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SAMMANFATTNING 
 

Att handleda studenter på klinisk undervisnings avdelning (KUA) har bedrivits 

under ett tjugotal år. Studenter från olika utbildningsprogram inom hälso- och 

sjukvårdsutbildningar utvecklar sin interprofessionella kompetens under en två-

veckorsperiod. Studier visar att interprofessionellt lärande ger studenter en möjlig-

het att dels få en helhetssyn av patientens vårdbehov dels ökar förståelsen för 

varandras yrkesroller och kunskaper. Få studier har fokuserat på handledarnas er-

farenheter inom detta ämne och om sin roll på KUA.  

Studiens syfte var att beskriva fenomenet KUA handledare genom handledares 

uppfattning om rollen som interprofessionell handledare och interprofessionellt 

lärande på KUA. En kvalitativ metod användes och 19 interprofessionella handle-

dare från professionerna, arbetsterapi, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska in-

tervjuades individuellt. Texterna bearbetades och analyserades utifrån innehållsa-

nalys.  

Utifrån analysen identifierades tre kategorier, ”handledaren”, ”handledningen” 

och ”KUA konceptet”. Det visade sig att interprofessionella handledare har ett ge-

nuint intresse och engagemang för handledning, studenter, pedagogik och samar-

bete. Olika strategier används i den interprofessionella handledningen. Handle-

darna arbetar med teamet i fokus dels för studenters lärande, dels för att visa på 

teamets betydelse för patientens vård i hälso- och sjukvård. KUA konceptet kräver 

både tid och engagemang av handledarna men uppfattas som ett bra koncept där 

studenterna tillsammans kan utveckla det interprofessionella samarbetet. Handle-

darnas inställning till studenters lärande och handledning gör skillnad i handled-

ningen. Att vara interprofessionell handledare kräver kunskaper om såväl pedago-

gik som grupp och grupprocess. Studentteamens kunskaper driver KUA vilket på-

verkar handledningen. KUA konceptet har en positiv inverkan på handledarna och 

interprofessionell handledning uppfattas som stimulerande och utmanande.  

 

 

Nyckelord: Interprofessionell handledare, Klinisk undervisningsavdelning, Inter-

professionellt lärande, Team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: What is special about supervisors at a clinical training ward (CTW)? -A 

qualitative study 

Author: Elinor Andersson 

Supervisor: Lena Dahl 

ABSTRACT 
 

Supervising students in a clinical training ward (CTW) has been used for some 20 

years. Studies show that interprofessional learning gives students an opportunity 

to get a comprehensive view of a particular patient’s health-care needs, as well as 

an increased and mutual understanding of their colleague’s position and 

knowledge. Only a few studies have focused on the supervisor’s view of his or her 

own role within the activity of the CTW. The purpose of the study was to describe 

the CTW supervisor and his or her own perception of her role as an interprofes-

sional supervisor as well as to describe interprofessional learning on its own at the 

CTW. A qualitative method was used, and 19 interprofessional supervisors from 

and within occupational therapy, along with physicians, physiotherapists, and 

nurses, were interviewed.  

The texts were content-analysed. Three categories were identified: ‘the supervi-

sor’, ‘the supervision’, and ‘the concept of CTW’. It turned out that the interpro-

fessional supervisor has a genuine interest and commitment to supervise, to work 

pedagogically, to collaborate, and to work with students. The supervisors all used 

different strategies, and they worked with the team in focus, partly for the benefit 

of the students but also to show the team’s importance in relation to the patient’s 

health care situation. The CTW concept requires lots of time and dedication from 

the supervisor, but it is perceived as a good concept where students can develop 

interprofessional collaboration. The supervisor’s understanding and approach to 

student learning makes a huge difference in the process of supervision. Being an 

interprofessional supervisor requires a pedagogical knowledge and understanding 

of a group and of the group process. The student’s team knowledge influences the 

CTW, which affects the supervision. The concept of the CTW has a positive im-

pact on the supervisors, and the interprofessional supervision is perceived to be 

stimulating and challenging.  

 

 

Key words: interprofessional supervisor, clinical training ward, interprofessional 

learning, team. 
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1. INLEDNING  
 

Handleda studenter inom klinisk verksamhet ingår i den professionella yrkesutöv-

ningen. (Kvalitetskriterier klinisk utbildning, 2009). I befattningsbeskrivning för 

interprofessionella handledare inom klinisk undervisningsavdelning (KUA) besk-

rivs att handledare skall ha särskild utbildning då det i uppdraget ingår att hand-

leda studenter i såväl team som i professionsspecifika moment (Uppdragsbeskriv-

ning för KUA handledare, 2013). Integrerade programperioder och interprofess-

ionellt lärande (IPL) där studenter träffas och samarbetar har under ett tjugotal år 

bedrivits vid Hälsouniversitetet (HU), Linköpings universitet (LIU) (Areskog, 

1994). LIU var bland de första att arbeta med IPL inom klinisk verksamhet och 

KUA startades vid Landstinget i Östergötland (LIO) för ett femtontal år sedan 

(Kliniska undervisningsavdelningar, Hälsouniversitetet). Liknande avdelningar 

bedrivs runt om i Sverige idag och det finns både nationella, nordiska och inter-

nationella nätverk i syfte att vidareutveckla det interprofessionella arbetet (Nation-

ellt nätverk för kliniska undervisningsavdelningar, KUA Sverige. Nordic interpro-

fessional Network. Center for the Advancement of Interprofessional Education).  

 

Under mina år som både specifik handledare för sjuksköterskestudenter och inter-

professionell handledare på KUA har intresset väckts för handledingsfrågor. Stu-

denter har genom åren ofta nämnt det faktum att på KUA enheten tillåts de ta mer 

ansvar och handledaren står vid sidan om i större utsträckning än vid traditionella 

praktikplatser. Utifrån den reflektionen väcktes frågan kring fenomenet KUA 

handledare, är det något speciellt?  

 

 
2. INTRODUKTION 
 

2.1 Klinisk undervisningsavdelning - KUA 
 

KUA är ett integrationsmoment som skapar en möjlighet att erbjuda studenter från 

olika utbildningsprogram att samverka under en två veckors period i interprofess-

ionella team (Överenskommelse för interprofessionellt lärande- KUA, 2012). Stu-

denter som går sin sista termin i arbetsterapi-, biomedicinsk analytiker-, sjuk-

gymnast- och sjuksköterskeprogrammet samt studenter som går i termin 9 och 10 

från läkarprogrammet träffas vid KUA enheterna. Studenterna integreras i en lä-

randemiljö där IPL bedrivs för att utveckla och träna samarbete inom klinisk verk-

samhet. Syftet är att studenterna skall få en ökad förståelse för varandras profess-

ioner och kompetenser. Studenterna får en helhetssyn kring patienten genom att 

arbeta i interprofessionella team. Studenterna ansvarar gemensamt för att tillgo-

dose patienters alla vårdbehov under professionell handledning (Kliniska under-

visningsavdelningar, Hälsouniversitetet).  
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2.2 Interprofessionellt lärande - IPL 
 

I WHO:s rapport ”Framework for Action on Interprofessional Education & Colla-

borative Practice” beskrivs IPL som en nödvändig förberedelse inför framtida 

samarbete inom hälso- och sjukvård. Att utveckla och arbeta med interprofession-

ell utbildning är ett komplext arbete som bland annat kräver engagemang (WHO, 

2010). Enligt Center for the Advancement of Interprofessional Education, 

CAIPE:s definition sker IPL när två eller flera medlemmar lär av, med och om 

varandra i syfte att förbättra samarbete och öka vårdkvaliteten för patienten. 

CAIPE använder termen ”interprofessional education” vilket inkluderar lärande 

både inom utbildningen och inom den kliniska verksamheten (CAIPE, 2002).  

Lära av, med och om varandra i interaktion från olika professioner är en pågående 

process vilket skall leda till att öka förståelsen för sin egen kompetens och pro-

fession men även för övriga professioners kunskaper och förmågor (Hammick, 

2009). Hammick menar att det måste finnas en vilja och en kapacitet för att sam-

arbeta och ingå i ett team. Det interprofessionella arbetet måste stödja sig på re-

spekt och förtrogenhet för varandra. Att arbeta interprofessionellt och uppnå ett 

gemensamt mål behöver inte nödvändigtvis innebära att vara överens under arbe-

tets gång, men det ska finnas en trygghet i att veta när man skall ge och ta. Bete-

enden i teamet som t. ex hur man ser på sin och andras roll kan påverka det inter-

professionella samarbetet och det bör bland annat finnas en balans i teamet av be-

roende, oberoende och interberoende menar Hammick (2009).  

 

Det finns skillnader mellan olika yrkesprofessioners status, etiska frågor, normer 

och värderingar (Reeves & Heans, 2013). Dessa skillnader kan påverka samar-

betet och effektiviteten i det praktiska arbetet men även i utvecklingen av det IPL 

och läroplaner. Idag finns ingen bestämd teori kring IPL därför behövs arbetet 

med en teoretisk bakgrund fortsätta för att öka förståelsen och utvecklingen i detta 

ämne menar Reeves & Hean (2013).  

