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INTRODUKTION 

Att skapa högskolemässig kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen är en gemensam 

nationell utmaning. Stora strukturförändringar sker av hälso- och sjukvården och åtaganden när 

det gäller verksamhetsförlagd utbildning inom landsting och kommuner är inte alltid tydligt 

uppmärksammade - tid och former för handledning har ibland blivit en bristvara. Dagens 

studenter har förvandlats från passiva mottagare av kunskaper och färdigheter till att vara aktiva 

kunskapssökande personer med eget ansvar för lärandet. Krav och förväntningar på handledarna 

har därför förändrats. Handledning ingår i yrkesrollen men kunskaper om hur handledning bör 

ske har sällan förekommit i utbildningarna. Handledarna efterfrågar därför utbildning i högre 

utsträckning än tidigare. Den handledningsmodell som beskrivs i detta dokument beskriver roller 

och ansvarsfördelning, hos Högskolan Dalarna och samverkande kommuner i länet, vid den 

verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet. 

 
Målet med sjuksköterskeutbildningen är att utveckla yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och 
förhållningssätt inom yrket. Yrkesutövandet skall präglas av ett etiskt förhållningssätt och baseras på 
vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 2005). Diskussioner förs mellan länets 
kommuner och Högskolan Dalarna om ett utbildningsavtal gällande vårdutbildningarnas 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som genomförs inom verksamheter inom kommunernas 
hälso- och sjukvård. Båda parterna har ett gemensamt ansvar för att VFU håller god kvalitet och 
motsvarar såväl högskolelagens krav avseende hög kvalitet och nära samband mellan forskning och 
utbildning (SFS 1992:1434; 1 kap § 2,3,4och §9) som vårdverksamhetens behov av att kunna 
rekrytera kompetent personal från utbildningen.  
 

VFU utgör en omfattande och viktig del av utbildningen av sjuksköterskor på både grund- och 

specialistnivå. Utvecklingen av professionell kompetens sker till stor del i samband med VFU-

avsnitt i utbildningen där reflektion kring praktisk handling och teoretisk kunskap integreras på 

ett strukturerat sätt. Handledning av studenter ingår som en del av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och handledningsuppgiften har en avgörande roll för studentens utveckling mot 

professionell kompetens. Handledarens egen kompetens utgör en väsentlig förutsättning för att 

kunna förmedla en professionell handledning som stödjer studentens strävan att nå utbildningens 

mål. 

 
I VFU sker en pendling mellan teori och praktik, där båda delarna befruktar varandra och fördjupar studenternas 
kunskap om och förståelse för yrket. Inom VFU skall studenten studera, och kritiskt granska den kliniska 
verksamheten samt tillägna sig nya kunskaper genom erfarenheter från unika omvårdnadssituationer. Studenten skall 
ges utrymme för träning av praktiska färdigheter, men också utrymme för reflektion för att kunna utveckla den 
professionella kompetensen.    (utbildningsavtal med landstinget) 

 

Som en naturlig del av utvecklingen av sjuksköterskeprogrammets kvalitet har denna 

handledningsmodell för VFU utvecklats i samarbete mellan Högskolan Dalarna och företrädare 

för kommunerna i Dalarnas län.  
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ORGANISATION OCH SAMVERKAN 

 

Högskolan Dalarna har Dalarna som verksamhetsområde och VFU kan förläggas inom hela länet 

i någon av kommunernas verksamheter. En viktig förutsättning för att skapa och upprätthålla god 

kvalitet i utbildningen är samverkan och dialog. Ett gemensamt samarbetsavtal finns upprättat 

mellan Samtliga kommuner och Högskolan Dalarna (HDa) för att de kliniska studierna skall 

motsvara Högskoleverkets krav på högskolemässighet och vårdverksamhetens krav på utveckling 

och nyrekrytering.  

 

I avtalet preciseras hur samarbetet kring utbildning ska ske och vilket ansvar organisationerna 

har. En tydlig handledningsmodell för VFU är en naturlig del av ett utbildningsavtal. 

