större stress skapar det för handledarna (Danielsson, Sundin-

Andersson, Hov & Athlin, 2009; Hautala et al., 2007). Vidare visade studien som 

genomfördes av Hautala et al. (2007) på att sjuksköterskor som jobbade med kritiskt sjuka 

patienter som är instabila i sitt sjukdomstillstånd eller som kräver noggrann övervakning av 

personal och samtidigt handledde en student upplevde en ökad nivå av stress.  

 

En annan studie visar på att handledare upplevde en ökad stress när studenter saknade 

färdigheter inför VFU samt att de blev väldigt stressade av att ha studenter som kanske inte 

var lämpliga att ha i vissa kliniska miljöer, till exempel vårdavdelningar med en stressig 

arbetsmiljö (Yonge et al., 2002). Något som också stressar handledare är att det ligger på 

deras ansvar att se till att studenten inte gör några misstag som kan påverka 

patientsäkerheten under deras handledning. För handledaren leder detta till en inre konflikt 

mellan att vilja låta studenten göra själv och på det sättet få den kliniska erfarenhet de 

behöver och behovet av att skydda sig själva och sin sjuksköterskelegitimation (Omansky, 

2010). Något som handledare understryker som en viktig del för att det ska bli en bra VFU 

är att på förhand få information om studentens tidigare erfarenhet och färdigheter för att 

utifrån det kunna anpassa VFU utifrån individuella behov hos studenten (Carlsson, Wann-
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Hansson & Pilhammar, 2009; Jokelainen, Turunen, Tossavainen, Jamookeeah & Coco, 

2011).  

 

Det kan finnas tydliga skillnader på de sjuksköterskor som accepterar att vara handledare 

och de som inte gör det. De som accepterar att handleda sjuksköterskestudenter har i större 

utsträckning en högre nivå av utbildning, är bättre informerade om högskolans 

förväntningar på studenterna samt har själva anmält sig som frivilliga att handleda (Öhrling 

& Hallberg, 2001). Även Hilli, Melender, Salmu och Jonsén (2014) poängterar i sin studie 

vikten av att handledare har en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas och ett intresse av 

att handleda och att lära ut för att kunna bygga en bra relation till studenten och skapa en 

bra lärandemiljö. Handledares känslor inför att handleda påverkas negativt av att 

handledaren förväntas upprätthålla samma nivå av produktivitet och patientsäker vård 

samtidigt som hen ska bidra till ett optimalt lärande för studenten utan att få extra tid eller 

en anpassad handledningsmiljö (Barker & Pittman, 2010).  

 

Utöver situationer som upplevs som stressande i samband med handledning så finns det 

också många situationer som kan vara givande så som tillfredsställelsen hos handledare 

som ser en student växa i sitt kunnande. Att kunna få utföra en givande handledning gör att 

även handledaren kan få växa i sin yrkesroll. Förutsättningarna till god handledning finns 

dock inte alltid där och att en utav grunderna för att det ska fungera bra är att handledare 

tycker att det är roligt och givande att ha student (Carlson et al., 2010; Carmnes, 2000; 

Danielsson et al., 2009).  

 

Handledare beskriver vikten av att sjuksköterskekollegor har en förståelse för att 

handledning är en process som tar tid. När handledare kan få stöd och hjälp från kollegor 

så kan handledningssituationen bli givande för både handledare och student. Även ett gott 

samarbete med andra professioner så som läkare och undersköterskor kan vara värdefullt 

för sjuksköterskestudentens professionella utveckling (Carlson et al., 2010). Handledare 

beskriver också att det är av stor vikt att få återkoppling i rollen som handledare och att 

stöd från chefer påverkar prestationen som handledare (Mårtensson et al., 2013). 

Akutvårdsavdelning 

 

På akutvårdsavdelningar bedrivs slutenvård vilket innebär att patienten är inlagd på 

sjukhus till skillnad från öppenvård där patienten kommer till en mottagning för 

behandling och sedan går hem samma dag (Arvidsson, 2013). Det finns fyra stora sjukhus i 

Stockholmsområdet som har akutvårdsavdelningar och det de har gemensamt är att de tar 

emot patienter från akutmottagningen under dygnets alla timmar samt att patienterna som 

vårdas där har en förväntad vårdtid som sträcker sig från ett par timmar upp till tre dygn 

(Capio S:t Görans Sjukhus, 2014; Karolinska Universitetssjukhuset, 2014a; Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2014b; Södersjukhuset, 2013). Några exempel på patienter som kan 

vårdas på en akutvårdsavdelning är de som behöver extra övervakning, extra kontroller 

eller speciell behandling (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014a).  

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

 

Att jobba i Svensk hälso- och sjukvård idag innebär att jobba i en miljö där behovet av 

vård stadigt ökar (Socialstyrelsen, 2012). Samtidigt som medellivslängden i Sverige ökar 

så blir också patienterna som vårdas på sjukhus allt sjukare och har ett större vårdbehov än 

tidigare (Mogensen et al, 2010; Socialstyrelsen, 2012). Studier visar på att behovet av 

sjuksköterskor bara kommer att öka framöver men att fokus ligger på att producera fler 



6 
 

sjuksköterskor istället för att producera sjuksköterskor som är bättre utbildade för att möta 

de allt sjukare patienterna (Bartels, 2005). Den höga omsättningen av personal skapar ett 

problem då det tar längre tid för sjuksköterskor att få den kunskapen och den kompetens 

som behövs för den allt mer högspecialiserade vård som bedrivs på universitetssjukhusen 

(Gardulf et al., 2008). Långa väntetider inom akutsjukvård och brist på vårdplatser leder 

till överbeläggningar och utlokalisering av patienter på landets sjukhus. Det kan i sin tur 

leda till ett otydligt ansvar för patienterna, brister i kommunikation, brister i kompetens 

samt stress hos vårdpersonalen som ska ta hand om patienterna (Socialstyrelsen, 2012).  

 

En studie av sjuksköterskors upplevelser av det dagliga arbetet är att det innebär en balans 

mellan stressiga och stimulerande arbetssituationer där det idag innehåller fler stressiga 

arbetssituationer än stimulerande sådana (Hallin & Danielson, 2007). I en studie som 

genomfördes på ett sjukhus i Stockholm önskade forskarna ta reda på varför sjuksköterskor 

på ett sjukhus vill säga upp sig och 32 procent av de som hade intentioner om att sluta 

uppgav då att psykisk påfrestning och stress var ett utav skälen (Gardulf et al., 2005). 

Sjögren, Fochsen, Josephson och Lagerström (2005) kunde också i sin studie visa på 

liknande resultat och fastställde att utav sjuksköterskor som sagt upp sig och lämnat 

sjukvården uppgav en fjärdedel att arbetsvillkoren var en anledning. Hög arbetsbelastning 

på grund av nedskärningar i personalgruppen och en konstant känsla av otillräcklighet 

ledde till en hög nivå av stress och var den största anledningen till uppsägning. 

Lärande som teoretisk referensram 

 

Människor är i grunden olika och erfar också världen olika. Epistemologi, läran om 

kunskap, handlar dels om att erhålla kunskap men också om giltighet i kunskapen vi 

erhåller. Lärande ur den lärandes synvinkel har i studier beskrivits utifrån två kategorier. 

Den första är att lärande i första hand handlar om att återge, alltså att utöka sin kunskap, 

memorera den, och att tillämpa den. Den andra är att lärande i första hand är att söka 

mening alltså att förstå, att se något på ett annat sätt och att förändras som människa 

(Marton & Booth, 2000).  

 

En sjuksköterskas lärande kan beskrivas i tre olika faser; utbildningsfasen, 

handledningsfasen och den praktiska arbetsfasen. Under utbildningsfasen får 

sjuksköterskan den formella utbildningen som i mångt och mycket avgör vad man får, kan 

och ska göra i sitt arbete. Utbildningen leder också till en förståelse för vilka konsekvenser 

ens handlande har och är något som sjuksköterskor kan lägga som grund för sitt praktiska 

handlande. Handledningsfasen beskrivs här dels i kontexten att handleda 

sjuksköterskestudenter men också att handledningen fortsätter även efter utbildningen 

genom att sjuksköterskan lär sig och tar stöd från erfarna kollegor. I den praktiska 

arbetsfasen är samspelet med patienter och närstående en viktig del i utvecklingen av 

empati och kommunikationsförmåga hos sjuksköterskan. Även samspelet med kollegor 

och andra yrkesgrupper blir en lärandesituation med möjlighet att bredda och fördjupa sina 

kunskaper (Thunborg, 1999).  

 

I denna uppsats kommer lärande diskuteras utifrån en kontextuell ansats där ”Lärande är en 

kontinuerlig process av deltagande i vardagliga sociala praktiker, där yrkesidentitet formas, 

upprätthålls och utvecklas. Så väl yrkesidentiteter som sociala praktiker är kontextuellt 

bundna, dvs. är specifika för sitt sammanhang (kulturellt, fysiskt-materiellt, socialt, etc.)” 

(Thunborg, 1999, ss. 9). 
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Problemformulering 

 

Medellivslängden i Sverige ökar och patienter har idag ett större vårdbehov än tidigare 

(Mogensen et al, 2010; Socialstyrelsen, 2012). Detta ställer höga krav på vården och inom 

svensk hälso- och sjukvård så finns det idag en brist på vårdplatser och väntetiderna för 

patienterna ökar (Socialstyrelsen, 2012). Den ansträngda vårdsituationen påverkar det 

dagliga arbetet för vårdpersonal och sjuksköterskor upplever en ökad stress och vårdtyngd 

i sitt dagliga arbete så pass mycket att stor del av de som har tankar om att säga upp sig 

från sitt arbete gör det på grund av psykisk påfrestning och stress (Gardulf et al., 2005). 