Barr (2013) beskriver två områden som har betydelse för processen av IPL, dess 

lärprocesser och lärandets kontext. Teorier om vuxnas lärande, psykodynamisk 

teori och situations lärande nämns inom området lärprocesser. Lärandets kontext 

beskriver bland annat organisations teori, aktivitets teori och sociologiska per-

spektiv. Barr (2013) menar att dessa teorier behöver testas och prövas i praktiken 

för att utveckla den teoretiska grunden för det interprofessionella området och lä-

randet. Den interprofessionella kompetensen anses nödvändig och IPL har en vik-

tig uppgift under utbildningen (Carlsson, 2012). Utvecklingen av IPL tidigt i ut-

bildningarna har betydelse för kommande arbete i en kvalificerad hälsovård. Vik-

tiga egenskaper är en god kommunikation, teamarbete och en förståelse för de 

olika yrkesrollerna i det interprofessionella arbetet menar Begley (2009).  

 

 

 2.3 Teamarbete  

 

Grupp uppstår när fler än tre individer samspelar mot ett gemensamt mål eller för 

att utföra en uppgift. Ett arbetslag eller team kan beskrivas som en självstyrande 

grupp med ansvar och befogenheter (Svedberg, 2007). Det krävs essentiella egen-
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skaper som t ex samverkan och samarbetsförmåga för att uppnå ett bra teamar-

bete. Samverkan innebär att det finns ett utrymme till integration och att det syns 

en vinst i själva samarbetet. Teamet måste kunna uppnå kvalitet i samarbetet, för 

att kunna kallas team. Detta innebär att teamet har en överensstämmande uppfatt-

ning om vad målet är. Det goda teamet är ett professions- och resultatinriktat team 

där man utvecklar och lär sig menar Sandberg (2006).  

Teamarbete stärker den egna yrkesrollen. Resurser och kompetens utnyttjas på ett 

bättre sätt men risker finns att beslut och lärande inte alltid sker på lika villkor då 

olika personer är olika starka. Det kan framkalla ett ”revirtänk” mellan medlem-

marna i teamet (Kvarnström & Wallin, 2001). Grupprocesser inom utbildning kan 

förklaras både utifrån gruppens sätt att samarbeta och gruppens socioemotionella 

aspekter menar Hammar- Chiriac (2003). Kvarnström (2007) beskriver att svårig-

heter med att arbeta i team är dels organisationens påverkan på teamarbetet, dels 

den teamdynamik som uppstår i det interprofessionella samarbetet och dels svå-

righeter som uppstår när professionernas olika kunskap skall integreras i teamet.  

 

Svårigheterna menar Kvarnström (2007) kan leda till en begränsning av effektivi-

teten och helhetssynen kring patientens problem. Tidigare studier visar att studen-

ter anser att ett meningsfullt teamarbete är när de framförallt kan se att diskuss-

ioner och reflektioner mellan de olika yrkesprofessionerna leder fram till ett effek-

tivare arbete och ett livslångt lärande (Fallsberg & Hammar 2000, Falk et al, 

2013). Som handledare i interprofessionella studentteam blir uppgiften att skapa 

en tillitsfull lärandemiljö (Carlsson, 2012) och få studentteamet att inte fokusera 

på sin egen yrkesspecifika roll för mycket utan istället fokusera på helheten av pa-

tientens vård (Carlsson, 2012, Falk et al, 2013). Handledning i interprofessionella 

team måste balansera mellan nära insyn i studentarbetet och kunna ta ett steg till-

baka, vilket ibland kan beskrivas som att handleda med ”händerna på ryggen”. 

Detta innebär i första hand ett pedagogiskt ansvar och i andra hand ett kliniskt an-

svar (Carlsson, 2012).  

 

 

2.4 Handledning  
 

Begreppet handledning har genomgått en utveckling under en längre tid och har 

mer inriktats mot de pedagogiska aspekterna vilket har ökat behovet av att ut-

veckla handledningens funktion och roll menar Killen (2008). Från att ha haft en 

inriktning som kan beskrivas som mäster-lärling pedagogik läggs det idag större 

vikt vid att studenten skall kunna koppla samman teori och praktik för att uppnå 

en professionell kompetens (Selander & Selander 2007).   

Professionell handledning av studenter definierar Killén (2008) bland annat som 

en utvecklings- och lärprocess. Det bidrar till att studenten lär sig metodiskt ar-

bete, integrerar professionens grundkunskaper och etiska principer samt utvecklar 

sin yrkesidentitet. Tveiten (2010) beskriver handledning som en formell, relation-

ell och pedagogisk process med syfte att stärka personens kompetens genom en 

dialog. Selander & Selander (2007) menar att handledning utgår från tre olika di-

mensioner. Studenten skall utifrån den sociologiska dimensionen kunna koppla 

samman teori och praktik, handledaren skall vägleda studenten att tillämpa kun-

skaperna i praktiken med den pedagogiska dimensionen. Utifrån den psykologiska 
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dimensionen skall studenten i praktiska moment träna och utveckla sin yrkesroll 

tillsammans med handledaren (Selander & Selander, 2007).  

 

 

2.4:1 Handledningens funktion och kompetens 
 

Handledning är följaktligen en pedagogisk process där handledaren är en stöd-

jande person (Egidius, 2009). Viktiga delar är regelbundna samtal och förberedel-

ser inför uppgifter och problem samt att det finns tid avsatt för handledning. Re-

flektion ger en möjlighet till struktur över mål och handlingar menar Killén 

(2008). Det kan därför vara av betydelse att tidigt göra klart förväntningar på 

praktiktiden för att uppnå en bra handledning (Tveiten, 2010). Handledarens egen 

förståelse för sin roll och funktion har betydelse för själva handledningen menar 

Öhrling & Hallberg (2001). Pilhammar (2012) beskriver hur varierande studenter, 

lärare respektive handledare ser på handledning. Medan studenter anser att hand-

ledaren är någon som introducerar, är en förebild, ständigt närvarande och bekräf-

tar anser lärarna att handledaren är någon som hjälper studenten till ett korrekt yr-

kesutövande och knyter samman teori och praktik. Handledarna själva anser sig 

vara någon som lär studenterna se helheten, vårda patienterna och lära ut rutiner 

(Pilhammar, 2012).  

 

Handledares kompetens kan beskrivas utifrån Tvietens (2010) beskrivning om yr-

keskompetens. Kognitiv kompetens står för den teoretiska kunskapen och ligger 

bland annat till grund för kunskaper om inlärning. Genom reflektion kan man 

medvetandegöra kunskapen och även lyfta fram den ”tysta kunskapen”. Hand-

lingskompetens kan ses som att ha en repertoar av färdigheter och metoder, att an-

vända vid olika situationer och kontext vilket omfattas av kommunikation, 

kroppsspråk och samarbete. Affektiv kompetens står för de etiska grundvalen och 

det egna ansvaret i yrkesutövandet (Tvieten, 2010). Handledarkompetensen kan 

även beskrivas utifrån Aristoteles tankar kring det praktiska och teoretiska tänkan-

det. Aristoteles menade att beslut inte kan ske utan förnuft, tanke eller etisk håll-

ning. ”Episteme” står för vetandet som är inlärt genom undervisning som de teore-

tiska kunskaperna. ”Techne” står för kunnighet vilket innebär hur någonting utförs 

och omfattas av de praktiska färdigheterna, hur den enskilda utövaren utvecklat 

sina färdigheter. Till sist beskrivs ”fronesis” som klokhet och det goda omdömet 

det vill säga de etiska grundvalen (Ringbom, 1967).  

 

 

2.4:2 Handledning i pedagogiskt möte 
 

Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk idé lutar sig mot teoretiska ansat-

ser inom den vuxenpedagogiska traditionen. Pedagogiken utgår från ett student-

centrerat lärande där studenterna skall reflektera över sitt lärande i verklighetsan-

knutna situationer (Silén, 2004). Det innebär att ansvaret ligger hos individen eller 

hos gruppen. Tanken att arbeta med grupper inom PBL är att utveckla den indivi-

duella förmågan att arbeta i team och grupp. För att få en grupp att arbeta effektivt 

måste man vara insatt i interprofessionellt samarbete och i grupprocess (Wood, 

1994). Beskriva handledarens funktion inom PBL är inte helt enkelt enligt Hård af 

Segerstad et al (2000) men benämner fyra olika nivåer.  
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Den första är innehållsnivån, som beskriver att handledaren måste ha en uppfatt-

ning och kunskap om utbildningens mål och få den studerande att reflektera över 

vad som är relevant för den aktuella kursen. Nästa nivå omfattar arbetsmetodni-

vån, där handledaren bör veta hur en grupp skall gå vidare i inlärningen. Tredje 

nivån är att handledaren bör ha goda kunskaper om gruppdynamik, vara en aktiv 

deltagare och att veta när man skall ge och ta. Till sist nämns nivån kunskap som 

metakognition det vill säga vara en del i lärprocessen och uppmuntra till att stu-

denterna ”tänker på hur de tänker” (Hård af Segerstad et al, 2000).  