Handledningsuppdraget bör ses som kompetensutveckling och ingå i en kompetensstege i 

vårdverksamheten. 

 

BAKGRUND TILL HANDLEDNINGSMODELLEN 

Såväl campusförlagd som verksamhetsförlagd utbildning skall vara högskolemässig, vilket bl. a. 

innebär att utbildningen utöver yrkesspecifika kunskaper och färdigheter även skall ge 

studenterna: 

 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

- följa kunskapsutvecklingen, och 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

(Högskolelagen SFS 1992: 1434, kapitel 1§9 ) 

 

Ramar för VFU utgörs av utbildningsplan, kursplan, studiehandledning samt den verksamhet som 

finns på respektive vårdenhet. VFU sker både i öppen och i sluten vård för att ge en bred bas för 

det kommande yrket som sjuksköterska. Högskolan Dalarnas internationella samarbete med 

andra lärosäten innebär att utbytesstudenter från andra länder ibland deltar i den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Den handledningsmodell som beskrivs nedan utgår från den pedagogiska grundsyn som finns 

vid Högskolan Dalarna och är ett resultat av dialogen mellan företrädare för högskolan och 

företrädare för länets kommuner. Inspiration har också hämtats från handledningsmodeller vid 

andra lärosäten. 
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BESKRIVNING AV HANDLEDNINGSMODELL 

Syftet med handledningsmodellen (Figur 1) är att förstärka en struktur med fokus på utbildning 

och lärande i samband med vårdande verksamhet. En nödvändig förutsättning är att identifiera 

funktioner med tydligt uppdrag och avsatt tid för att arbeta med utbildning. Huvudhandledaren, 

studenten och patienten bildar det nav som skall stödja ett patientfokuserat lärande för studenten. 

 

VFU-samordnare på högskolan ansvarig och vårdutvecklare (klinisk lektor) utgör stödfunktioner 

i handledningsmodellen. De beskrivna funktionerna i modellen gäller för handledning inom all 

kommunal verksamhet men antalet personer kan variera beroende på vårdenhetens 

förutsättningar och organisation. Antalet studenter kan också variera vilket exempelvis påverkar 

behovet av huvudhandledare. Verksamhetschef och enhetschef tillhandahåller förutsättningar för 

handledningsmodellens genomförande. Utbildningsledare, VFU-samordnare och VFU-

administratör tillhandahåller information och stöd till handledningsmodellen. 

Stöd med 

vårdutveckling

(Klinisk lektor)

VFU-ansvarig

(Klinisk adjunkt)

Handledningsmodell i Kommun

handledare      handledare      handledare      handledare      

Patienter patienterpatienterpatienter

2-4 studenter 2-4 studenter 2-4 studenter 2-4 studenter 

Kommun x 

Medicinskt ansvarig

MAS

Enhetsschef

VFU-samordnare

Högskolan Dalarna

Institutionen Hälsa o Samhälle

Utbildningsledare

VFU-administratör

Huvud-

handledare         

Huvud-

handledare         
Huvud-

handledare         

Huvud-

handledare         

 
 

 

 

Figur 1. Handledningsmodell inom kommunal vård och omsorg 

 

  

 

 

 



 5 

PEDAGOGISK IDÉ MED HANDLEDNINGSMODELLEN 

Handledningsmodellen innebär ett perspektivbyte från att den handledande sjuksköterskan 

primärt bedriver vård och att utbildning kopplas till det, till att ha ett tydligare fokus på lärande 

och utbildning utifrån vården av en grupp patienter. Strävan är en handledningsmodell som syftar 

till att studenten har patientfokus och utvecklar sin förmåga att värdera, analysera och reflektera 

till skillnad från den traditionella ”mästare-gesäll modellen” där studenten följer handledande 

sjuksköterska och fokuserar på det som handledaren utför. 