Studier visar att handledning i sig är något som ökar stressen hos handledarna och att de 

som arbetar inom akutsjukvård upplever att det krävs mycket tid och energi att vara en bra 

handledare (Danielsson et al., 2009; Hautala et al., 2007). På en akutvårdsavdelning vårdas 

i vissa fall patienter som har kort förväntad vårdtid eller patienter som är i behov av extra 

övervakning eller kontroller (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014a). 

Sjuksköterskestudenter har i sin utbildning, och framförallt under VFU i termin tre, 

omvårdnadsprocessen som en central del i kursmålen (Karolinska Institutet, 2014; Röda 

Korsets Högskola, 2012). Mot denna bakgrund så framträder ett behov av att belysa hur 

handledande sjuksköterskor upplever att det är att handleda i omvårdnadsprocessen på en 

akutvårdsavdelning.  

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att handleda 

sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning. 

METOD 

Ansats 

 

Då syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att handleda så genomfördes en 

studie med kvalitativ ansats. Kvalitativ data är narrativa skildringar och forskare ämnar 

genom kvalitativa studier belysa underliggande meningar eller olika dimensioner av ett 

fenomen (Polit & Beck, 2012). Varje individ har utifrån sin egen erfarenhet och upplevelse 

en bild av hur det är att handleda och har därför också olika behov för att kunna vara en bra 

handledare (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Design 

 

För att på bästa sätt kunna svara till syftet med studien så genomfördes kvalitativa 

intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar intervju som 

datainsamlingsmetod när det är olika synvinklar av mänsklig erfarenhet som ska studeras.  

Urval 

 

Urvalet genomfördes genom bekvämlighetsurval då författaren önskade intervjua 

sjuksköterskor som arbetar enbart på en akutvårdsavdelning. Verksamhetschefen på en 

utvald klinik i Stockholmsområdet kontaktades med skriftlig information om studien samt 

förfrågan om att delta. Utvald klinik har två akutvårdsavdelningar och tar på båda enheter 

emot studenter som gör VFU i termin tre. Efter att verksamhetschefen lämnat skriftligt 

samtycke till att studien kunde genomföras kontaktades lämpliga informanter av 
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författaren. Antalet deltagare i studien planerades till mellan sex och tio sjuksköterskor. I 

kvalitativa intervjustudier tenderar antalet personer vara antingen för litet eller för stort. 

Om det är för litet så blir det svårt att generalisera resultatet och om det är för stort så är det 

svårt att göra ingående tolkningar av resultatet och Kvale och Brinkmann (2014) uppger att 

i vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga på 15 +/- 10 stycken. Totalt 

kontaktades 22 sjuksköterskor via mail med förfrågan om deltagande och bifogad 

deltagarinformation (Bilaga 1). Sju sjuksköterskor tackade ja till deltagande. 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som under de senaste två åren hade handlett 

sjuksköterskestudenter som gör VFU i termin tre på kliniken. Sju intervjuer genomfördes 

varav samtliga sju inkluderades i studien. Sex av respondenterna var kvinnor och en var 

man. Samtliga respondenter hade varit yrkesverksamma sjuksköterskor mellan 11 månader 

upp till 8 år och de hade fått börja handleda studenter någon gång mellan fyra månader upp 

till ett år efter att de tog examen som sjuksköterska. Erfarenheten som handledare sträckte 

sig från att endast ha handlett en gång upp till att ha handlett periodvis under 7,5 år. Två av 

respondenterna hade handledarutbildning. 

Genomförande 

 

Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

är en lämplig datainsamlingsmetod när forskaren vet vad denne vill fråga om men inte kan 

förutspå svaren. Genom att skapa en lista med ämnen som ska täckas in i intervjun så kan 

forskaren se till att få de svaren som denne önskar samtidigt som respondenten ges en 

möjlighet att fritt tala om ämnena och berätta om upplevelser med egna ord (Polit & Beck, 

2012).  

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 2) vilket var en lista med frågor som 

författaren ämnade söka svar inom. Under själva intervjun så var det sedan författarens 

uppgift att uppmuntra respondenten till att svara så öppet som möjligt på alla frågor och att 

berätta om sin upplevelse med egna ord för att författaren skulle kunna få all information 

som behövdes för att svara till syftet. Frågor som kunde besvaras med ja eller nej-svar 

exkluderades och författaren formulerade istället en intervjuguide med frågor som öppnade 

för att respondenten skulle kunna ge utförliga och detaljerade svar om fenomenet som 

studerades. Intervjuguiden testades genom att en pilotintervju genomfördes. Inga ändringar 

gjordes i intervjuguiden efter detta varför pilotintervjun kom att inkluderas i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes i en miljö där samtalet kunde pågå utan störande moment och 

bakgrundsljud samt som var lättillgängligt för respondenten. Innan intervjun informerade 

författaren återigen respondenten om syftet med studien och hur den skulle användas. 

Respondenten tillfrågades även om det fanns några ytterligare frågor innan intervjun 

startade samt påmindes om sina rättigheter att när som helst och utan vidare förklaring 

avbryta intervjun eller sitt deltagande i studien. 

 

Intervjuerna spelades in, detta för att författaren skulle kunna fokusera på respondenten 

och samtalet utan att behöva föra omfattande anteckningar eller försöka förlita sig på sitt 

minne. Innan intervjuerna avslutades, tillfrågades respondenten om det var något mer 

denne ville tillägga som inte framkommit under intervjun. Författaren var den enda utöver 

respondenten som deltog vid samtliga intervjuer.  
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Databearbetning 

 

Syftet med att analysera kvalitativ data är att organisera och ge struktur till insamlad 

information. Inom kvalitativ forskning är ofta en utav utmaningarna den stora mängd data 

som måste analyseras och sammanställas och den tid det tar. Det är också en utmaning att 

reducera data inför presentation då det inom kvantitativ forskning ofta går att summera 

resultat i tabeller medan det inom kvalitativ forskning måste gå att balansera behovet att 

vara koncis med behovet att bibehålla en detaljerad och rik data till studien (Polit & Beck, 

2012).  

 

Dataanalys inleddes med att de genomförda intervjuerna transkriberades av författaren, 

detta är ett kritiskt steg där det är av största vikt att intervjuerna transkriberas korrekt (Polit 

& Beck, 2012). Sedan gjordes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). De transkriberade intervjuerna lästes igenom 

och författaren reflekterade sedan över textens huvudsakliga innehåll. Redan i tidigt skede 

framträdde en gruppindelning bland respondenterna där tre utav dem hade en mer positiv 

inställning till att handleda sjuksköterskestudenter på en akutvårdsavdelning och fyra av 

dem hade en mer negativ inställning. Författaren inledde därför sin analys med att 

analysera de två grupperna separat för att se om några specifika kategorier framträdde i 

endast en utav grupperna. 

 

Meningsenheter identifierades vid genomläsning av materialet. Dessa kondenserades och 

abstraherades för att sedan delas in i olika koder. Koder som hade ett liknande innehåll 

delades sedan in i kategorier och underkategorier. Kategorierna framställdes utifrån textens 

manifesta innehåll, efter analysen framkom ur kategorierna tre teman utifrån det latenta 

budskapet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Analysen exemplifieras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Kvalitativ innehållsanalys 

 

Meningsenhet Koncentrerad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det är liksom mest att 

det inte är så mycket 

utrymme för omvårdnad, 

alltså över lag, inte 

heller för oss som jobbar 

här. Det kommer efter, 

det gör det ju. Prioriterar 

man någonting så måste 

det vara det medicinska 

om någon [patient] är 

dålig” 

Det finns inte 

utrymme för 

omvårdnad det 

kommer efter för 

man prioriterar 

det medicinska.  

Medicinskt 

fokus 

Akutvårdsavdelningens 

vårdinriktning 

Faktorer som 

påverkar 

studentens lärande 

”Man lär sig ganska 

mycket själv genom att 

ha student. För man 

måste fundera på varför 

man gör saker och vad 

man ska förklara. Det 

kanske blir så att man 

läser på igen om man har 

tid och sen är det kul att 

vara den som vet mer” 

Man lär sig 

mycket genom att 

ha student för 

man måste 

fundera på varför 

man gör saker och 

det är kul att vara 

den som vet mer.  

Handledares 

egna utveckling 

Professionell 

utveckling 

Att vara 

handledare 
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”Om jag som handledare 

hade EN patient 

tillsammans med en 

student i termin tre så 

skulle vi hinna göra allt 

det där […] följa upp 

hela 

omvårdnadsprocessen 

och vi skulle även hinna 

med de där avstickarna” 

Hade jag färre 

patienter så skulle 

jag hinna med 

omvårdnads-

processen. 