 

Studenter har ofta inför sin utbildning inom hälso- och sjukvård med sig olika för-

väntningar och erfarenheter som kan påverka förhållningssättet. Viktigt i lärpro-

cessen är därför att synliggöra likheter och olikheter inom de olika professionerna. 

En av handledarnas uppgifter är att våga lyfta fram situationer där professionernas 

oliktänkande och arbetssätt synliggörs och därmed skapa en lärmiljö där det kan 

utmanas och diskuteras. Handledarens egen syn på lärandet och studenten kan 

komma att vara betydande för det pedagogiska mötet (Uhlin & Pelling, 2010). Att 

kunna möta studenten där denne befinner sig i sin utveckling och inte där handle-

daren anser att studenten bör vara (Egidus, 2009).  

Studenters upplevelse av en positiv lärprocess är när de känner sig delaktiga i tea-

marbetet kring patientens vård och när studenterna känner stöd från handledarna 

(Öhrling & Hallberg, 2001. Gidman, et al, 2011). Att använda sig av PBL i klinisk 

verksamhet gör att studenter tillåts arbeta med verksamhetsbaserade patientfall på 

ett systematiskt sätt och där möjlighet ges att använda sina kunskaper i självstyrt 

lärande under handledning (Macallan et al, 2009). PBL och IPL i yrkesutbildning 

anses öka den interprofessionella kompetensen som i sin tur leder till en ökad för-

ståelse för varandras roller och kompetens. Det ger studenter mer förberedelse in-

för kommande yrkesverksamhet och är positivt för helhetssynen kring patienten 

(Faresjö et al, 2007. Lachmann et al, 2012. Pelling et,al, 2011. Wilcock et al, 

2009).  
 

 

2.4:3 Handledning i den interprofessionella lärandemiljön 

 

Handledning beskrivs som krävande och stressande samt att det är svårt att be-

döma studentens utveckling (Struksnes et al, 2012). Även handledning inom IPL 

är ett komplext och krävande arbete. Betydelse för att klara denna uppgift är att ha 

ett intresse, empati och humor (Lindqvist & Reeves, 2007). Regelbundna reflekte-

rande träffar och introduktion har betydelse för arbetet som handledare och för ut-

vecklingen av handledarrollen och dess funktion (Struksnes et al, 2012, Lindqvist 

& Reeves, 2007). Att bidra till en bättre klinisk utbildning är en av orsakerna till 

att engagera sig som handledare inom IPL (Lindqvist & Reeves, 2007). En tidi-

gare studie om sjuksköterskehandledare visar på att interprofessionell handledning 

anses vara ett betydelsefullt arbete vilket även tillåter mer tid till handledning än 

vid traditionell utbildning och praktik. Sjuksköterskehandledare för interprofess-

ionella studentteam inom KUA anser sig dels vara ett stöd i teamarbetet och är 

uppmanande att öka den professionella förståelsen. Men även bryta hierarkier i 

teamet och att använda sig av ett reflekterande förhållningssätt (Carlsson et al, 

2011). Handleda studenter inom IPL och KUA bör vara av hög kvalitet och det 
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måste finnas tid till handledning. Handledarna bör ingå i diskussionerna kring pa-

tientens vård utan att ge lösningar. De ska finnas där i bakgrunden så inget förbi-

ses anser studenter. Vidare menar studenter att interprofessionella handledare bör 

använda sig av samma pedagogik, ha utbildning i handledning, vara tillgänglig för 

studenterna och kunna ge konstruktiv feedback (Hylin et al, 2007).  

 

Ruiz et al (2013) beskriver hur handledare använder olika pedagogiska strategier 

som kontrollerad handledning. Det beskrivs som att delge information och lära ut. 

Handledningsdriven strategi medför att handledaren stimulerar lärandet med frå-

gor till studenterna. Studentdriven strategi medför att studenterna själva reflekte-

rar över situationer och uppgifter (Ruiz et al, 2013). Handledarna bör ha förståelse 

för varandras roller och kulturer. Fokus bör mera läggas på det interprofessionella 

samarbetet i stället för på den individuella specifika uppgiften menar Chipchase, 

et al (2012).  

Utbildning och utveckling kan vara betydelsefullt för att studenter skall få lik-

nande erfarenheter i den integrerade utbildningen. Utbildning för interprofession-

ella handledare kan skapa en gemensam filosofi för interprofessionell utbildning 

och IPL och ge en tydligare bild av handledarrollen. Förmågor som en interpro-

fessionell handledare bland annat kan behöva utveckla är att vara professionellt 

neutral det vill säga stödja de representerade professionerna i gruppen. Att kunna 

ha förståelse för och kunna bemöta grupprocess och gruppdynamik, vara flexibel 

och reflekterande samt vara observerande. Den interprofessionella handledaren 

måste också ha förmåga att kunna motivera, uppmuntra och stödja den interpro-

fessionella processen och visa på fördelarna med IPL inför kommande teamarbete 

och patientvård (Freeman et al, 2010). 

 

Tidigare studier har riktats mot hur studenter upplever IPL och integrationsmo-

menten inom klinisk verksamhet men få studier har lyft fram den interprofession-

ella handledarrollen inom detta ämne. Förhoppningen med föreliggande studie är 

att kunna presentera en tydligare bild av handledarrollen på KUA. 
 
 

3. SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva fenomenet KUA handledare genom handleda-

res uppfattning om rollen som interprofessionell handledare och interprofession-

ellt lärande på KUA. 

 

 

4. FRÅGESTÄLLNING 
 

Hur uppfattas IPL och hur uppfattas det att vara en del av utbildningsformen IPL?  

Hur definieras interprofessionell handledning av handledarna?  

Vad kännetecknar en interprofessionell handledare?  

Hur ser handledarna på sin handledarroll? 
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5. METOD 
 

5.1 Kvalitativ metod 
 

Målet i kvalitativa studier är att utveckla en förståelse för ett fenomen och hur 

detta förhåller sig i verkligheten för att få en uppfattning om vad individer beskri-

ver och tänker kring detta. Strävan är att studera fenomen i en varierande kontext 

(Polit & Beck, 2008). Fenomen kan beskrivas som ”det som visar sig” och ”så 

som det erfars” (Friberg & Öhlén, 2012). Utifrån studiens frågeställning och syfte 

med att beskriva fenomenet KUA handledare genom deras uppfattning om inter-

professionell handledning ansågs därför en kvalitativ metod med en fenomenolo-

gisk ansats vara relevant för undersökningen. För analysarbetet valdes den kvalita-

tiva innehållsanalysen (Polit & Beck, 2008. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

5. 2 Fenomenologisk ansats 

 

Föreliggande arbete är inspirerad av Fenomenologi och dess livsvärldsorienterade 

perspektiv. Fenomenologin är en kvalitativ metod som har sina rötter inom filoso-

fin (Polit & Beck, 2008). Den utvecklades under förra sekelskiftet som en kritik 

till det vetenskapliga synsättet. Här ansågs att det krävdes fler metoder för att un-

dersöka och studera fenomen. Centralt inom fenomenologin är att öppet närma sig 

hur något ”erfars” av människor. För att få en förståelse om arbetssätt och samar-

bete inom hälso- och sjukvården menar t ex. Friberg & Öhlén att en fenomenolo-

gisk ansats mycket väl kan användas. (Friberg & Öhlén, 2012).  
  

Fenomenologin har inslag av epistemologi (läran om kunskap) och ontologi (läran 

om varandet) eller sättet att se på världen (Friberg & Öhlén, 2012. Karlsson, 

1999). Fenomenologin söker både efter människors olika erfarenheter om ett feno-

men men även det som är gemensamt i de olika erfarenheterna (Friberg & Öhlén, 

2012). Syftet blir att visa på VAD någonting är och HUR det sker (Karlsson, 

1999). Fenomenologin menar att livsvärlden så som vi uppfattar den ger en me-

ning till varje enskild person (Kvale & Brinkman, 2009). Det intressanta blir att få 

en förståelse i ett vidare perspektiv, det vill säga vilka konsekvenser erfarenhet-

erna har för människor (Polit & Beck, 2008).   

 

 

5. 3 Datainsamling 
 

I studien ingår tre KUA enheter i sydöstra Sverige. Enheterna omfattas av vårdav-

delningar inom geriatrik och ortopedi där varje enhet består av 6 till 8 vårdplatser. 

Under en två veckorsperiod handleds de interprofessionella studentteamen som 

består av ca 5 till 8 studenter i varje team av interprofessionella handledare. Stu-

dentteamen roterar på schemalagd tid, dag och kvällspass. Två sjuksköterskehand-

ledare alternativt en sjuksköterskehandledare och en undersköterskehandledare är 

stationerade på KUA enheten under arbetspassen. De övriga interprofessionella 
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handledarna från yrkesprofessionerna har en mer flexibel handledartid och träffar 

studenterna några timmar då och då under studenternas arbetspass.   