 

Studenter placeras 2-4 stycken samtidigt till vårdenheten, antingen studenter på samma 

utbildningsnivå eller i olika faser av utbildningen. Det finns pedagogiska vinster med att flera 

studenter finns samtidigt i verksamheten, möjligheter ökar till reflektion och dialog kring 

planering, genomförande och utvärdering av vården. Möjligheten ökar också att införa 

handledande arbetsledande inslag mellan studenter på olika nivåer i utbildningen. Speciellt 

viktigt är att det finns en utsedd sjuksköterska, huvudhandledare, med ett tydligt uppdrag 

fokuserat på utbildning och lärande. Det ger en stabilitet över tid som på sikt kan innebära stora 

möjligheter till utveckling av handledningens kvalitet och även av organisationen som en lärande 

organisation.  

 

Huvudhandledaren ska ge studenten förutsättningar för ett studentcentrerat lärande genom att 

skapa en miljö och situationer som stödjer ett lärande - ge studenten möjlighet att ta eget ansvar 

genom att få välja, värdera, ta ställning, fatta beslut, planera samt genomföra, och utvärdera vård 

och omvårdnad. Huvudhandledaren ansvarar för att fortlöpande ha en konstruktiv dialog och 

reflektion tillsammans med studenten. Troligtvis behöver det finnas minst två utsedda 

huvudhandledare på vårdenheten för att kunna säkerställa handledningsmodellens genomförande, 

annars kan korttidsfrånvaro eller andra faktorer utgöra hinder. 

       

KOMPETENS, FUNKTION OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Professionell handledning syftar till att skapa lärande miljöer och situationer för studenten där 

teoretisk kunskap och klinisk kunskap och yrkeserfarenhet förenas. Det i sin tur ska stödja en 

utveckling av yrkesidentitet och professionell kompetens som grund för att bli en självständig 

yrkesutövare. Nedan följer en beskrivning av de olika rollerna i handledningsmodellen. Den 

centrala delen i modellen är triaden student, patient och huvudhandledare. 

De övriga funktionerna bildar stödfunktioner. 
 

Huvudhandledare 

Huvudhandledare är anställd som sjuksköterska i kommunen. Uppdraget huvudhandledare är ett 

personligt uppdrag i tjänsten som utses av vårdenhetschef eller motsvarande. Huvudhandledare 

ska ha minst 3 års yrkeserfarenhet samt erfarenhet som handledare. Huvudhandledare bör ha 

minst 90 högskolepoäng (hp) inom ämnet Vårdvetenskap inriktning omvårdnad, kandidatexamen 

samt handledarutbildning omfattande minst 7,5 (hp). I de fall utsedd Huvudhandledare inte har 

erforderlig akademisk kompetens bör det finnas en tydlig strategi hur denna kompetens ska 

erhållas. Huvudhandledare ska ha god kännedom om pedagogiken som används vid Högskolan 

och de handlednings- och bedömningsprocesser som är kopplade till detta samt vara väl förtrogen 

med kvalitetskriterierna för klinisk utbildning inom sjuksköterskeutbildningen.  

 

Uppdraget som huvudhandledare kräver frikopplad tid motsvarande 10-50 % beroende på antal 

studenter och verksamhetens art. Det är en ny roll i vårdorganisationen med ett tydligt uppdrag i 
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tjänsten som fokuserar på utbildning och lärande i vårdenhetens verksamhet. Ett primärt fokus är 

studenters lärande i samband med vård av patienter på vårdenheten, men på sikt kan det även 

omfatta vårdpersonalens lärande och introduktion av nyanställda. För att underlätta denna 

utveckling bör huvudhandledaren ingå i nätverk tillsammans med andra handledare i regi av 

Högskolan Dalarna. 

 

Huvudhandledare ska 

� ansvara och organisera den verksamhetsförlagda utbildningen på arbetsplatsen 

� ansvara för att studenten får omdömen/bedömning och medverka i bedömningssamtal 

� handleda 2-4 studenter samtidigt 

� handleda, vägleda, stödja studenten utifrån lärandemål i utbildnings- och kursplan samt 

studentens personliga inlärningsplaner 

� vara kontaktperson till VFU-samordnare och länk mellan vårdenheten och HDa. 