Behov av färre 

patienter 

Anpassad arbetsmiljö Behov för att 

skapa en bra 

lärandemiljö 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författaren har i studien följt Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav där syfte 

är att skydda den enskilda individen från att utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

kränkning eller förödmjukelse. Inom detta krav finns fyra huvudkrav på forskningen som 

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Deltagarna informerades om att det var helt frivilligt att delta i studien och att de när som 

helst under studiens gång kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att ange skäl för 

detta. Om de valde att inte delta eller att avbryta sitt deltagande så kom det inte på något 

sätt att påverka deras framtida arbetssituation. Samtliga deltagare lämnade ett skriftligt 

samtycke (Bilaga 3) till att delta i studien efter att de erhållit information om studien 

(Bilaga 1). Uppgifter om deltagarna hanterades med största möjliga konfidentialitet och 

samtliga insamlade uppgifter hanterades så att ingen obehörig kunde ta del av dem. 

Intervjuerna avidentifierades för att minimera risken för att känsliga personuppgifter skulle 

avslöjas för någon utomstående och resultatet av intervjuerna har och kommer endast 

användas i denna studie. Efter att studien färdigställts och godkänts av Sophiahemmet 

Högskola så raderades de inspelade intervjuerna. 
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RESULTAT 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i fem kategorier med tillhörande underkategorier. Ur 

resultatet framställdes tre övergripande teman och dessa var Förhållningssätt, 

Begränsningar och Möjligheter, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Teman, kategorier och underkategorier.  

 

Förhållningssätt Begränsningar Möjligheter 

Att vara handledare Omvårdnads-

processen 

Faktorer som 

påverkar studentens 

lärande 

Fördelar med en 

akutvårdsavdelning 

Behov för att 

skapa en bra 

lärandemiljö 

- Att bli utsedd till 

handledare 

- Professionell 

utveckling 

- Handledares 

strategier 

- Egenskaper hos 

handledare 

- Upplevelse av 

omvårdnads-

processen 

- Omvårdnads-

processens olika 

steg 

- Tiden räcker inte till 

- Arbetssätt 

- Akutvårds-

avdelningens 

vårdinriktning 

- Egenskaper hos 

studenten 

 

- Förberedelse inför 

yrket 

- Omvårdnad 

- Mer tid 

- Anpassad 

arbetsmiljö 

- Kompetens-

utveckling 

 

 

Författaren inledde analysen med att titta på den övergripande innebörden i varje intervju 

och kunde se att det var tre respondenter som hade en mer positiv inställning till att 

handleda studenter i termin tre på en akutvårdsavdelning samt fyra som hade en mer 

negativ inställning. Utöver att känslan inför att bli utsedd till handledare skiljde sig tydligt 

mellan de två grupperna så fanns det ingen övrig gruppindelning gällande de olika 

kategorierna i resultatet. I båda grupper uppgav respondenterna både begränsningar och 

möjligheter varför ingen vidare analys gjordes utifrån den initiala gruppindelningen utan 

resultatet presenteras utifrån samtliga sju respondenter som en hel grupp.  

Att vara handledare 

 

Att bli utsedd till handledare 

 

Att bli utsedd till handledare för studenter i termin tre på en akutvårdsavdelning ledde till 

blandade känslor hos respondenterna. Tre respondenter uttryckte att det var roligt att bli 

utsedd, en uttryckte att det var ganska roligt, en uttryckte att det var jobbigt och två 

beskrev känslan av att vara nyutexaminerad sjuksköterska och ta emot dessa studenter, att 

det innebär mer jobb och att de inte landat i sin roll som sjuksköterska själva ännu. De som 

tyckte att det var roligt att bli utsedd till handledare beskrev en känsla av hur bra 

handledning betyder så mycket både för studenten och för sig själv som handledare. 

 

”I och med att jag själv fått så bra handledning av min handledare när jag gjort praktik så 

vill man föra det vidare. Just för att det betyder så himla mycket, så jag tycker det ska bli 

jätte- jätteroligt.” 

 

”Jag tycker det är roligt och det känns lite som en komplimang, att det är ett privilegium”  

  

Respondenten som upplevde det som ganska roligt beskrev att känslan påverkas av hur 

ofta hen behövde handleda student eller ny kollega på avdelningen. 
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”Jag tycker det är ganska roligt faktiskt. Sen beror det på hur nära inpå man varit till 

exempel handledare eller haft en inskolning. Det är roligare om det har gått en stund 

emellan.” 

 

Respondenten som upplevde det som jobbigt tyckte generellt att det är roligt att handleda 

men att dessa studenter är väldigt krävande. Hen påpekade att studenter som går sin sista 

termin är lättare att hantera på avdelningen. Två respondenter uppgav inte om de upplevde 

det som roligt eller jobbigt men beskrev en känsla av att inte vara redo att handleda med 

kort erfarenhet i yrket.  

 

”Första gången jag blev utsedd tänkte jag ’åh nej’, det här känner jag mig inte redo för. 

För det var ganska tidigt” 

 

”Oj vad mycket jag ska hålla reda på nu. Att hålla reda på att någon annan inte gör fel 

när man har fullt upp med att hålla koll på att man själv inte gör fel när man är ny.” 

 

Vidare beskrev en respondent hur hen trots den initiala känslan av att inte vara redo har 

växt i sitt handledarskap allt eftersom att hen blivit mer bekväm i sig själv som 

sjuksköterska. 

 

Professionell utveckling 

 

Fyra respondenter upplevde att handledning leder till professionell utveckling och att man 

lär sig genom att lära andra. Att ha en student som ställer mycket frågor ledde till att 

respondenterna själva funderade över varför de gör saker på ett visst sätt och att de lär sig 

genom att få frågor utan att själv veta svaren från början.  

 

”Man tänker ju till lite själv också. Just det här med att man får 10 000 frågor. ’Varför gör 

jag det här egentligen? Eller varför gjorde jag inte såhär för?’ Man tänker till själv och 

det är jätteviktigt så man inte själv går på rutin.” 

 

”Man får ju verkligen tänka till när någon matar en med frågor. ’Hur gör du det här? Ja 

hur gör jag det här? Eller varför gör jag det här?’ Man får ju verkligen tänka till om man 

har en frågvis student.” 

 

Handledares strategier 

 

Ur analysen framkom det att handledare skapar strategier i sitt handledande av 

sjuksköterskestudenter och att det både handlar om strategier för att vara en bra handledare 

men också copingstrategier för att kunna handleda under förutsättningar som inte är 

optimala.  

 

Samtliga respondenter beskrev copingstrategier där de anpassar handledningen för att få 

dagen att gå ihop. Det kan bland annat handla om att studenten får gå med undersköterskan 

i teamet eller att de får följa med andra sjuksköterskor som ska göra ett moment som är 

spännande för studenten samtidigt som handledaren då kan slutföra några andra 

arbetsuppgifter. Andra strategier för att få dagen att gå ihop är att ha en tydlig 

kommunikation med studenten, att handledaren gör själv under tiden studenten läser på i 

journalen och att studenten följer samma patient under en längre period. 
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”I och med att vi har de andra patienterna så brukar jag se till att de själva läser på och 

går igenom allt som de ska göra under tiden som jag är hos de andra patienterna så att de 

är väl förberedda … Men det är ju inte ett pedagogiskt drag utan mer ett strategiskt drag 

för att hinna med de andra patienterna.” 

 

”När man sitter på morgonen och känner på sig att det här kommer bli en tung dag och 

studenten kanske bara får hänga på, så pratar man ihop sig med undersköterskan att han 

eller hon kan få gå lite med den och titta på patientens olika behov.” 

 

Sex respondenter beskrev hur de skapar strategier för att handleda ur ett pedagogiskt 

perspektiv där de inte fokuserar på hur de ska klara dagen utan snarare hur studenterna ska 

lära sig på bästa sätt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Fyra respondenter 

pratade om hur de har påverkats mycket av sina egna upplevelser som student och vilka 

handledare de själva har haft.  

 

”Jag hade flera [handledare] som bara serverade och inte lät mig göra utan bara lät mig 

titta och det påverkade mig att jag ville göra tvärtom.” 

 

”Man har ju haft handledare själv som varit bra och mindre bra så att man försöker på 

något sätt tänka ’hur skulle jag vilja att jag var om jag kom hit?’” 

 

Den respondent som beskrev hur tidigare handledare bara lät hen titta på utvecklade även 

sitt resonemang och beskrev sin handledarstil mer ingående.  

 

”Min handledarstil är att jag alltid frågar mycket frågor till studenterna och jag 

informerar dem alltid om att de inte behöver kunna det jag frågar dem om men jag vill att 

de ska tänka hela tiden. Jag frågar, ’vad ska du tänka på när du ger Furix?’ [specifikt 

läkemedel] Jag säger inte, ’det här är en urindrivande injektion.’” 

 

Två respondenter påtalade att de tycker det är bra om studenten inleder sin VFU med att gå 

med undersköterskan för att förstå hur deras arbetsuppgifter ser ut. En respondent beskrev 

hur viktigt det är att börja försiktigt med studenten. 

 

”För många är det ganska nytt det här med att komma ut på sjukhus. De har inte haft så 

många placeringar innan och de kanske inte har det här första i omvårdnadsprocessen, 

träffa patienterna och se behov, och då kanske man ska börja med att begränsa sig till just 

den delen i början och sen bygga på allt eftersom. Jag tror inte att man ska köra på med 

allt på en gång utan börja försiktigt.” 

 

Två respondenter beskriver också olika former av kommunikation med studenten, att det är 

viktigt att vara tydlig med dem för att de ska ha rätt fokus.  