 

Då intresset för undersökningen var att beskriva handledares uppfattning om inter-

professionell handledning oavsett yrkesprofession och att inte jämföra eventuella 

skillnader mellan professionerna var urvalskriteriet tjänstgörande interprofession-

ella handledare. Kvale & Brinkman (2009) menar att antalet informanter i kvalita-

tiva intervjustudier är beroende av studiens syfte. De menar att antalet intervjuer 

bör bestå av cirka 15 informanter, men kan vara både färre och fler. I föreliggande 

studie ingick totalt 19 interprofessionella handledare bestående av både kvinnor 

och män. Informanterna bestod av arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnaster och 

sjuksköterskor. Ett tillstånd om att få göra studien inhämtades från verksamhets-

cheferna.  

De interprofessionella handledarna kontaktades därefter via mejl utifrån enheter-

nas kontaktlista. Informationsbrev skickades till 30 interprofessionella KUA 

handledare i Östergötland för att få en bred spridning i urvalet. Två handledare var 

inte i tjänst och tackade nej till intervjun, två tackade nej av andra orsaker och 13 

handledare svarade ja. En påminnelse skickades ut efter tre veckor till 13 handle-

dare. En handledare tackade nej och ytterligare 7 handledare tackade ja till inter-

vjun, 5 handledare svarade inte på påminnelsen. Av de 20 informanter som tack-

ade ja valdes en informant ut till en pilotstudie. Denna informant ingick inte sedan 

i huvudstudien.  

 

Inom fenomenologin används oftast halv-strukturerade intervjuer. En intervju 

guide sammanställdes för att användas som ett manus i syfte att strukturera inter-

vjun. Intervjuguiden omfattades av frågor som var både abstrakta och konkreta för 

att täcka det fenomen som undersöktes (Kvale & Brinkman 2009). Bakgrundsfrå-

gor som antal år inom sin yrkesprofession, tidigare erfarenheter av handledning 

och eget val att handleda ställdes för att fånga variationen i materialet (Polit & 

Beck, 2008). En pilotstudie utfördes och utgick ur studien då viss justering i inter-

vjuguiden gjordes. Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas till 

text. Intervjuerna varade mellan 27 min till 58 min. Innan intervjun startade besk-

revs kort om anledningen till det valda ämnet, som ett förtydligande till informat-

ionsbrevet och för att ge möjlighet till eventuella frågor från informanterna. 
 

 
5.4 Analys  

 

Alla informanter hade varierande erfarenhet av att handleda studenter inom verk-

samhetsförlagd utbildning (VFU) innan de började att handleda interprofession-

ellt, vilket stod i relation till antal år handledarna hade arbetat inom sin yrkespro-

fession. Informanternas yrkeserfarenhet inom respektive profession varierade mel-

lan 1,5 år - 37 år. Handledarnas ålder var mellan 27 år - 64 år och deras erfarenhet 

som interprofessionell handledare varierade mellan 1 år - 17 år. Flertalet av infor-

manterna hade blivit tillfrågade och tackat ja till att vara handledare på KUA, me-

dan några av informanterna själva aktivt hade valt och sökt tjänst som interpro-

fessionell handledare.  
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Analysarbetet utgick från ”manifest” innehållsanalys där texternas innehåll analy-

serades och beskriver det mest uppenbara. Processen av analysen utgick från de 

steg som beskrivs av Graneheim & Lundman (2004). 

I steg 1 transkriberades intervjuerna till text av författaren själv och texterna lästes 

därefter igenom upprepade gånger för att bli bekant med datamaterialet. Därefter i 

steg 2 lästes och bearbetades texterna i varje intervju för att identifiera det mest 

signifikanta och meningsbärande i varje text och som överensstämde med fråge-

ställningarna för studien. De meningsbärande uttrycken bestod både av längre och 

kortare meningar. I steg 3 jämfördes de meningsbärande uttrycken för att identifi-

era skillnader och likheter. Liknande uttryck grupperades i förkortade och beskri-

vande meningar. 

 

Därefter i steg 4 jämfördes de beskrivande meningarna och liknande meningar 

grupperades i gemensamma kategorier. Inom varje grupp jämfördes och bearbeta-

des därefter i steg 5 de beskrivande meningarna med varandra, för att finna det 

mest centrala. Sex beskrivande koder utkristalliserades och blev lärande, student-

grupp, handledargrupp, pedagogik, team samt KUA. Bearbetarbetningen av data-

materialet växlade mellan steg 4 och 6 där de beskrivande meningarna jämfördes, 

baserat på skillnader och likheter som kunde urskiljas. Ur analysbearbetningen i 

steg 6 framkom slutligen tre meningsbärande kategorier med två sub-kategorier 

för respektive kategori och tre sub-kategorier för en kategori, som ytterligare be-

skriver respektive huvudkategori.  

 

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Betydelsen med denna studie kan ses som ett led i utvecklingen av IPL inom kli-

nisk verksamhet och begreppet interprofessionell handledare. All forskning som 

berör människor skall bygga på respekt och autonomi och i enlighet med Helsing-

forsdeklarationen lutar sig studien mot de etiska principer som finns för forskning 

(Vetenskapsrådet). För att få tillstånd till undersökningen kontaktades verksam-

hetschefer för de olika KUA enheterna via mejl i form av informationsbrev där 

studiens syfte, betydelse och metod framgick. Informanterna i undersökningen 

kontaktades därefter via mejl och informerades både skriftligt i form av ett in-

formationsbrev och muntlig information i samband med intervjun. Informanterna 

fick själva välja tid och plats för intervjuerna. I samband med intervjutillfället 

skrev informanterna på ett informerat samtycke som handlade om att deltagandet 

var helt frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Intervjuerna spelades in på 

band som behandlades konfidentiellt (Vetenskapsrådet). Citaten från informan-

terna har omformulerats från talspråk till skriftspråk för att inte uppfattas som för-

löjligande. Aktuell studie ingår i en masterutbildning och därmed har ingen etisk 

prövning sökts inför undersökningen (Helgesson, 2006). 
  
 

6. RESULTAT 
 

Följande resultat baseras på de individuella intervjuerna. Resultatet presenteras 

dels analytiskt utifrån de tre huvudkategorierna – handledaren, handledningen 
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och KUA konceptet och med sju sub-kategorier som visade sig i analysarbetet. 

Dels deskribtivt med citat från samtliga informanter. Punkterna i citaten visar på 

pauser som uppstod under informanternas berättelser.   

Ur berättelserna framgick hur den interprofessionella KUA handledaren arbetar 

utifrån ett genuint intresse för handledning, studenter, lärandet och det interpro-

fessionella samarbetet. Handledarna berättade hur de har utvecklat sin handled-

ning utifrån erfarenhet och kompetens. Den interprofessionella handledaren besk-

rivs av en handledare på följande sätt,  

 

”multikompetent … vi handleder ju flera olika kategorier … i studentteamen … vi 

har lärt oss interprofessionellt”. I-15 

 

 

Handledaren  

 

Genomgående i intervjuerna berättar informanterna om hur arbetet som interpro-

fessionell handledare är ett stimulerande, spännande och utmanande jobb. Att få 

vara en del i studenters lärprocess och utveckling, att se studenterna växa in i sina 

roller under två veckor är något som gör den interprofessionella handledningen så 

rolig menar handledarna. Några av informanterna säger att det är ett ”privilegium” 

och en ”förmån” att få vara en del av KUA som utbildningsform. Många av hand-

ledarna berättar att en av orsakerna till att de arbetar med interprofessionell hand-

ledning är att det ger så mycket tillbaka. Det innebär att de lär sig själva hela tiden 

och att även de som handledare utvecklas i det interprofessionella lärandet och 

samarbetet. Det är ett givande och ett tagande mellan handledarna och studenterna 

men även inom handledarteamet menar många av informanterna. Flertalet av in-

formanterna säger att kännetecknande för en interprofessionell handledare är att 

de har ett engagemang för pedagogik, studenter, studenters lärande och egen ut-

veckling vilket beskrivs på följande vis, 

 

”att man måste vilja vara handledare … att man brinner för det här med studen-

ter … pedagogik … att man tycker det är roligt och intressant … att man vill ha 

en liten extra utmaning i sitt arbete … man har ett engagemang”. I-13 

 

 

Rollen 

 

Rollen som KUA handledare är en ansvarsfull och svår roll säger flera av infor-

manterna. De handleder alla yrkesprofessionerna men genomgående framkom ur 

analysarbetet att sjuksköterskan är mer av en teamhandledare för att han eller hon 

är stationerad på plats hela tiden. Vissa av handledarna säger att de gör mer 

punktinsatser och handleder mer yrkesspecifikt men menar även också att hand-

ledarteamet arbetar för och emot ett gemensamt mål. Det innebär att vara neutral, 

se alla professionerna och kunna tänka ”över gränser” det vill säga att ha teamet i 

fokus och inte bara se till det yrkesspecifika. 