� i samverkan med VFU-samordnare utveckla och implementera en högskolemässig 

handledningsmodell med patientfokus 

� ge feedback och stöd till övriga handledande sjuksköterskor 

� medverka i utvärdering och kvalitetsarbete av den kliniska utbildningen 

� verka för en ökad handledarkompetens och för att ta fram goda handledningsrutiner 

� genom t.ex. informationstillfällen och personalträffar lämna aktuell 

information om sjuksköterskeutbildningen till övriga sjuksköterskor och berörd personal 

�  Ingå i nätverk tillsammans med andra handledare i regi av Högskolan Dalarna 

 

Samordnare 

En samordnare utses i varje kommun Samma krav och förutsättningar som för huvudhandledare. 

Ansvarar för övergripande för samordning av studentarbetet i kommunen tillsammans med 

huvudhandledarna.  

 

Handledare 

Handledare är den sjuksköterska som handleder studenten under enstaka arbetspass. Handledaren 

bör rapportera till huvudhandledaren om studentens lärande. Handledaren bör ha 90 hp i ämnet 

vårdvetenskap inriktning omvårdnad samt handledningsutbildning 7,5 hp 

� handleda student vid enstaka tillfällen efter övergripande utbildningsmål, studentens mål, 

kursplan och verksamhetens mål och inriktning 

� medverka till att studenten får omdömen/bedömning 

 

Undersköterskehandledare 

Undersköterskehandledare är den undersköterska som handleder studenter i termin 2 i Basal 

Omvårdnad den första tiden under praktikperioden. Handledaren skall rapportera till 

huvudhandledaren om studentens lärande. Undersköterskehandledaren bör ha deltagit i 

handledarträff på högskolan aktuell termin.   

� handleda studenter i termin 2 i Basal Omvårdnad i nära samarbete med ansvarig 

huvudhandledare 

� Tillsammans med ansvarig huvudhandledare medverka till att studenten får 

omdömen/bedömning 
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Student 

Studenten har själv ansvar för sitt eget lärande och den egna motivationen och aktiviteten är en 

förutsättning för ett studentcentrerat lärande. Studenten har ett stort ansvar för genomförande av 

den kliniska utbildningen så att kursens mål kan uppnås. Studenten ska: 

� formulera en personlig inlärningsplan, med utgångspunkt från de egna inlärningsbehoven i 

relation till kursens mål 

� ta med tidigare inlärningsplaner och bedömningsunderlag till planeringssamtalet 

� föra loggbok om sitt eget lärande under vfu som underlag för reflektion tillsammans med 

huvudhandledare och/eller VFU-ansvarig 

� Studenten ska vara väl förberedd inför mitt- och slutbedömningssamtalen genom att 

efterfrågade dokument tas med samt att bedömningsunderlaget är ifyllt.  

� utvärdera kursen efter avslutad vfu-period 

 

Patient 

Patient innefattar även begreppen boende, klient, vårdtagare med flera. Det vill säga de personer 

som studenterna möter under den verksamhetsförlagda utbildningen som är i behov av vård och 

omsorg. Studentens lärande och därmed handledningen bör utgå från patientens problem/behov. 

 

VFU-ansvarig  

VFU-samordnare är anställd på Högskolan och ska ha magisterexamen och pedagogisk 

utbildning med praktisk yrkesverksamhet som sjuksköterska. VFU-samordnaren ingår i 

Högskolans kollegium och medverkar i teoretisk undervisning, klinisk handledning och 

examinationer. Hon/han ska vara väl förtrogen med utbildningsplan, kursplaner samt aktuella 

studiehandledningar och kvalitetskriterier för klinisk utbildning. Hon/han skall verka för att 

utbildningens teoretiska kunskap integreras med klinisk praxis och att VFU motsvarar de krav 

som ställs på en högskoleutbildning. Verksamhets- och kompetensutveckling, utveckling och 

forskning skall initieras och stimuleras i den kliniska verksamheten.  

.  

VFU-samordnaren ska stödja verksamheten för att högskolemässig VFU kan ges genom att 

� delta i organiserande av den VFU i samråd med huvudhandledaren 

� initiera och vara delaktig i att utveckla och implementera en högskolemässig handledarmodell 

med patientfokus 

� stödja huvudhandledaren och student i de situationer där så behövs 

� ansvara för examination av studenter i verksamhetsförlagda studieuppgifter. 