 

”Att man pratar om patienterna hela tiden, medicin är intressant men tänk om du själv låg 

här, ’vad skulle du behöva?’ Eller om din mamma låg här, ’vad skulle hon behöva?’ Jag 

försöker få studenterna att tänka att det är en människa som ligger där som behöver din 

hjälp och det är ingen annan som kommer göra det.” 
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En respondent beskriver också att det är bra om studenterna får patienter som kan tala för 

sig själva och att de på det sättet kan göra mycket mer på egen hand jämfört med om 

patienterna är väldigt svårt sjuka och de behöver hjälp med allt.  

 

Egenskaper hos handledare 

 

Förutom strategier för att handleda på ett bra sätt så var det också en respondent som 

beskrev egenskaper för att kunna vara en bra handledare. Förmågan att kunna se studenters 

behov och anpassa sig till det och samtidigt kunna ha en bra överblick över avdelningen är 

viktiga egenskaper hos en handledare.  

 

”Sen så tror jag att det viktigaste är att man har ett intresse för det, du måste verkligen 

vara öppen hela tiden. Du kan inte bara komma hit och tänka att idag ska jag inte alls 

vara trevlig, idag ska jag inte alls lära ut någonting.”   

Omvårdnadsprocessen 

 

Upplevelse av omvårdnadsprocessen 

 

Det som flest respondenter kopplade till omvårdnadsprocessen var på ett eller annat sätt en 

helhet kring patienten även om de beskrev det med olika ord.  

 

”Det är en ganska stor process, processen är inte bara att ’nu ska ni [studenterna] gå in 

och göra omvårdnad på patienten’ och ta hand om patienten det är så mycket mer, det är 

svårt att sätta exakta ord på det, men att kunna få till en helhet kring patienten.” 

 

”Det är ju helheten, människan i fokus. Att man lyssnar på patienten det är ju patienten 

som är i fokus. Att man tar del i alla led inte bara det medicinska utan helheten.” 

 

Förutom helheten är det också flera respondenter som påtalade att omvårdnadsprocessen 

handlar om det basala där fokus inte ska ligga på det som är medicinskt. 

 

”Jag tänker mig nog en helhetssyn på patienten där vi inte pratar så mycket om läkemedel 

utan pratar om det basala omhändertagandet av en patient, det du alltid måste hålla koll 

på som gäller för alla patienter. Nutrition, elimination och sådana grejer, det skulle jag 

tänka på.”  

 

”Omvårdnadsprocessen är det basala omhändertagandet kring patienterna där man inte 

tittar på det medicinska utan fokuserar på skötsel av kroppsliga funktioner.” 

 

En respondent beskriver det som ett väldigt stort område men specificerar inte innebörden 

utan fokuserar mer på att det är viktigt att anpassa handledningen i omvårdnadsprocessen 

utifrån vilken termin studenten går i och viket behov studenten har.  

 

Omvårdnadsprocessens olika steg 

 

Under analysen framkom det att handledare hade olika uppfattning om vilka steg i 

omvårdnadsprocessen som fungerar bra eller mindre bra i den miljö de handleder. Det var 

fem respondenter som pratade om omvårdnadsprocessens olika steg. En respondent 

beskrev hur planering av omvårdnad ofta är det som inte genomförs men att uppföljningen 

fungerar bra. En annan respondent upplevde också att uppföljningen fungerar bra för att de 
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ser till att studenten får följa samma patienter och därför ges goda möjligheter till att följa 

upp insatta omvårdnadsåtgärder.  

 

”Att förklara hur vi planerar tror jag faller bort. Jag tror att vi [sjuksköterskor] ser på en 

gång vad som behövs men att det inte alltid behöver vara självklart för studenten. Annars 

så tycker jag nog att man i slutet av dagen är ganska duktig på att följa upp 

genomförandet.” 

 

Vidare förklarade respondenten att när studenten börjar bli mer och mer självständig under 

VFU-perioden så fungerar till slut alla stegen i omvårdnadsprocessen jättebra. Tre 

respondenter upplevde istället att det är just uppföljningen som fallerar. 

 

”Oftast ser de [studenterna] uppenbara saker, det svåra är att utvärdera. De ser att det 

här behöver göras och så ber de om hjälp med att göra det, men det är svårare att 

utvärdera och följa upp, det är en punkt som missas ofta.” 

 

”Det händer något som gör att man kanske inte prioriterar att följa upp den 

omvårdnadsåtgärd som man satte in för man måste följa upp den medicinska åtgärden i 

första hand.” 

 

En respondent upplevde att dokumentation alltid fungerar bra för att det är en självklarhet 

som sjuksköterskor måste ta sig tid till innan arbetspasset är slut medans de andra delarna i 

omvårdnadsprocessen blir en fråga om prioritering. Vidare förklarade hen att just 

dokumentation är något som studenterna kan göra under dagens gång och som sedan kan 

summeras ihop i slutet av arbetspasset.  

Faktorer som påverkar studentens lärande 

 

Tiden räcker inte till 

 

Under analys framkom att samtliga respondenter i studien uppgav att brist på tid är något 

som påverkar handledningen och studenternas lärande. Respondenterna beskrev hur 

avdelningen är en stressig miljö och att det kan vara svårt att handleda och inkludera 

studenten i allt när handledaren känner en tidspress. 

 

”Det är svårt att handleda när man känner pressen på att saker ska gå fort och man inte 

kan sitta ned och förklara saker och ting ordentligt.” 

 

”Jag jobbar på, jag vill att det ska vara effektivt och har en egen plan för hur min dag ska 

se ut och så ska jag helt plötsligt ha hand om någon annan som gör att allt tar fyra gånger 

så lång tid. Just på en akutvårdsavdelning ska det ibland vara lite snabba beslut och 

snabba åtgärder” 

 

En respondent beskrev hur allt handlar om tid och om det finns så kan studenterna guidas i 

omvårdnadsprocessen men om tiden inte finns så försvinner det fokuset. Tidsbristen 

upplevs som mer regel än undantag och hen beskrev också hur det i vissa situationer kan 

bli så att man som handledare till och med jobbar mot studenten. 

 

”Många studenter försöker tänka omvårdnadsprocess och komma med förslag och många 

gånger är det sådana förslag som man själv känner att, ’jo om vi bara hade haft en 

patient, om vi bara hade haft tid hade det här varit ett jättebra förslag men vi kan inte 
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prioritera det nu’, och därför blir det på något sätt nästan att man ibland motarbetar deras 

förmåga att tänka omvårdnadsprocess.” 

 

Det upplevdes också som en problematik handledare inte hinner förbereda sig i sin 

handledarroll. 

 

”Jag kan ibland känna att jag får en student och inte riktigt hinner förbereda mig med det 

jobbet vi har. Det är inte så mycket tid över så att man kan sätta sig ned inför att få en 

student, och ska man göra det då får man kanske stanna över lite för att kunna förbereda 

sig.” 

 

En respondent upplevde att trots att sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden så 

är det ofta så att undersköterskan blir ansvarig för genomförandet av den.  

 

”Det kan gå ett helt pass då jag inte hinner hjälpa undersköterskan med 

omvårdnadsåtgärder för det medicinska kräver mycket … Det är inte så att vi släpper det 

[ansvaret för omvårdnaden] och låter det ligga på undersköterskans axlar utan vi stämmer 

av och får en överblick på hur läget är, men det praktiska görandet i att just lägesändra 

och så hinns inte med för vår del.” 

 

Arbetssätt 

 

Två respondenter upplevde att faktorer i arbetssättet på en akutvårdsavdelning påverkar 

handledningen av studenter. En av dem påtalade att det är svårt att finnas där för studenten 

och samtidigt ansvara för många patienter och att en rörig arbetsmiljö där det är brist på 

lugn och ro gör det svårt att handleda. Den andre respondenten upplevde att handledningen 

påverkas mycket av hur miljön ser ut just för dagen. 

 

”Det får inte bli för stora saker som händer, alltså att det kommer oförutsägbara grejer. 

Det kan ställa till mycket men jag tror inte det är möjligt att se till att det aldrig händer 

oförutsägbara saker på en akutvårdsavdelning.” 

 

Akutvårdsavdelningens vårdinriktning 

 

I analysen framkom att samtliga respondenter upplevde att de patienter som vårdas på en 

akutvårdsavdelning på ett eller annat sätt begränsar handledningen. De faktorer som 

utkristalliserades är dels patienter som är svårt sjuka samt det medicinska fokus hos 

patienterna som vårdas på avdelningen.  

 

Sex respondenter upplevde att det medicinska fokuset påverkar handledningen till det 

negativa.  

 

”Jag tycker att en student i termin tre inte får så mycket fokus på omvårdnad som den 

skulle behöva, fokus på omvårdnadsprocessen, för det är så mycket medicinskt på 

avdelningen.”  

 

”Jag tycker generellt att det är svårt att handleda med ett sådant stort fokus på 

omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning för mycket utav det jobb som vi gör är 

inte vad som skulle kunna gå in under omvårdnad utan det går snarare in under medicinsk 

kompetens.”  
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Fyra respondenter beskrev i intervjuerna situationer med patienter som är svårt sjuka. Tre 

utav dem upplever att akuta situationer med dessa patienter gör det svårt att handleda för 

att handledaren känner ett behov av att ta över situationen och studenten backar då tillbaka.  

 

”Det finns gånger som det blir mindre bra framförallt med patienter som är instabila i 

sina parametrar, vitala parametrar. Då känner man själv att här kan jag inte släppa 

någonting utan här måste jag hela tiden vara och hålla koll och ha kontroll. Då har jag 

svårt att släppa iväg studenten till någon annan patient medans jag är upptagen så då står 

vi där.” 