 

”en väldigt ansvarsfull roll, vi är inte sjuksköterskehandledare enbart utan team-

handledare … vi är ju på plats mest hela tiden”. I-3 
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Arbetet som interprofessionell handledare innebär att man måste visa respekt för 

varandras kunskaper och kompetenser. Flera informanter berättar om hur de vill 

vara en förebild för studenterna i sitt yrkesutövande och som någon informant sä-

ger, förmedla en ”holistisk människosyn”. Med det menar informanterna att det 

innebär att inte enbart lyfta det teoretiska kunnandet utan i det praktiska kunnan-

det visa på hur yrkesprofessionerna är mot varandra i teamet och mot patienterna. 

Några av handledarna säger att de vill att studenterna med KUA placeringen skall 

bli mer trygga i sin yrkesroll och i sin kommande yrkesprofession.  

Några informanter menar att en interprofessionell handledare inte behöver ha så 

mycket kunskap om vare sig vården eller de andras yrkesroller för att handleda 

vilken profession som helst, utan säger att man måste se till helheten. En infor-

mant säger att det är andra komponenter som avgör om man är en bra handledare 

eller inte, vilket beskrivs på följande sätt, 

 

”men jag tror inte att det är avgörande att jag kan … mycket om medicin … eller 

så för att jag skall vara en bra handledare … jag tror det är andra handledar-

egenskaper … alltså jag skulle kunna handleda en annan profession en hel dag… 

utan att kunna jättemycket om just den professionen”. I-17 

 

 

Några informanter säger istället att för att kunna ställa frågor till de olika profess-

ionerna i studentteamet bör man som handledare ha kunskap och viss kännedom 

om allas yrkesprofessioner. Flertalet av informanterna menar att som handledare 

på KUA måste man vara trygg i sin yrkesroll för att våga släppa kontrollen och 

våga ställa krav och utmana till diskussioner. Flera informanter menar att det kan 

vara svårt ibland och framförallt i början som interprofessionell handledare, att 

kunna våga backa och stå tillbaka. Några informanter säger att som handledare 

måste du våga bjuda in och kunna ha förmågan att ”lägga händerna på ryggen”. 

 

”inte så himla lätt att släppa … att våga släppa ansvaret till någon annan … att 

det är svårt att stå med händerna på ryggen … att våga lita på att studenterna har 

det som krävs och färdigheterna … man måste vara lite modig i det … men det 

tror jag man blir … för det handlar om när man själv känner sig trygg och sä-

ker”. I-6 

 

 

Kunskap och kompetens 

 

Arbetet med handledning är inte bara att ”vara”, det är ett arbete som är tidkrä-

vande och ställer krav på dig som handledare berättar flera av informanterna. In-

terprofessionell handledning innebär att arbeta mycket med grupprocess och kom-

munikation säger de. Flera informanter menar att som interprofessionell handle-

dare bör du ha kunskaper om såväl pedagogik och lärande som grupper, gruppro-

cess och kommunikation. Det kan innebära att ha förmågan att känna av gruppen 

och våga utmana teamet. Det kan även innebära att lyfta fram svårigheter i grup-

pen och medvetandegöra det för studenterna. 

 

”att man kan möta olika konstellationer av studenter och ändå veta hur man skall 

hantera en grupp och få dem att samspela … ja man måste verkligen kunna se 

gruppen där de är och kunna grupprocess … dynamik … så det är nog väldigt 
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viktigt att ha lite känsla för att kunna läsa av en hel grupp … och känna om man 

kan släppa kontrollen”. I-1 

 

Sitt handledarskap menar flera av informanterna har de utvecklat genom erfaren-

het och utbildning samt till viss mån genom reflektion med andra. Några infor-

manter säger att det finns en fördel med interprofessionell handledning, man är 

inte ensam i handledarskapet och att det ger en viss trygghet. Att utveckla sin 

handledning menar några informanter är en lärprocess i sig. Flera menar att som 

interprofessionell handledare bör man ha tidigare erfarenhet och utbildning i 

handledning.  

 

”sen har vi lärt oss genom utbildningar och fått kurs för handledare och där har 

vi fått några praktiska tips … rent pedagogiskt … ja det har hjälpt mig … men det 

är inget som man kan tillämpa genast man behöver träna sig i detta … sen syn-

punkter och diskussioner med … handledarkollegor” I-9 

 

 

Handledningen 

 

Handledning menar informanterna är att framförallt vägleda, stötta och guida stu-

denten så att studenten praktiskt kan använda sin kunskap. Det innebär att få stu-

denterna dels att själv tänka utifrån sin profession och dels tänka gemensamt i stu-

dentteamet för att förstå det interprofessionella lärandet. Det skall leda till att 

kunna ge bästa möjliga vård för patienten. En informant säger, 

 

”ibland är det lite Göta Kanal med en liten slussport som behöver öppnas men 

oftast så flyter det ju på”. I-2 

 

 

Tillit till studenten 

 

Flertalet av informanterna lyfter fram studenternas egen kompetens och kunskap 

och menar att det är studenternas kunskap som driver studentteamet vidare. Som 

handledare måste man vara öppen för studenternas kunskaper, att studenterna 

kommer fram till olika resultat mot vad man som handledare har tänkt och det be-

höver inte var fel. Vår tanke är inte den ända rätta säger många av informanterna. 

De berättar om hur de ser studenterna som blivande kollegor och menar att de som 

handledare måste lita på studenterna och att de tillåter studenterna ta egna beslut 

och komma med förslag till åtgärder. Studenterna kan oftast koppla ihop teori och 

praktik när de diskuterar och reflekterar tillsammans i teamet. Handledaren finns 

där som en trygghet och vägleder studenterna.  

 

”man kan lotsa studenten till ett svar som den har”. I-8 

 

Informanterna tror att det är inställningen till studenten och lärandet som gör skill-

naden i handledningen. Någon handledare säger ”vi vet vad som förväntas av oss 

som handledare och vad som förväntas av studenterna”. Flertalet av informanterna 

menar att som handledare på KUA så utmanar de studenterna mera till att ta an-

svar och det ställs högre krav än vid vanlig verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
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På KUA blir det fler aspekter i lärandet som gör att det blir ett mer djup i studen-

ternas lärande. Under den traditionella placeringen menar någon informant hand-

leds studenterna oftast parallellt med ordinarie sysslor. Det kan vara en orsak till 

att studenterna ofta får ”gå med”. 

 

”skillnaden … det är väl mest att titta på när jag gör … här är det studenten som 

skall göra … vi utmanar på ett helt annat sätt … vi kräver att de tar mycket större 

ansvar… men jag måste ha koll på vad studenten gör och vad patienten gör … det 

krävs en hög pedagogisk vana”. I-12 

 

 

Pedagogiska strategier  

 

De interprofessionella handledarna berättar om olika strategier de använder i 

handledningen. Den pedagogiska idén PBL gör att både studenter och handledare 

ser det som en självklarhet att dela med sig och menar att PBL är den pedagogiska 

idén som påverkar handledningen och verksamheten. Studenterna är vana vid PBL 

vilket medför att studenten tar mer ansvar för sitt lärande säger några av informan-

terna.   

 

”jag tycker ändå att man märker på studenterna … dom flesta gångerna att dom 

är vana vid att arbeta i grupp … dom är vana vid PBL … det genomsyrar verk-

samheten … det är ju ett mycket mer tillåtande klimat … när man har mycket stu-

denter på en avdelning”. I-16   

 

Genomgående i intervjuerna berättar alla informanterna om hur de använder sig 

av att ”bolla tillbaka frågan” och många av handledarna säger att de använder sig 

av metakognitiva frågor som t ex, ”vad, hur och varför”. Arbetet med frågeställ-

ningar menar några informanter är för att kontrollera studenternas kunskaper. 

Flera av handledarna menar även att använda sig av frågor är ett sätt som hjälper 

studenterna att lyfta och medvetandegöra sina egna och andras kunskaper och 

kompetenser. Det synliggör skillnader och likheter mellan professionerna och 

hjälper studenterna hur de i studentteamet gemensamt kan utnyttja varandra i sitt 

arbete. Men som någon informant säger ”så gäller det att vara tydlig med att frå-

gorna är till för att studenten skall tänka bredare och djupare”. 

 

”om de frågar någonting … istället för att ge svar … bolla tillbaks så … till tea-

met”. I-10 

 

”jag använder nog dom här … hur tänker du nu… alltså hur? var? varför? … 

dom metakognitiva … lite utmana studenten … mycket påpeka likheter … för att 

dom sen skall hitta skillnader… att de kan göra det här tillsammans”. I-12 

 

Andra strategier i handledningen som informanterna berättar om är hur de använ-

der sin egen närvaro. Genom att i stunden kunna gå i och ur handledningen. Fler-

talet av informanterna säger att det är en balansgång av närvarande och icke när-

varande handledning. Det stimulerar studentteamet att diskutera med varandra och 

någon menar att det ger en annan dynamik i studentgruppen. Flera av informan-
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terna beskriver sin närvaro som att ”handleda i bakgrunden”, det vill säga att fin-

nas men inte finnas. Många handledare säger också att i början av studenternas två 

veckors period krävs mer aktiv närvaro än i mot slutet av perioden.  