� ansvara för att bedömningssamtal genomförs tillsammans med student och huvudhandledare. 

� bidra till att handledande sjuksköterskor utvecklas, t.ex. genom regelbundna träffar med 

nätverket av huvudhandledare 

� ansvara för utvärderingen av vfu-perioden 

�medverka i kontinuerlig utveckling av en kreativ utbildningsmiljö genom att 

anordna/planera/medverka i olika forum/föreläsningar/arenor som utvecklar den kliniska 

utbildningen 

� ansvara för att informera vårdenheten om nyheter och/eller förändringar i utbildningen 
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Vårdutvecklare  

 

Vårdutvecklare är anställd på Högskolan och skall driva det strategiska arbetet som brobyggare 

mellan forskning, klinik och utbildning inom sitt verksamhetsområde. Vårdutvecklare bör vara 

lektor och ha adekvat klinisk förankring samt bedriva forskning inom ramen för den kliniska 

verksamheten. Den kliniska lektorn ingår i utbildningsprogrammets kollegium och medverkar i 

teoretisk undervisning/handledning och examinationer.  

 

Klinisk lektor ska 

� föra dialog om utbildning/kompetensfrågor med förvaltningsledningen utifrån högskoleverkets 

krav på högskolemässighet och vårdverksamhetens behov av att kunna rekrytera kompetent 

personal  

� samarbeta med VFU-samordnare och huvudhandledare 

� i samverkan med vårdverksamheten erbjuda gemensamma seminarier kring aktuell forskning 

till berörda inom verksamheten och på högskolan 

� initiera och stimulera utveckling och forskning i vårdverksamheten 

� initiera/stödja att tillämpliga forskningsrön integreras i det kliniska arbetet 

� identifiera utvecklingsbehov och stödja utvecklingsarbete samt bistå med handledningsinsatser 

med fokus på omvårdnadsutveckling 

� bedriva egen forskning inom områden som är relevanta ur vårdverksamhetens perspektiv. 

 

Verksamhetschef 

 

Verksamhetschef ansvarar för att skapa strukturella förutsättningar för handledningsmodellens 

genomförande Verksamhetschef/motsvarande har ett övergripande ansvar för att 

� en verksamhetsanpassad handlingsplan upprättas och hålls uppdaterad 

� det finns förutsättningar att genomföra handlingsplanen 

� verkställande av handlingsplanen följs upp. 

 

Enhetschef 

 

Enhetschef ansvarar för att skapa strukturella förutsättningar för handledningsmodellens 

genomförande, bl a genom att se till att utse ett adekvat antal huvudhandledare.  

Enhetschef ansvarar för att 

� det finns resursmässiga förutsättningar för huvudhandledare att fullfölja sitt uppdrag 

� kompetensutvecklingsplan utarbetas för handledare och planen följs upp 

� en kreativ utbildningsmiljö med reella möjligheter för studentmedverkan finns/kan 

åstadkommas. 

 

 

GENOMFÖRANDE AV VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 

Verksamhetsförlagd utbildning är en mycket betydelsefull del av utbildningen där studenten får 

en realistisk uppfattning om hur arbetet bedrivs och vilka krav som ställs på en professionell 

yrkesutövare. De får också möjlighet att förstå hur teori och praktik förutsätter varandra liksom 

betydelsen av samarbete med andra professioner. Genomförande av den verksamhetsförlagda 



 9 

utbildningen kan variera något beroende på olika förutsättningar och organisation i hälso- och 

sjukvården.  

 

Planerings- och bedömningssamtal 

Planeringssamtal samt mitt- och slutbedömningssamtal ska genomföras. Vid ett inledande 

planeringssamtal diskuterar student och huvudhandledare den kommande VFU-perioden utifrån 

styrdokumenten utbildningsplan, kursplan samt studentens personliga inlärningsplan. Inför 

bedömningssamtalen ska studenten vara väl förberedd med en skriftlig självbedömning med hjälp 

av AssCE-instrumentet.  Självbedömning är en viktig del av det livslånga lärandet och bidrar till 

att öka självkännedomen. Självbedömningen görs med utgångspunkt från t ex studentens 

inlärningsplan, loggbok eller andra dokument som stödjer studentens lärande.  