 

Det upplevs av handledarna som svårt för en student att förstå hur svårt sjuk en patient är. 

En respondent upplevde att det kan vara svårt för studenterna att förstå hur viktigt det är 

med helheten kring patienten när de är så svårt sjuka för att de bara kan fokusera på alla 

medicintekniska produkter som patienten kanske behöver snarare än det faktiska 

omvårdnadsbehovet. Att de svårt sjuka patienterna kräver mycket av sjuksköterskan var 

också en problematik som framkom.  

 

”Jag tycker att det är mycket att göra och det är väldigt svårt sjuka patienter och ibland 

mer än en som kräver mycket och då är det svårt. Då kan jag känna att studenten går och 

gör sitt och så blir det svårt att följa upp och sitta ned, det blir lite sådär att de hakar på 

bara.” 

 

Två respondenter påpekade också svårigheterna med att det inte går att anpassa teamen 

efter studenterna. 

 

”Det håller inte riktigt att göra ett vårdlag enkelt för då får ju de andra det väldigt tungt 

och så kanske vi har två studenter samtidigt och då får ett team det VÄLDIGT tungt.” 

 

Egenskaper hos studenten 

 

Sex  respondenter uppgav under intervjuerna att olika egenskaper hos studenterna och nivå 

av förkunskaper påverkar handledningen. Det kan handla om att det är väldigt individuellt 

från student till student hur pass bra de är på att uppmärksamma omvårdnadsbehov och hur 

pass långt studenten kommit i sin utveckling men också problematiken med studenter som 

upplever att de redan kan allt. 

 

”Det kan ju vara studenter som kommer som kan vara ’ja men jag kan ju det här redan’. 

Då kan det bli lite problem.” 

 

Respondenterna upplevde också att personkemi mellan handledare och student kan påverka 

handledningen. Något som framkom ur flera intervjuer var att studenternas fokus påverkar 

handledningen. Fyra respondenter uppgav att studenterna inte har fokus på omvårdnaden 

när de kommer till avdelningen utan istället vill vara med på allt som är medicinskt och 

tekniskt. 

 

”Studenterna är ofta så fokuserade på att lära sig sätta nålar och att ta prover. Det är så 

himla mycket de inte har sett och på det sättet är det lite synd att man gör 

akutvårdsavdelning på den placeringen för den är nog mer givande när studenten kan ta in 

mer.” 



18 
 

 

En respondent upplevde också att nivån av erfarenhet hos studenten påverkar 

handledningen. 

 

”Egentligen så tycker inte jag att en student i termin tre ska vara på en 

akutvårdsavdelning. Jag tycker att man ska ha det senare i utbildningen för jag tror inte 

att man är redo att vara på en akutvårdsavdelning som oerfaren.” 

Fördelar med en akutvårdsavdelning 

 

Förberedelse inför yrket 

 

Trots att det framkommit flera faktorer som påverkar studentens lärande till det negativa så 

uppgav majoriteten av respondenterna att det ändå kan vara bra för studenter i termin tre 

att vara på en akutvårdsavdelning för att det på olika sätt förbereder dem för yrket som 

sjuksköterska. Det kan vara bra att möta miljön tidigt i utbildningen då stress är något som 

finns överallt och att svårt sjuka patienter kan bli en lärandesituation. Fyra respondenter 

uppgav att det är bra att studenterna får se så många olika patienter och diagnoser på 

akutvårdsavdelningen. 

 

”Det är väldigt bra för studenterna i den här arbetsmiljön för att de får se mycket olika 

diagnoser. De får se patienter som är sjuka och de får en förståelse för hur svikt av vitala 

funktioner kan te sig och hur det hänger ihop med olika sjukdomstillstånd.” 

 

En respondent tyckte också att det är bra att miljön på avdelningen gör att studenten får 

träna på att prioritera och omprioritera gång på gång.  

 

Omvårdnad 

 

Två respondenter såg fördelar ur ett omvårdnadsperspektiv med att studenter i termin tre 

gör VFU på en akutvårdsavdelning.  

 

”Jag tycker det är bra på den här avdelningen att vi har en sådan variation just på 

behovet av omvårdnad. Vi har ju också tvåsalar till patienterna och isolerade salar där vi 

ibland har palliativa patienter som verkligen behöver omvårdnad så det är stort plus att 

den möjligheten finns tycker jag.” 

 

En respondent såg fördelen just ur patientens perspektiv och tror att studenterna är bra för 

patienterna.  

 

”Jag tror det uppskattas mycket av patienterna för de får ju väldigt mycket 

uppmärksamhet och väldigt mycket hjälp och blir ompysslade. Kanske lilla Agda, 95, som 

har haft pneumoni och ligger och väntar på geriatriken inte får så mycket uppmärksamhet 

annars för att vi springer runt med de andra [patienterna], men har man en student som 

faktiskt kan ta sig tid så är det väldigt positivt.” 
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Behov för att skapa en bra lärandemiljö 

 

Samtliga respondenter upplevde att det finns behov av förbättringar för att kunna bedriva 

bra handledning av studenter i termin tre. Fokus låg på tre underkategorier där författaren 

kunde se tydlig koppling till de fyra underkategorier som framkom under kategorin 

begränsande faktorer som påverkar studentens lärande.  

 

Mer tid 

 

Tre respondenter pratade om behovet av mer tid. Tid behövs både i arbetet med patienterna 

men också för att hinna reflektera tillsammans med studenterna.   

 

”Tid är det viktigaste. Man ska kunna ha tid att gå igenom omvårdnadsprocessen och man 

ska ha tid för reflektion efter nästan allting. Tid för reflektion i slutet av varje pass, jag 

skulle vilja säga att tid är A och O i det mesta.” 

 

”Jag tror att tid är det största behovet man har, så handlar det också om att man behöver 

tid för att reflektera. Som sjuksköterska inom akutsjukvården så är det en brist oavsett om 

man har student eller inte, man har ingen tid att reflektera över vad man just har gjort och 

man har ingen tid att följa upp saker.” 

 

Anpassad arbetsmiljö 

 

Samtliga respondenter uppgav att arbetsmiljön behöver anpassas för att det ska kunna bli 

en bra lärandemiljö för studenterna. Färre patienter för den sjuksköterska som handleder 

var ett centralt behov som fem respondenter uppgav. 

 

”Jag skulle vilja ha två patienter kanske, som det var lagom med omvårdnadsåtgärder med 

men de får inte vara helt friska. Och en student och inget mer. Att jag inte har två patienter 

utöver det.” 

 

”För att handleda, speciellt termin tre-studenter, har man ett större värde i att få vara mer 

fri från avdelningen. Att man inte ingår på samma sätt i ett team utan kanske har tre 

patienter.” 

 

Fyra respondenter beskrev studentsalar som ett koncept för handledning. Dels att det fanns 

en positiv erfarenhet av att vara student på studentsal men också att det upplevdes som en 

bra modell för att kunna handleda studenter i termin tre. 

 

”Jag har själv varit på studentsal när jag pluggade och det var hur bra som helst, du ska 

göra allt med dina patienter och då var man verkligen tvungen att se till att allt blir gjort 

också. Då får man verkligen en förståelse för hur komplext allting är och hur allt hänger 

ihop.” 

 

”Jag tror det här med studentsalar också skulle vara bra. På en studentsal försöker man 

tänka efter vilka patienter man lägger där och att de inte ska vara för sjuka. Det ska inte 

vara för mycket medicinskt med patienterna utan det ska finnas tid till att reflektera och till 

att handleda.  Studenterna ska kunna ställa frågor och ha tiden att hitta svaren.” 
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Kompetensutveckling 

 

Tre respondenter upplevde att det finns ett behov av kompetensutveckling hos handledande 

sjuksköterskor. Två respondenter uppgav just att det handlar om ett behov av att lära sig 

mer om hur handledare ska hantera situationer med studenter som är problematiska eller 

som av någon anledning inte fungerar.  

 

”Handledarutbildning som sådant är bra men det borde ingå mer pedagogik i den för det 

handlar väldigt mycket, speciellt i termin tre, om att lära ut saker. Man borde ha 

utbildning i hur man håller samtal med studenter, hur man ska ta upp svagheter hos 

studenterna, hur man ska göra i situationer som inte fungerar.” 

 

En respondent uppgav ett behov av att veta vad som förväntas av hen i handledarrollen och 

att en handledarutbildning kan var en guide till hur man handleder. 

 

”Jag tycker att alla som är handledare borde ha någon form av handledarutbildning. Det 

tycker jag faktiskt för det kan vara svårt att bara kastas in i det och så vet man inte riktigt 

vad som krävs av mig, vad jag ska göra och så.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att svara på syftet med studien så valde författaren att genomföra en intervjustudie med 

en efterföljande kvalitativ innehållsanalys. Intervju valdes som datainsamlingsmetod då 

målet var att belysa upplevelsen av handledning utifrån varje respondents synvinkel och att 

finna mening utifrån varje respondents erfarenheter vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är syftet med kvalitativa intervjuer.  