 

”i början så tycker jag det är viktigt att man syns … för då är man en trygghet 

bara att man finns … man behöver inte säga någonting … sen brukar jag för-

svinna … alltså rent kroppsligt … för annars blir det ju oftast att de söker en be-

kräftande blick … det blir samma sak vid ronden vid patientsängen … står hand-

ledaren inte med framme hos patienten blir det en annan dynamik på salen”. I-11 

 

Några informanter säger att det är en utmaning att vara på KUA och att man måste 

kunna lyssna av. Ibland behöver handledarna aktivt gå in och styra upp diskuss-

ionerna. Det kan ibland även behövas mer aktiv handledning beroende på hur stu-

dentgruppen fungerar tillsammans. Flera av informanterna berättar om hur de 

”övar upp” eller har ”övat upp” en magkänsla eller ”ett öga” för att känna av grup-

pens förmågor och färdigheter. Det används t ex. när handledarteamet skall göra 

bedömningar av studentteamen. 

 

”den här magkänslan man har … det är den här tysta kunskapen som man pratar 

om … man har liksom öga för någonting … får den här känslan på något vis … 

och ofta stämmer det … det är någonting som kommer när man har jobbat i några 

år…”nej nu släpper jag inte lika mycket”… konstigt … men jag känner av”. I-15 

 

Ur berättelserna framkommer hur reflektion är något som informanterna använder 

sig mycket av. De säger att reflektion är en del i lärandet och en förutsättning för 

en bra handledning, där dialog och kommunikation är viktiga delar för att teamar-

betet skall gå framåt och utvecklas. Någon informant säger ”att det finns möjlighet 

till reflektion för studenterna på vad det är de gör så de inte bara gör”. I reflekt-

ionen kan konkreta exempel lyftas fram som studenten eller studentteamet sedan 

kan arbeta vidare med och här kan även studenternas kompetens och kunskap tyd-

ligare bedömas. Många informanter menar att i handledningen är tidsaspekten vik-

tig.  

 

”studenterna måste få tid till att reflektera … man kan inte skynda på processen 

… utan de måste få tid att reflektera och tänka efter… och komma vidare”. I-4 

 

 

KUA konceptet  

 

KUA som utbildningsform och idé menar alla informanter är ett bra koncept för 

att öka förståelsen för varandras profession och kunskap. Lära med varandra kan 

visa på hur alla kan bidra till patientens vård säger de. På KUA får studenterna 

träna på sin yrkesroll fast i team, här lyfts lärandet till en annan nivå.  

 

”det bästa sättet att lära sig på … i samråd med andra … hela tiden och samar-

beta … knyta ihop säcken och förstå helheten”. I-18 
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Interprofessionellt lärande 

 

Styrkan med KUA ligger i grundidén omkring det interprofessionella lärandet sä-

ger några av informanterna. Det interprofessionella lärandet är viktigt i studenter-

nas lärande och några av informanterna säger att KUA även skulle behövas i lägre 

terminer. Andra handledare menar att det istället skulle vara svårt med den här ty-

pen av interprofessionell lärandemiljö i lägre terminer beroende på studenternas 

mognad och mognadsprocess. En förutsättning för studentteamets utveckling och 

lärande är att studenterna bör kunna bidra med kunskaper och erfarenheter till tea-

met.   

 

”svårt i lägre terminer man behöver ändå vara så pass … ja … mycket kunskaper 

i sitt yrkesspecifika … mogen i sin utbildning … om åtgärder och bedömningar 

för att kunna förstå varför man faktiskt gör så här … känner man sig osäker så 

har man nog jättesvårt att ta till sig vad någon annan gör”. I-14 

 

Några handledare menar istället att det inte enbart handlar om mognad. Någon in-

formant berättar om hur studenter kan uttrycka att de upplever en markant skillnad 

mellan KUA och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och att studenter ibland 

kan säga att det är först nu som det faller på plats. Det är själva studentgruppen 

som genom att lära tillsammans gör det interprofessionella lärandet och som gör 

att studenterna utvecklas och växer på lika villkor. Det finns en trygghet i att lära 

med jämlika menar många av informanterna.  

 

”en del i det hela… att de skall få ihop det som de lärt sig och att det kanske är 

första gången som de jobbar ihop så nära inpå… alla sitter i samma båt och att 

alla är studenter... vi förväntar oss ganska mycket av dom … men det gör det nog 

lättare att de hittar varandra … över gränserna och vågar hitta varandra”. I-7 

 

Det är i det praktiska arbetet som det interprofessionella lärandet kan bli mer syn-

ligt och studenterna kan få den egna upplevelsen. Någon informant säger ”om 

man enbart sitter och berättar så blir det ju bara ett utbyte av information”. Det är 

dock en lärandemiljö som inte passar alla individer menar flera av informanterna, 

ibland kan det vara svårt för studenterna att förstå det interprofessionella lärandet 

och PBL i praktiken. Vissa studenter kan ha svårt att få ihop sin kunskap och sitt 

lärande i samarbetet då studenterna framförallt vill träna sig i sin yrkesroll. På 

KUA ställs det interprofessionella lärandet och samarbetet på sin spets och hand-

ledningen kan uppfattas som annorlunda av studenterna när ansvaret läggs på stu-

dentgruppen. Studenterna uppfattar ibland det interprofessionella som otydligt när 

frågor från handledarna ställs interprofessionellt och de har svårt att förstå hur de 

skall utnyttja varandra i det praktiska arbetet. 

 

”när man gör sista praktiken så här och är i princip klar … då blir det så tydligt 

vad man behöver kunna … för att klara av jobbet… det blir väldigt tydligt när 

man sätts i sådana här situationer med andra studenter”. I-14 
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Teamets betydelse 

 

Genomgående i intervjuerna berättar informanterna om hur de vill lyfta fram det 

interprofessionella teamarbetets betydelse. De menar att det inom hälso-och sjuk-

vård finns en viss hierarki vilket kan visa sig i samband med det interprofession-

ella arbetet och det kan avdramatiseras genom att visa på vinsten av teamets bety-

delse för patientens vård.   

 

”man måste gå in som handledare … med en ödmjukhet och lyhördhet för de 

andra yrkeskategorierna … för det finns fortfarande en sorts hierarki inom sjuk-

vården och kan man då avdramatisera det så … här är vi ett team”. I-5  

 

Flera informanter menar att de i den interprofessionella handledningen ibland 

måste arbeta mycket med integrationen, att väcka intresset för det interprofession-

ella samarbetet. Det kan innebära dels att få studenterna att se vinsten i sitt lärande 

och att studenterna får med sig något från placeringen, 

 

”när studenterna kan komma … och ber om hjälp … och då få dem att … ”om du 

var ute i arbetslivet vem skulle du vända dig till för att få den informationen” … 

ja så börjar de tänka… det är liksom att dom … att det går upp ett ljus så där”. I- 

11 

 

Det innebär även att öka förståelsen för det interprofessionella samarbetet för pati-

entens vård och gynna studenternas framtida teamarbete och yrkesutövning. 

 

”Väcka intresse hos dom … visa att man kan lära sig genom andra … att det är 

ett unikt tillfälle … att få insyn i andras professioner … att det finns samarbets-

vinster … att det underlättar teamarbetet … 1+1blir inte 2 utan något extra”. I-9 

 

 

Kontexten 

 

KUA är en utbildningsform som kräver mycket engagemang och planering från 

flera håll som t ex. den egna kliniken och utbildningen, inte bara från handledarna 

säger många av informanterna. Flera av handledarna berättar att man generellt får 

stöd från både universitetet och landstinget genom planeringsdagar, utbildningsda-

gar och stöd vid svårare studentfrågor. 

 

”det är jättebra … det kräver mera engagemang på ett sätt av hela … av framför-

allt kliniken i stort”. I-17 

 

Medan andra handledare säger att stödet från både den egna organisationen och 

från utbildningshåll varierar och menar att det är en ständig konkurrens om ut-

rymme och tid. En informant säger, 

  

”väldigt varierande … ibland så känns det som vi får kämpa väldigt mycket … 

men jag tror inte det har att göra med att de inte ger stöd … utan det är nog 

andra organisatoriska problem ... det är ju många parter inblandade”. I-19 
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Arbetet på KUA är tidskrävande och det kräver en handledargrupp som arbetar 

och strävar mot gemensamt mål. Det är svårt att handleda tillsammans säger flera 

av informanterna och menar att handledargruppen måste vara stabil och trygg för 

att inge trygghet i studentteamet. Handledarteamet är beroende av varandra i sam-

arbetet med den interprofessionella handledningen och i samband med bedöm-

ningen av studenternas teamarbete. Många av informanterna lyfter fram handle-

darreflektionen som en del i att utveckla sin egen handledning och även utveckla 

den interprofessionella handledningen och menar att det borde de arbeta mera 

kontinuerligt med i handledarteamen än vad som görs idag säger de flesta handle-

darna.   

 

”hur viktigt det är med handledarreflektioner … tiden man tar tillsammans … här 

är större grupp… man måste ha med alla för att alla liksom blir samspelta … och 

göra ungefär likadant… för gör vi inte det så blir studenterna väldigt förvirrade”. 