 

Även huvudhandledaren ska ha förberett sig väl inför dessa samtal och vid behov ha inhämtat 

information från andra handledare och undersköterskehandledare. Diskussionen mellan student 

och huvudhandledare ger underlag för ett sammanvägt betyg för kursen. Om studenten har 

problem att uppfylla sina inlärningsmål skall en strategi läggas upp senast i samband med 

mittbedömningen. Denna planering ska dokumenteras. 

 

Reflektion, loggbok och reflekterande dagbok 

Att lära sig genom reflektion är en mödosam och tankekrävande process som inte sker med 

automatik. En absolut förutsättning för att ett lärande ska kunna ske är att studenten är aktiv, och 

antingen muntligen eller skriftligen reflekterar och tar ställning. Genom att handlingar och 

upplevelser i samband med dessa bearbetas och kopplas till tidigare erfarenheter kan det mynna 

ut i ny kunskap och förståelse (Silén, 2004). Avsikten med handledarsamtalen är att stärka 

reflektionen så att studentens erfarenheter blir så lärorika som möjligt. Studenten uppmuntras 

genom frågor och kommentarer att fundera på och argumentera för sina handlingar (Skancke 

Bjerknes & Björk, 1996). För att stödja studentens reflektion och därmed lärandet, kan t ex 

loggbok, reflekterande dagbok och handledarsamtal användas. 

 

Reflekterande handledarsamtal ger studenten möjlighet att reflektera tillsammans med den erfarne 

och kompetenta handledaren för att underlätta sin egen yrkesmässiga och professionella 

utveckling. Samtal kan ske i samband med enstaka moment, i samband med arbetspassets slut 

och som systematisk reflektion någon gång i veckan. Vid den systematiska reflektionen får 

studenten välja någon händelse att bearbeta med hjälp av en reflektionsmodell (exempelvis 

Gibbs, se bilaga 2, Kolb eller Moxnes) 

 

 

LÄRANDET UNDER VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 

Genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen tar sin utgångspunkt i ett 

studentcentrerat lärande och patientfokuserat lärande, i ett samarbete mellan student, patient och 

huvudhandledare. 
 

Studentcentrerat lärande  

I den verksamhetsförlagda utbildningen bildar själva verksamheten utgångspunkt för studentens 

lärande. Här finns möjligheter att omsätta redan inhämtade kunskaper i praktiken och att möta en 

mängd nya situationer som kräver bearbetning både teoretiskt och praktiskt. Det självstyrda 

lärandet utvecklas hos studenten som får möjlighet att ta eget ansvar genom att få välja, värdera, 
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ta ställning, fatta beslut, planera samt genomföra handlingar med en handledare som bollplank. 

Ansvaret för lärandet ligger hos den som lär, det vill säga studenten. Förutsättningen för ett 

studentcentrerat lärande är att studenten är aktiv och ges möjlighet att undersöka och hantera 

situationer som representerar viktiga områden i den verksamhetsförlagda utbildningen och som är 

relevant för studentens utbildningsnivå. Att få syn på sin förförståelse och sätta ord på den är en 

del i lärandet. Studenterna måste få möjlighet att beskriva och resonera om hur de undersöker, 

motiverar och förklarar ställningstaganden och handlingar de gör samt ges möjlighet att träna 

färdigheter som är viktiga för yrket. Det är centralt att studenterna får möjlighet att bedöma sig 

själva och hur och vad de lär sig samt att de får återkoppling på bedömningar, handlingar, 

upplevelser och egna reflektioner. Drivkraften i lärandet är motivation som stimuleras av både 

inre och yttre krafter. Förmågan att arbeta i grupp tränas i samarbetet med personal och 

kurskamrater. Kontinuerlig utvärdering sker med hjälp av patienter, personal, kurskamrater och 

den egna självbedömningen (Kvalitetskriterier för klinisk utbildning 2002, Silén 2004). 