 

Författaren valde att genomföra intervjuer en och en med respondenterna men övervägde i 

det initiala skedet om det skulle gå att genomföra fokusgruppintervjuer. Fokusgrupper 

består i många fall av sex till tio respondenter där målet med intervjun inte är att nå 

samförstånd i de olika frågor som ställs utan att föra fram olika åsikter kring en fråga och 

att få fram en rik samling synpunkter om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Då endast en 

klinik kontaktades med ett begränsat antal möjliga respondenter så valdes dock denna 

metod bort då risken fanns att tillräckligt med respondenter inte skulle vilja delta för att ge 

ett givande meningsutbyte i grupp. Efter att ha genomfört intervjuerna och också sett 

resultatet kan författaren dock konstatera att det hade varit intressant att genomföra en 

fokusgruppintervju med tanke på att det fanns både många likheter men också intressanta 

skillnader i hur respondenterna uppfattar handledning av studenter som gör VFU i termin 

tre på en akutvårdsavdelning.  

 

Urvalet genomfördes genom bekvämlighetsurval då författaren önskade intervjua 

sjuksköterskor som jobbar enbart på en akutvårdsavdelning. Denna metod är enligt Polit 

och Beck (2012) lämplig när forskare ska rekrytera respondenter från en specifik klinisk 

miljö eller organisation. Antalet respondenter planerades till sex till tio sjuksköterskor och 

i slutändan var det sju stycken som deltog vilket föll innanför ramen för planeringen. 

Författaren hade hoppats på att fler skulle anmäla sitt intresse för att ett slumpmässigt urval 

av samtliga intressenter skulle kunna genomföras men då endast sju sjuksköterskor 

anmälde intresse till att delta så inkluderades samtliga dessa i studien. Författaren upplever 

dock inte att antalet respondenter var för litet då det allt eftersom intervjuerna genomfördes 

framkom allt mindre ny kunskap. 

 

Båda könen var representerade om än i en ojämn fördelning då endast en av sju 

respondenter var män, detta är dock representativt för hur arbetsmarknaden ser ut idag då 

endast 11 procent av yrkesverksamma sjuksköterskor är män (Statistiska centralbyrån, 

2014). Författaren anser sig ha givit tillräcklig beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och kontext för att läsaren ska kunna avgöra om resultaten är 

överförbara till annan kontext så som Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver 

det. Författaren valde att inte inkludera ålder på respondenterna i studien utan att istället 

fokusera på hur länge de har varit yrkesverksamma som sjuksköterska och hur länge 

respondenterna hade handlett studenter då det var mer relevant i denna kontext men det 

kan diskuteras om det påverkar förmågan att överföra resultatet. I bakgrunden beskrivs 

vilken typ av vård som kan bedrivas på en akutvårdsavdelning i Stockholm och detta kan 

påverka överförbarheten till andra delar av landet då det kan skilja sig vad det gäller 

organisation och resurser. 

 

Författaren är anställd på den klinik som studien genomfördes på vilket innebär att 

samtliga respondenter som deltog i studien på ett eller annat sätt är bekant med författaren. 

Detta kan anses vara problem då det kan påverka resultatet av studien. Författaren anser att 
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det finns många fördelar med att intervjua personer som är bekanta och att detta var en 

styrka med denna studie. En tidigare studie visar på att den övervägande upplevelsen hos 

forskare som har stått inför samma dilemma är att möjligheten att få intervjua en deltagare 

som man har en relation till är ett privilegium. För att kunna få ett rikt och djupt resultat 

behöver forskaren skapa en positiv relation till respondenten, när en relation redan 

existerar behöver tid inte läggas på att skapa ett forum där respondenten känner sig bekväm 

nog att öppna upp sig då det redan finns (McConnell-Henry, James, Chapman, Francis, 

2010). Det som är väldigt viktigt att ha i beaktning är huruvida det föreligger någon 

beroendeställning i relationen mellan författare och respondent vilket det i detta fall inte 

gjorde. Om det hade förelegat en beroendeställning så finns det en risk för att respondenten 

inte hade upplevt att det varit frivilligt att delta vilket i så fall strider mot de etiska riktlinjer 

som följts i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats i anslutning till ett arbetspass. 

Författaren upplevde att det var en bra tidsåtgång som var planerad för varje intervju och 

samtliga intervjuer tog mellan 21-25 minuter vilket var det som var beräknat, ingen 

intervju tog längre tid i anspråk än vad som fanns avsatt. Samtliga respondenter upplevdes 

som avslappnade i den miljö där intervjuerna genomfördes vilket inte var i direkt 

anslutning till den enhet där de arbetar just av anledningen att författaren ville undvika 

stress och störande moment.  

 

Polit och Beck (2012) beskriver att en risk med kvalitativa studier kan vara att författarna 

genom sitt deltagande i intervjuerna är med och påverkar resultatet och att det är av största 

vikt att inte leda deltagaren eller ge sin egen åsikt i frågor. Författaren har på sin 

arbetsplats en tjänst som adjungerad klinisk adjunkt med ansvar för att ta emot de 

sjuksköterskestudenter som gör sin VFU inom kliniken. Därigenom har författaren 

erfarenhet av handledning av sjuksköterskestudenter både i termin tre och i termin sex 

under utbildningen och en förförståelse för hur det är att handleda dessa olika grupper av 

studenter. Författaren har även initierat studentsal på sin arbetsplats vilket har gett en 

fördjupad kunskap om organisatoriska strukturer kring handledning och behov hos både 

personal och studenter. Detta var en utmaning för författaren då målet var att oavsett 

förförståelse vara neutral och inte påverka resultatet.  

 

Inför studien skapades en intervjuguide med öppna frågor för att undvika att ledande frågor 

ställdes men på grund av författarens oerfarenhet av att intervjua så är detta också svårt att 

undvika. Kvale och Brinkmann (2014)  påpekar dock att tvärt emot vad många tror så 

lämpar sig en kvalitativ forskningsintervju väl för att ställa ledande frågor i syfte att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar och för att verifiera intervjuarens tolkningar. 

Ledande frågor behöver således inte påverka reliabiliteten till det negativa utan snarare öka 

den. På grund av respondenternas vetskap om författarens förförståelse så svarade 

respondenterna ibland på ett sätt där författaren förstod svaret utan att det framkom tydligt 

i de ord respondenten sagt och författaren valde då att ställa en uppföljande fråga som var 

ledande för att bekräfta att svaret uppfattats på rätt sätt.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) handlar trovärdigheten i en studie, 

förutom sanningshalten i resultatet, om hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på 

analysen. I förförståelsen inkluderas bland annat teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter 

och förutfattade meningar. Då författaren har en stor förförståelse för ämnet som studeras 

så kan det inte uteslutas att trovärdigheten har påverkats. Författaren själv anser dock att 
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förförståelsen istället har använts under forskningsprocessen för att upptäcka ny kunskap 

och en djupare förståelse och att trovärdigheten av denna anledning inte påverkats negativt.    

 

I denna studie gjordes en innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

De anser att det är en användbar metod för analys då den är applicerbar på olika slags 

texter och att tolkning kan ske på olika nivåer. Författaren upplevde svårigheter under 

analysarbetet framförallt vad det gäller att hitta unika koder och kategorier som inte går in i 

varandra. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att just detta kan vara ett 

problem då människors upplevelser och erfarenheter kan vara så sammanflätade att det kan 

vara svårt att hitta helt unika koder. I analysfasen hade det kunnat vara positivt att ha en 

medförfattare för att kunna diskutera olika aspekter i en text för att minimera risken för att 

det i slutändan blir den enskilde författarens tolkning som avgör kod och kategori. Trots 

svårigheter i analysprocessen så har de transkriberade texterna lästs igenom noggrant flera 

gånger under processen och inför analysen för att värdefull information inte ska falla bort 

och sedan har resultatet presenterats sanningsenligt varför författaren därför anser att 

studien är trovärdig. En studie kan inte uppnå trovärdighet utan att också vara pålitlig. 

Pålitlighet refererar till stabiliteten i data över tid, med andra ord om det går att uppnå 

samma resultat vid en återupprepning av studien på samma eller liknande population (Polit 

& Beck, 2012). De mätinstrument som använts, vilket i detta fall är teknisk utrustning vid 

intervjuer samt författaren själv som genomfört intervjuerna har varit pålitliga då 

författaren varit medveten om sin egen förförståelse och därför inte låtit det påverka 

resultatet. 

 

I alla steg genom studien har Vetenskapsrådets (2002) grundläggande individskyddskrav 

följts. Genom studien har noggranna etiska överväganden gjorts och författaren har i egen 

mening valt ett ämne som inte skapar några etiska dilemman gentemot de som valde att 

delta. Kvale och Brinkmann (2012) beskriver hur forskare måste bedöma konsekvenserna 

av en kvalitativ studie både utifrån den skada som deltagarna kan lida och utifrån de 

vetenskapliga fördelar som deltagandet i studien ger. Ämnet uppfattas av författaren inte 

som känsligt och det har under intervjuerna inte heller uppstått någon känslig situation som 

kan vara utelämnande eller kränkande gentemot respondenterna. Datainsamling skedde i 

anslutning till den arbetsplats där respondenterna arbetar men inte på avdelningen vilket 

minimerar risken för att någon kollega ska störa under pågående intervju och på det sättet 

få respondenten att känna sig utsatt. Tydlig information har getts till respondenterna genom 

hela processen och det är endast författaren som vet vilka som har deltagit i studien. Det 

finns inte någon information om namn på respondent varken på de inspelade intervjuerna 

eller i transkriberingarna. Varje intervju tilldelades en siffra som uppges på inspelningen 

och sedan användes genom hela analysarbetet. Författaren anser att denne genom att följa 

de grundläggande individskyddskraven genom hela processen har följt de etiska riktlinjer 

som denne är ålagd.  