I-8  
 

 

7. DISKUSSION 
 

7.1 Metoddiskussion  
 

Inom kvalitativa studier omfattas begreppet tillförlitlighet av trovärdighet, pålitlig-

het, objektivitet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008, Graneheim & Lundman 

2004). I samband med studiens genomförande gjordes följande åtgärder utifrån 

trovärdighet, pålitlighet och objektivitet. I urvalsgruppen ingick handledare som 

vid studiens genomförande tjänstgjorde som interprofessionella handledare på 

KUA enhet. Informanterna kontaktades via KUA enheternas mejllista efter till-

stånd från verksamhetscheferna. Informanterna förväntades alltså ha erfarenhet av 

interprofessionell handledning. Informanternas ålder, kön, yrkesprofession och 

antal år inom respektive yrke samt erfarenhet från traditionell handledning och in-

terprofessionell handledning visar på en variation i materialet. För att ingen yrkes-

kategori skulle känna sig utpekad kontaktades därför alla handledare på KUA- en-

heterna. Till skillnad mot intervjuer i fokusgrupp där informanterna kan påverkas 

av varandras uppfattningar ansågs valet av individuella intervjuer mer relevant för 

denna studie då handledares egenskilda uppfattning om interprofessionell hand-

ledning söktes (Polit & Beck, 2008).  

 

En pilotintervju genomfördes med en slumpmässigt utvald interprofessionell 

handledare i syfte att pröva intervjuguidens hållbarhet samt intervjuteknik. Under 

intervjun och efter att ha lyssnat igenom och transkriberat intervjun justerades in-

tervjuguiden något. Pilotintervjun ansågs därför ge en bias och valdes bort (Kvale 

& Brinkman 2009).  

Transkriberingen av intervjuerna utfördes nära intervjutillfället och författarens 

egna reflektioner skrevs ner efter varje intervju vilket var en hjälp för författaren 

att bli uppmärksam på sin egen intervjuteknik och få ett djup i intervjuerna. Inter-

vjuguiden hade relativt många frågeställningar och användes mera som ett manus 

för att fånga in det som undersöktes. Alla frågor från intervjuguiden ställdes inte 
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vid varje intervju. Vissa frågeställningar kom upp i flera omgångar under en inter-

vju och utifrån andra perspektiv och användes då som följdfrågor.  

 

Graneheim & Lundman (2004) menar att det är omöjligt att som forskare inte ha 

en egen uppfattning om det fenomen som undersöks. Författarens tidigare erfaren-

heter som sjuksköterska och interprofessionell handledare kan tyckas ha en viss 

påverkan under intervjun och under analysarbetet. Författaren hade tidigare kän-

nedom om KUA enheterna men var inte förtrolig med alla KUA enheter som 

ingick i studien. Å andra sidan kan en förtrogenhet i KUA sammanhanget vara en 

hjälp till att fördjupa frågeställningarna och därmed få en större bredd och djup i 

informanternas svar (Kvale & Brinkman 2009. Karlsson, 1999). Samtidigt har stu-

dien inte inriktat sig på enbart interprofessionella sjuksköterskehandledare utan 

vänt sig till flera yrkesinterprofessionella handledare. Dock kan informanterna ha 

påverkats av författarens förförståelse och inte uttalat vissa uppfattningar vilket 

kan ha påverkat pålitligheten i resultatet. Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades själv av författaren vilket skulle kunna ha påverkat tolkningen av 

datamaterialet och dennes objektivitet i analysprocessen.  

 

En risk i analysarbetet kan vara att komma ifrån de mest meningsbärande enhet-

erna. Analys och databearbetning har växlat mellan de senare stegen i analyspro-

cessen enligt (Graneheim & Lundman, 2004) samt diskuterats kontinuerligt med 

handledaren under analysens gång.  

Citat från samtliga informanter har använts för att förtydliga vad som framkom ur 

berättelserna (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarhet enligt Polit & Beck 

(2008) och Graneheim & Lundman (2004) handlar om att ett resultat kan använ-

das i andra sammanhang. Intresset för studien låg i att studera interprofessionella 

handledares uppfattning om handledning vid KUA enheter. Då få studier har lyft 

fram den interprofessionella handledarrollen är förhoppningen att kunna presen-

tera ett underlag i utvecklingen av handledarrollen inom interprofessionell läran-

demiljö. Föreliggande studie skulle även kunna vara ett underlag i utvecklingen av 

interprofessionella lärandemiljöer inom kliniska verksamheteter i lägre terminer. 
 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva fenomenet KUA handledare. Ur analysarbetet 

identifierades tre kategorier, ”handledaren”, ”handledningen” och ”KUA koncep-

tet”. Dessa kategorier står även i relation till varandra som ytterligare beskriver 

vad som är så speciellt med KUA handledaren. Resultatet i denna studie åskådlig-

görs med hjälp av följande framtagna modell.  
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Modell 1. Fenomenet KUA handledare, (utformad av Elinor Andersson) 

 

 

Forslund (1998) har utarbetat en modell om professionell kompetens som visar på 

olika faktorer som berör utvecklingen av sitt yrkesutövande och sin yrkesskicklig-

het. Diskussionen omkring fenomenet KUA handledare kommer att utgå från 

dessa faktorer.  

 

Den personliga profilen är centralt i Forslunds modell och kan vara avgörande för 

hur individen handlar i vissa situationer (Forslund, 1998). Samtliga handledare be-

skriver ett genuint intresse för handledning vilket kan beskriva en interprofession-

ell handledares personliga profil. Viljan att handleda studenter och handledares 

engagemang för pedagogik, studenters lärande och det interprofessionella samar-

betet har tidigare beskrivits som en förutsättning för att anta uppdraget som inter-

professionell handledare (Lindqvist & Reeves, 2007). I likhet med en tidigare stu-

die (Carlsson, et al, 2011) uppfattar handledarna att rollen som interprofessionell 

handledare är en ansvarsfull och svår roll och sjuksköterskehandledaren anses 

vara mer av en teamhandledare för hela studentteamet. I föreliggande studie visar 

det sig även tydligt hur alla de interprofessionella handledarna oavsett yrkespro-

fession arbetar för att studenterna tillsammans skall utveckla sin helhetssyn om 

patientens vård. De arbetar med att ha teamet i fokus och menar att det är en av de 

främsta uppgifterna på KUA vilket har framkommit tidigare (Carlsson et al, 2011. 

Chipchase et al, 2013).  

Intressant är hur handledarna berättar om sitt arbete med att öka studenternas för-

ståelse för teamets betydelse ur olika aspekter, dels för studenternas eget lärande 

att de förstår sin egen roll i ett större sammanhang. Dels hur handledarna vill öka 

studenternas förståelse för varandras roller i teamarbetet för patiens vård och för 

hälso-och sjukvårdens arbete.  
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Yrkesetik är mycket viktigt för den professionella yrkesutövaren i mötet med 

människor (Forslund, 1998). I föreliggande studie beskriver handledarna hur de 

vill vara en förebild för studenterna i bemötandet till patienter, kollegor och i tea-

marbetet. Handledarna vill visa på vikten av respekt för varandras kompetenser 

och kunskaper vilket kan beskrivas som en ”affektiv kompetens” (Tveiten, 2010). 

Det går även att koppla till begreppet ”fronesis” (Ringbom, 1967) då handledarna 

visar på en tillit och respekt för studenternas kunskaper och lärande. Handledarna 

ger studenterna ett stort ansvar och menar att de själva som handledare då måste 

ha en trygghet i sin egen yrkesroll för att våga släppa kontrollen till studenttea-

men. Tryggheten tycks växa fram utifrån handledarnas erfarenheter, intresse för 

handledning och utmaningen i uppdraget. Det tycks även vara av betydelse att 

handledarna ser sig själva som ett team och som kan utvecklas tillsammans. De 

beskriver vikten av att de som handledarteam är stabila och handleder utifrån lik-

nande filosofi för att kunna inge trygghet till studentteamen. Det är egenskaper 

som studenter menar att handledare och framförallt interprofessionella handledare 

skall ha (Hylin et al, 2007. Pilhammar, 2012).  

 

Forslunds (1998) modell beskriver hur teorier behövs för att få struktur i det pro-

fessionella yrkesutövandet. Med frågor till studenterna vill handledarna ”väcka 

tankar” så att studenterna kan använda de kunskaper de redan har i det praktiska 

arbetet. Det stämmer väl överens med de definitioner på handledning som besk-

rivs i bakgrunden (Killén, 2008, Selander & Selander, 2007, Tveiten, 2010). Ut-

bildning i handledning och värdet av kunskaper inom pedagogik lyfts fram som en 

nödvändighet för att arbeta inom en interprofessionell lärandemiljö. Detta belyser 

vikten av en ”kognitiv kompetens” (Tveiten, 2010) som också kan relateras till 

”episteme” (Ringbom, 1967). Nödvändiga kunskaper förutom pedagogik är även 

kunskaper om team, teamarbete, grupprocess och kommunikation. I likhet med 

tidigare studie (Ruiz et al, 2013) så framkommer även i denna studie att handle-

darna använder sig av olika strategier i sin handledning, det vill säga att infor-

mera, fråga och reflektera. Den pedagogiska idén PBL tycks ha en stor betydelse i 

deras arbete och handledarnas uppfattning om hur handledning skall bedrivas 

stämmer väl överens med vad som tidigare beskrivits om PBL handledning inom 

klinisk verksamhet (Hård af Segerstad et al, 2000. Faresjö et al, 2007. Macallan et 

al, 2009. Lachmann et al, 2012. Pelling et,al, 2011. Wilcock et al, 2009).  