 

 

Patientfokuserat lärande  

Studentens lärande bör utgå från patientens behov och problem, d v s vara patientfokuserat (Figur 

2). Den problemlösningsmodell som används i basgruppsarbetet överensstämmer väl med 

grundstegen i olika problemlösningsprocesser som används i verksamheten som exempelvis 

omvårdnadsprocessen. Studenten tränar hela arbetsprocessen från datainsamling, bedömning, 

genomförande till utvärdering med utgångspunkt från de patienter de är studentansvariga 

för. För studenten innebär det en koncentration av omvårdnaden på ett begränsat antal patienter. 

När Carmnes (2000) intervjuade studenter om den verksamhetsförlagda utbildningen 

identifierades fyra modeller för handledning. I den modell som studenterna beskriver som den 

de verkligen utvecklas inom, fokuserar både handledaren och studenten lärandet på patienten. 

Studenterna beskrev idealbilden av handledaren som ”bollplank” men också som ”modern” 

yrkesmodell med ett modernt reflekterade synsätt. De använder samma språk vilket stärker 

förtroendet dem emellan. Handledaren vet vad studenten kan och vart hon/han vill ”gå”. 

 

 
Figur 2. Den utvecklande modellen (Carmnes, 2000) 
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I den utvecklande handledningsmodellen står handledaren ”bakom” studenten. Studenterna kan 

arbeta enskilt eller i par/team och vid behov ta hjälp av de olika personalkategorier som finns runt 

patienten. De får möjlighet att planera, utföra och utvärdera omvårdnaden enligt hela 

arbetsprocessen. Patientkontinuitet kan vara viktigare än handledarkontinuitet. Studenterna ska ta 

ansvar i relation till utbildningsnivå. En koncentration på ett fåtal patienter ger större möjlighet 

att träna bedömning samt se en helhet i omvårdnaden. Studenter som är i slutet av sin utbildning 

ska däremot ta ett mer omfattande ansvar motsvarande den kommande yrkesrollen. Genom att 

studenterna arbetar i par/team har de även möjlighet att reflektera och diskutera med varandra. 

Studenterna har möjlighet att självständigt söka svar och hitta lösningar innan det förankras hos 

handledaren. 

 

     Att handleda studenter tar tid framför allt när dessa inte har kommit så långt i sin utbildning. 

Studenter arbetar inte i samma arbetstakt som en erfaren yrkesutövare, vilket kan skapa en 

stressad situation för handledaren. Det är viktigt att studenterna får pröva alla moment kring 

patienten för att få en helhet. Detta fordrar att handledaren ibland måste stå med ”händerna på 

ryggen” för att ge studenten tid att agera. Eftersom den enskilda studenten inte bör delta i vården 

av alla de patienter handledaren har ansvar för kan tidspressen minska för denne. Medan 

studenterna koncentrerar sig på de patienter de har studentansvar för, får handledaren möjlighet 

att genomföra övriga arbetsuppgifter i det egna snabbare tempot.  

 

 

Lärandemiljöer 

Handledningsmodellen kan realiseras i olika lärandemiljöer inom vården beroende på rumsliga 

och organisatoriska förutsättningar. På en del vårdenheter skapas en lärandemiljö genom att ett 

par patientsalar avgränsas som en enhet inom enheten ( se t ex avd 17, avd 28/29 på Falu 

Lasarett). Dessa ”studentsalar” kan även ha en expedition och andra resurser. Ett alternativ är att 

huvudhandledaren som funktion använder olika delar av vårdverksamheten som grund för 

lärande och utbildning. Vad som används kan variera beroende på behovet, patienternas tillstånd 

och studenternas utbildningsnivå. I vissa verksamheter har huvudhandledaren själv huvuddelen 

av handledningen medan det i andra typer av verksamheter är mer lämpligt att handledningen 

fördelas på flera sjuksköterskor, men ansvaret för handledningen har huvudhandledaren. 

 

  