Resultatdiskussion 

 

Studien visade att upplevelsen av att vara handledare i mångt och mycket handlar om 

förhållningssätt. Oavsett om en sjuksköterska har handlett mycket eller lite så finns det i 

grunden en inställning om hur det är eller kommer att vara att handleda samt vad det 

innebär för den egna yrkesrollen. I studien framkom det att handledare både kan tycka att 

det är ett privilegium att handleda studenter i termin tre och att det kan anses vara något 

jobbigt som framkallar ångest över att man som sjuksköterska kanske inte ska klara av 

uppdraget på grund av lite erfarenhet i yrket. I denna studie framkom det att känslan inför 

att handleda studenter i termin tre styrs av hur det kommer att påverka den dagliga miljön i 
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det arbetsklimat sjuksköterskan är, samt till vilken grad handledarna själv känner att de har 

fått landa i sin roll som sjuksköterska på avdelningen innan det är dags att handleda en 

student i samma miljö. Inte att själva handledningen i sig är det som är jobbigt eller 

påfrestande. Det var ingen respondent som uppgav att handledning generellt är något som 

är jobbigt utan att det tvärtom är så att handledning leder till professionell utveckling. Att 

få se en student växa i sitt kunnande och att givande handledningssituationer kan leda till 

att även handledaren kan få växa i sin yrkesroll är också något som också framkommit i 

tidigare studier (Bengtsson et al., 2011; Carlsson et al., 2010; Carmnes, 2000).  

 

I denna studie framkom att sjuksköterskor skapar olika strategier i sin roll som handledare. 

Dels för att vara en bra handledare men också för att skapa en så bra situation det går av 

dagar där lärandemiljön inte är optimal. Genom att skapa lösningar för att hantera svåra 

situationer så lyckas ändå sjuksköterskorna handleda den eller de studenter som denna 

ansvarar för. Att studenten går med en undersköterska i teamet är en form av strategi för att 

de ska få se omvårdnad som sjuksköterskan inte hinner med att utföra men i det fallet så 

blir det istället så att själva handledningen faller på undersköterskan att genomföra istället 

för sjuksköterskan. Om studenter gör VFU på en vårdavdelning där sjuksköterskors fokus 

till stor del ligger på medicinska åtaganden och där en undersköterska i teamet genomför 

mycket utav omvårdnaden kan det ses naturligt att studenten följer undersköterskan och lär 

sig av denne speciellt i termin tre där omvårdnadsprocessen står i centrum. 

 

En undersköterskas arbete fokuserar till stor del kring patienters dagliga omvårdnad även 

om det kan skilja sig mycket mellan olika vårdenheter. I en kontextuell ansats ses lärande 

av yrkesidentiteter i ljuset av den verksamhet som aktörer är en del av och deltar i, där 

studenterna samspelar med de aktörer som ingår i verksamheten (Thunborg, 1999). 

Författaren tolkar detta som att om sjuksköterskestudenterna då lär sig omvårdnad av en 

undersköterska så anses det vara självklart om det är undersköterskan som i störst 

utsträckning genomför omvårdnaden på avdelningen där de gör sin VFU. Att det ansvaret 

ska ligga på undersköterskan är dock något som kan diskuteras då det är sjuksköterskan 

som i slutändan är ansvarig för att omvårdnaden lärs ut på rätt sätt och även ska bedöma 

studenternas färdigheter gentemot kursmålen. Utifrån resultatet i denna studie anser 

författaren att lärandemiljön måste anpassas för att få en annan arbetsfördelning mellan 

sjuksköterska och undersköterska alternativt att det fastställs att studenter i termin tre 

istället bör göra VFU i en annan verksamhet där sjuksköterskan har tid och utrymme att 

genomföra och handleda i omvårdnad.  

 

I studien framkom det att handledare ser omvårdnadsprocessen som en helhet och att 

omvårdnadsprocessen handlar om det basala och inte det medicinska vilket framkom var 

ett fokus för sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning. Omvårdnadsprocessen syftar till att 

förklara ett sätt som sjuksköterskor i tanken kan dela in omvårdnad i fem olika faser och 

dessa används både i praktiken och i undervisning (Ehnfors et al., 2013).  

 

Upplevelsen hos respondenterna var att det är olika faser i omvårdnadsprocessen som 

fungerar mer eller mindre bra på en akutvårdsavdelning men det råder inte samstämmighet 

mellan vilka dessa är. I vissa fall är det att prata om själva planeringen av omvårdnad innan 

den genomförs som faller bort medans det i andra fall handlar mer om att sjuksköterskan 

inte följer upp en insatt omvårdnadsåtgärd då det är något annat som kräver ens fokus. Att 

det blir en fråga om prioritering var något som återkom oavsett vilken fas respondenterna 

resonerade kring. Att behöva prioritera medicinska åtaganden gör att delar av 

omvårdnadsprocessen fallerar för student och handledare men å andra sidan att 
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sjuksköterskan alltid måste prioritera att dokumentera i slutet av sitt arbetspass gör att 

dokumentation är den fas som sällan faller bort.   

 

Under analysens gång framkom det tydligt faktorer på en akutvårdsavdelning som 

påverkar studentens lärande. Det som respondenterna upplevde stämmer väl överens med 

vad som framkommit i andra studier om upplevelsen av handledning. Brist på tid var en 

central del som beskrevs i denna studie och också något som framkommit ur tidigare 

forskning där det fastställts att den tid det tar att både handleda studenter och att samtidigt 

ta hand om sjuksköterskeuppgifterna leder till stress hos personalen (Hautala et al., 2007). 

Svårt sjuka patienter och studenternas färdigheter och förberedelse inför VFU var också 

något som respondenterna upplevde som en begränsning och som enligt tidigare studier 

leder till stress (Hautala et al., 2007; Yonge et al., 2002). Att handleda på en 

akutvårdsavdelning innebär att handleda på en avdelning med patienter som kan vara svårt 

sjuka eller instabila i sitt sjukdomstillstånd. Respondenterna upplevde detta som en 

begränsande faktor i handledningen då de kan behöva släppa allt annat för att ge en patient 

allt fokus och också har svårt att släppa behovet av kontroll och låta studenten göra på egen 

hand. I en studie genomförd av Sandvik, Eriksson och Hilli (2015) beskrivs det hur 

förståelse för sjuksköterskeyrket kommer genom erfarenheter och att studenterna utvecklas 

bäst genom att få eget ansvar och utmaningar under sin VFU. Om handledaren, som det 

framkommer i denna studie, då inte vågar släppa studenten på grund av de svårt sjuka 

patienterna så påverkar detta studentens lärande till det negativa.     

 

Lärande antas i en kontextuell ansats ske i samspel mellan mer och mindre erfarna 

medlemmar. En förutsättning är att den som ska lära sig ges tillgång och rätt att delta i 

praktiken utan att för den sakens skull vara fullvärdiga medlemmar (Thunborg, 1999). 

Sjuksköterskestudenter har på en akutvårdsavdelning tillgång till verksamheten och till de 

sjuksköterskor som ska handleda. Problematiken uppstår om de inte får delta i 

omvårdnaden av patienterna på grund av att handledarens fokus måste ges till något annat i 

arbetet till exempel en patient som är svårt sjuk eller andra patienter som studenten inte är 

delaktig i. Detta påverkar studentens lärande negativt och framförallt tidigt under 

utbildningen där kursmålen har ett stort fokus på omvårdnadsprocessen.  

 

Respondenterna i denna studie upplevde att studentens fokus och förkunskaper påverkar 

handledningen i stor utsträckning och om studenten inte har ett fokus som utgår från de 

lärandemål de har så är det svårt att handleda i dessa. Mogensen (1994) belyser att det 

finns en problematik i att lärandet i de teoretiska delarna under utbildningen går att 

presentera och identifiera enligt högskolekriterier medan lärandet under de praktiska 

avsnitten sker enskilt och därför till stor utsträckning är beroende av student och situation. 

Studenterna får i mångt och mycket klara sig själva och lärandet är beroende av det egna 

initiativet och ambitionsnivån. Under VFU styr högspecialiserad sjukvård vad som finns 

att lära och detta är olyckligt i förhållande till utbildningens krav på att en mer allmän 

grund ska ligga som bas för legitimationen  

 

Upplevelsen hos respondenterna i studien var att det idag i större utsträckning finns 

begränsningar i akutvårdsavdelning som lärandemiljö för sjuksköterskestudenter i termin 

tre än vad det finns möjligheter men det går ändå att se hur studenterna även tidigt i sin 

utbildning kan dra nytta av att vara i en miljö som förbereder dem på det kommande yrket. 