 

Som professionell yrkesutövare utvecklar man en rad metoder vilka används i 

olika situationer utifrån den kunskap och erfarenhet individen har menar Forslund 

(1998). De interprofessionella handledarna i denna studie använder sig av olika 

strategier som visar på tydliga utarbetade färdigheter och metoder. Med frågor, re-

flektioner, kroppsspråk och den ”tysta kunskapen” vägleder handledarna student-

teamen vidare. Färdigheter som tyder på ”handlingskompetens” (Tveiten, 2010) 

och ”techne” (Ringbom, 1967). De metakognitiva frågorna uppfattas som de mest 

betydelsefulla för att studenterna skall komma framåt i sin lärprocess och förstå 

samarbetet inom teamet. Intressant är informanternas beskrivning om den ”tysta 

kunskapen” och den nästan omedvetna ”magkänslan” som handledarteamet har 

tillägnat sig och som tycks vara betydande i arbetet med studentgrupperna. Även 

beskrivningen att använda sin egen närvaro som ett verktyg för att stimulera stu-

denternas diskussioner är intressant. En närvarande såväl som icke närvarande 

handledare kan ge dynamik i studentteamen vilket tyder på att handledarna har ar-

betat fram något av en ”fingertoppskänsla” för aktiv och passiv handledning. 
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Handleda i ”bakgrunden” eller att handleda med ”händerna på ryggen” har beskri-

vits tidigare (Carlsson, 2012). Ibland måste handledarna medvetet gå in och ”styra 

upp” studentdiskussionerna och ibland handleda yrkesspecifikt och ”lära ut”. 

Handledarna menar också att det måste finnas tid till reflektion för att studenterna 

skall hinna reflektera över vad de lär vilket tidigare har beskrivits (Carlsson, 2012. 

Carlsson et al, 2011. Killén, 2008. Tveiten, 2010). 

Dessa färdigheter och egenskaper stämmer väl överens med vad Freeman (2010) 

beskriver som en interprofessionell handledare behöver utveckla för att student-

teamen skall handledas utifrån en gemensam pedagogik. 

 

En professionell yrkesutövare bör ha kunskaper om verksamhetens mål. Hand-

lingar som yrkesutövaren utför bör vara kopplade till dessa mål menar Forslund 

(1998). Handledarna i föreliggande studie tycks vara väl förtrogna med och arbeta 

utifrån KUA konceptets mål, det vill säga att handleda studenterna interprofess-

ionellt och ge studenterna en interprofessionell helhetssyn kring patientens vård. I 

studien framkommer även att en interprofessionell lärandemiljö inom klinisk 

verksamhet kräver både engagemang och tid av såväl handledare som universitet 

och landsting. Oandasan & Reeves (2005b) beskriver ”micro”, ”meso”, och 

”macro” faktorer som kan påverka en interprofessionell lärandemiljö. Attityder 

till sitt yrkesutövande och lärandemiljön ”micro”, har betydelse.  

I föreliggande studie beskriver handledarna att arbetet som handledare kräver ett 

engagemang och en vilja att handleda. Dessa egenskaper tycks ha en stor bety-

dande roll och vara en orsak till att de arbetar inom detta område. Det interpro-

fessionella samarbetet i handledarteamet, ”meso”, kräver att teamet har gemen-

samma mål och en gemensam filosofi. Resultatet visar även på betydelsen av en 

stabil handledargrupp som fortlöpande också arbetar med den egna utvecklingen. 

De handleder utifrån en gemensam pedagogik för att ge trygghet till studenttea-

men. För att en interprofessionell lärandemiljö skall kunna bedrivas krävs även 

samarbete och stöd från organisationerna, ”macro”, som universitet och klinisk 

verksamhet. Handledarna lyfter fram hur viktigt det är att det finns tid för utbild-

ningsdagar och planeringsdagar och att det finns en god kommunikation mellan 

utbildningsprogrammen och den kliniska verksamheten i frågor som berör studen-

ter.  

 

KUA som koncept tycks påverka handledarnas sätt att se på den egna handled-

ningen. Den interprofessionella miljön ger även handledarna en utmaning och en 

möjlighet till egen utveckling och eget lärande. Att handleda tillsammans ger 

handledarteamen stöd och trygghet vid utmaningar som enskilda studentbedöm-

ningar och bedömning av studenternas teamarbete.  

Tidigare studier har visat på vikten av interprofessionellt lärande i professionsut-

bildning (Carlsson, 2012. Begley, 2009). I denna studie framkommer olika syn på 

hur pass tidigt i utbildningen en interprofessionell lärandemiljö inom klinisk verk-

samhet ska ligga. Studenters lärprocess gynnas av att de lär tillsammans och att 

det ger en trygghet i studentteamen. Samtidigt framkom att studenternas person-

liga grad av mognad anses vara en nödvändighet i interprofessionell lärandemiljö 

för att studenterna skall kunna förstå det interprofessionella lärandet.  Falks et al 

(2013) studie visar på liknande resultat.  
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Vad är det då som är så speciellt med fenomenet KUA handledare? Handledarnas 

samstämmighet i uppfattningen om handledning och interprofessionellt lärande 

tyder på att ur KUA konceptet har det arbetats fram en gemensam syn.   

Handledarna vet vad som förväntas av dem och vad som förväntas av studenterna 

och det i sig skulle möjligen kunna vara en av orsakerna till den skillnad i hand-

ledningen som studenter påtalar. Vid traditionell handledning utför handledarna 

oftast handledning parallellt med yrkesspecifika uppgifter. På KUA ges det mer 

tid till handledning och teamarbetet blir mer framträdande vilket även framkom-

mit vid en tidigare studie (Carlsson et al, 2011). Studenternas kunskaper och 

handledarnas tillit till studenterna tycks vara en nödvändighet för den interprofess-

ionella lärandemiljön. Tidigare studier visar på att studenter anser att ett menings-

fullt lärande kring teamarbete och en god lärandemiljö är när de får möjlighet att 

delta och ansvara för all vård kring patienten (Fallsberg & Hammar 2000, Falk et 

al, 2013, Gidman, et al, 2011, Öhrling & Hallberg, 2001). Även handledarnas po-

sitiva inställning till KUA gör att studenter tar ett större ansvar och kan utvecklas 

tillsammans (Macallan et al, 2009, Faresjö et al, 2007. Lachmann et al, 2012. Pel-

ling et,al, 2011. Wilcock et al, 2009).  

 
 

Konklusion 
 

I likhet med professionell yrkeskompetens visar KUA handledaren på kunskaper 

och kompetens som skulle kunna beskrivas som en egen handledningskompetens 

inom detta ämne. Det kan relateras till Tveiten`s (2010) beskrivning om yrkes-

kompetens och till Aristoteles ”fronesis”, ”episteme” och ”techne”. Det mest 

centrala i min modell är handledarnas intresse för pedagogik och deras tillit till 

studenterna vilket påverkar handledningen. Deras trygghet i sin yrkesprofession 

och i handledarteamet gör att de vågar backa, utmana, släppa kontrollen och ge 

studenterna ansvaret. Handledarnas förvärvade kunskaper och erfarenheter om pe-

dagogik och grupprocess ger handledarna verktyg som gör att de beroende på stu-

dentgruppen kan använda de strategier som för tillfället behövs.  

Även den interprofessionella lärandemiljön har en central betydelse i den presen-

terade modellen. Lärandemiljön tycks göra att handledarna kan använda sina kun-

skaper och kompetenser i större utsträckning än vid traditionell praktik. Miljön 

verkar göra skillnad i handledningen då det blir en helhet i studenternas lärande 

och större fokus läggs på teamarbete. Samtidigt har lärandemiljön en positiv in-

verkan på handledaren så till vida att de finner det mer stimulerande att handleda 

inom KUA vilket troligen också påverkar handledningen i sig.  

En interprofessionell lärandemiljö skulle troligen utifrån dessa kunskaper kunna 

utvecklas inom klinisk verksamhet i lägre terminer men kanske i andra konstellat-

ioner. Reflektion och studentteam gynnar studenters lärprocess enligt KUA hand-

ledarna. Här syns tydligt hur olika strategier och verktyg är av stor betydelse i pro-

fessionell handledning av studenter. Handledning kräver alltså tid, engagemang 

och det kräver pedagogisk utbildning.  
 

Vidare forskning inom detta ämne behövs för att vidareutveckla handledarens roll 

inom den kliniska verksamheten. Utifrån resultatet skulle det vara av intresse att 

undersöka och observera hur de interprofessionella handledarteamen samarbetar i 
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praktisk handledning. Intressant vore även att undersöka och jämföra handledning 

under verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och handledning på KUA. 
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