Respondenterna uppgav att de både kan uppleva att tidsbrist är en begränsande faktor 

samtidigt som de upplever att det är bra för studenten att få öva på att prioritera och 

omprioritera. På samma sätt upplevde respondenterna att svårt sjuka patienter är en 
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begränsning men att det samtidigt är bra för en student att få se många olika diagnoser och 

symtom för att få en förståelse för hur svikt av vitala funktioner påverkar patienter med 

olika sjukdomstillstånd. En tidigare studie gjord ur studentens synvinkel beskriver hur det 

kan vara överväldigande och förvirrande för studenter att möta sin första kliniska placering 

inom akutsjukvård under det andra året i utbildningen. Vidare uppgav studenterna hur de 

kände sig som en börda för handledaren och att de inte kände sig inkluderade som en del i 

teamet. Brist på förkunskap ledde till att studenten hade ett lågt självförtroende och detta 

påverkade förmågan att initiera egna omvårdnadsåtgärder. Allt eftersom de blev mer 

bekanta med miljön så växte dock självförtroendet och med det förmågan att se och utföra 

omvårdnad. Detta ledde till att de blev mer självständiga och sågs som en del av teamet 

(Ainsley & Chapman, 2010). Lärandet av yrkesidentiteter kan beskrivas som en 

kontinuerlig förändring och utifrån vad som sker i olika situationer kommer 

yrkesidentiteter och verksamheter aldrig vara statiska (Thunborg, 1999). I den 

kontinuerliga förändringen kan man studera hur en ny aktör, i det här fallet studenten, blir 

en mer kompetent deltagare i en praktikgemenskap genom samspelet med en mer erfaren 

medlem, i det här fallet handledande sjuksköterska. I och med studentens deltagande i 

verksamheten, trots bristen på förkunskap och den initiala tveksamheten kring yrkesrollen, 

så förändras kontexten över tid och studenten kan på det sättet bli mer delaktig i 

verksamheten. 

 

Samtliga respondenter kunde se att det finns möjligheter på en akutvårdsavdelning men 

beskrev behov som behöver tillgodoses för att skapa en bra lärandemiljö utifrån kursmålen 

för studenter i termin tre. Att ha färre patienter som är anpassade efter studenternas nivå 

snarare än att studenterna ska komma in i en befintlig arbetsmiljö och anpassa sig efter 

verksamheten är ett centralt behov och detta innebär att de patienter som kräver mest 

medicinskt och som är instabila i sitt sjukdomstillstånd inte ska vara i det team där 

studenten är. Det som måste fastställas är i så fall om det är möjligt att göra en uppdelning 

på detta vis på en akutvårdsavdelning utan att det innebär en orimlig belastning för övriga 

sjuksköterskor som då måste vårda fler sjuka och instabila patienter i de övriga teamen. 

 

Studentsalar är ett koncept som flera utav respondenterna hade en positiv erfarenhet av 

både som handledare och som student. Tidigare studier har visat på att kliniska 

utbildningsavdelningar, som är en lärandemiljö som är anpassad efter studenter, kan leda 

till att studenter lär sig av, genom och med patienterna de vårdar. De får också arbeta 

självständigt med stöd från en handledare vilket bygger en grund som bidrar till en känsla 

av tillhörighet i det professionella team de arbetar och att de redan tidigt kan skapa sig en 

förståelse för omvårdnad och den professionella rollen som sjuksköterska (Manninen, 

Welin Henriksson, Scheja & Silén, 2013) 

 

Öhrling och Hallberg (2001) visar i sin studie att de som ställer upp på att handleda 

sjuksköterskestudenter i större utsträckning har en högre nivå av utbildning, är bättre 

informerade om högskolans förväntningar på studenten samt har själva anmält sig som 

frivilliga att handleda. Det styrker just det som respondenterna i denna studie pekade på, att 

det behövs kompetensutveckling för de som ska handleda för att kunna möta studenternas 

behov när de kommer ut på VFU. 
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Slutsats 

 

I studien framkom det att upplevelsen av att handleda sjuksköterskestudenter i 

omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning utgår från tre teman som var 

Förhållningssätt, Begränsningar och Möjligheter. Upplevelsen kan skilja sig från 

handledare till handledare men oavsett vilken vana sjuksköterskor har i rollen som 

handledare eller vilka strategier de skapar sig i sin handledarroll så finns det strukturella 

faktorer på en akutvårdsavdelning som påverkar lärandet för studenten. Det kan vara en bra 

miljö att möta redan tidigt under utbildningen men gentemot de lärandemål där 

omvårdnadsprocessen står i centrum så är akutvårdsavdelning inte en optimal miljö. För att 

framöver kunna ta emot studenter i termin tre på en akutvårdsavdelning så finns det ett 

behov av att lärandemiljön anpassas mer efter studenterna och de som handleder snarare än 

att studenterna ska anpassa sig efter verksamheten. Det finns ett värde i att skapa en 

välfungerande lärandemiljö för studenten då det även leder till en professionell utveckling 

hos de som handleder samt till en god omvårdnad för patienterna.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Att handleda studenter är en uppgift som varje legitimerad sjuksköterska är ålagd att göra 

enligt Socialstyrelsens (2005) föreskrifter. Om struktur och förståelse för behov hos både 

student och handledare finns så kan en bra lärandemiljö skapas där den egna verksamheten 

och den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar i harmoni. En djupare förståelse för 

handledares upplevelse av att handleda studenter i omvårdnadsprocessen på en 

akutvårdsavdelning kan leda till att motivera strukturella förändringar inom den egna 

verksamheten för att kunna möta framtidens behov av välutbildade kollegor. Dagens 

studenter är morgondagens medarbetare vilket innebär att det ligger i sjukvårdens intresse 

att skapa bra förutsättningar för en god lärandemiljö parallellt med en god arbetsmiljö för 

de sjuksköterskor som handleder.  
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Bilaga 1 

Information till studie om sjuksköterskors upplevelse av att handleda i 

omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning 

 

Jag är legitimerad sjuksköterska och student på avancerad nivå vid Sophiahemmet 

högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats inom 

akutsjukvård omfattande 15 högskolepoäng. 

 

Preliminärt namn på studien 
Hur formar vi framtidens kollegor? En studie om upplevelsen av att handleda i 

omvårdnadsprocessen.  

 

Bakgrund 
En studie av sjuksköterskors upplevelser av det dagliga arbetet är att det innebär en balans 

mellan stressiga och stimulerande arbetssituationer där det idag innehåller fler stressiga 

arbetssituationer än stimulerande sådana. Samtidigt som sjuksköterskor jobbar i en stressig 

miljö så ingår det i deras kompetensbeskrivning att ha förmågan att handleda studenter 

utöver de ordinarie arbetsuppgifter de är ålagda att utföra. Sjuksköterskestudenter har i sin 

utbildning omvårdnadsprocessen som en central del i kursmålen, men hur upplever 

handledare att det är att handleda i denna process samtidigt som man ska ge patienterna 

god vård? Det är viktigt att ta reda på om studenterna på en akutvårdsavdelning har 

möjlighet att uppnå lärandemålen gällande omvårdnadsprocessens olika steg.  

 

Syfte 
Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelse av att handleda 

sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning.  

 

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas i egenskap av sjuksköterska med erfarenhet av att handleda 

sjuksköterskestudenter som gör sin första somatiska placering på en akutvårdsavdelning.  

 

Genomförande 
För att svara till syftet med studien önskar jag genomföra intervjuer som tar ca 20-40 

minuter. Om du väljer att delta kommer dina svar behandlas konfidentiellt och redovisas på 

så sätt så att inga enskilda deltagares identitet avslöjas. Efter intervjun kommer svaren 

tilldelas en kod som inte kan kopplas till dina personuppgifter. Deltagandet är helt frivilligt 

och du kan när som helst och utan förklaring välja att avbryta ditt deltagande. Om du väljer 

att inte delta eller att avbryta sitt deltagande så kommer detta inte på något sätt att påverka 

din framtida arbetssituation. Alla som deltar i studien har möjlighet att ta del av studiens 

resultat och få det färdiga arbetet skickat till sig vid förfrågan.  

Om du önskar ytterligare information eller har några frågor gällande studien kontakta mig 

på uppgifterna nedan.  

 

Stockholm 141127 

 

Student   Handledare 

 

………………………….  …………………………… 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

Hur länge har du varit handledare? 

Har du gått någon handledarutbildning? 

 

1. När avdelningen ska ta emot studenter så är det första steget att utse handledare. 

Vad är dina upplevelser kring att bli utsedd som handledare till denna grupp av 

sjuksköterskestudenter? 

- Vilka funderingar uppstår? 

- Vad är fördelen med att bli utsedd till handledare? 

- Vad är den största utmaningen med att bli utsedd till handledare? 

2. Som handledare så får ni tillgång till kursplanen för studenternas VFU där ett stort 

fokus ligger på omvårdnadsprocessen, vad tänker du när du hör ordet 

omvårdnadsprocessen? 

3. I din roll som handledare, hur upplever du att det är att handleda 

sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen?  

- Vad är det som påverkar handledningen? 

- Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

- Vad behöver du som handledare för att kunna vara en bra handledare? 

- Påverkar din arbetsmiljö på akutvårdsavdelningen handledningen på något sätt? 

Bra eller dåligt? 
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Bilaga 3 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen som tilldelats mig gällande studien om sjuksköterskors 

upplevelse av att handleda i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning. Jag har också haft 

möjlighet att ställa kompletterande frågor och fått svar på dessa. Jag har fått information om att 

deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan välja att avbryta 

mitt deltagande. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien och samtycker även till att mina personuppgifter hanteras 

enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 
 
 
………………………………………………………………….    ……………………………………………………………………….. 
Ort och Datum                                                Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   ......................................................................... 
                                                                                  Namnförtydligande 

 
 
 
……………………………………………………………………    …………………………………………………………………….. 
Ort och datum                                                  Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 
                                                                                    ……………………………………………………………………. 
                                                                                   Namnförtydligande 

 

 

 


