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1) Kunna skapa ett interaktivt handledningsförhållande, i vilket
ingår

• Skapandet av en trygg och tillåtande stämning för studerandens
inlärning.

• Ömsesidiga och uppskattande handledningssamtal som
möjliggör reflektioner kring studerandens inlärning och bygger
upp handledningsförhållandet.

2) Kunna handleda målmedvetet, vilket betyder att

• Studerandens aktuella kompetens identifieras och individuella
mål fastställs.

• Ansvar ges åt studeranden enligt hens förmågor.

3) Kunna stödja utveckling i yrkesrollen som sjukskötare, vilket
betyder att

• Man stöder studerandes yrkesmässiga utveckling och fungerar
som en förebild.

• Man stöder utvecklingen av studerandes kliniska kompetens i
vårdarbetet.

• Man stöder studerande i att förstå det holistiska och
beslutsfattandet i vårdarbetet.

I sjukskötarutbildningen sker en betydande del av inlärningen i klinisk praktik,
där en sjukskötare är handledare.1,2 Handledarna har en betydande roll i
utvecklingen av studerandes kompetens och professionalism samt
studerandes inlärning. Med hjälp av en lyckad studerandehandledning kan
man påverka utvecklingen av studerandes kompetens samt bidra till en ökad
patientsäkerhet och till att sjukskötare inte lämnar branschen.3
Studerandehandledare behöver omfattande kompetens då de handleder
studerande. Sjukskötare bedömer att de kan stödja studerandes
inlärningsprocess väl, men att de behöver kunskap i att fastställa
kompetensmål för studerande samt motivation i att handleda studerande. Det
förekommer även utmaningar vad gäller kännedom om organisationernas
handledningspraxis och handledningsresurser.4 Dessutom anser
handledarna att bedömningen av studerande är utmanande, även om det är
en nödvändig del av sjukskötarstuderandes professionella utveckling.5

4) Kunna stödja inlärningsprocessen, vilket betyder att

• Användning av olika undervisningsmetoder, möjliggörande av
olika inlärningssituationer genom att kombinera teori och praktik.

• Feedback ges situationsspecifikt, objektivt, ärligt, konstruktivt och
i förhållande till målsättningarna.

• Kunna ta emot feedback om handledningen och
yrkesverksamheten.

• Studerandens kompetens bedöms i mitten och slutet av praktiken
i förhållande till de fastställda målsättningarna och i samarbete
med andra yrkespersoner som stöder studerandens inlärning.

5) Kunna utveckla sina egna handledningsegenskaper och
samarbetsfärdigheter som innefattar

• Utveckling av personliga egenskaper såsom tålamod, flexibilitet,
hänsynsfullhet, kompetens i vårdarbete och pedagogiska
färdigheter.

• Intresse för studerande och handledning av studerande.
• Tidshantering och fördelning mellan vård av patienter och

handledning av studerande.
• Samarbete med utbildningsorganisationernas representanter,

kollegor och medlemmar i ett multiprofessionellt team.

Enligt resultaten består sjukskötarnas kompetens av fem olika delområden. Vid handledning av studerande
upplever sjukskötarna att de skall,

Sjukskötare upplever att de
behöver omfattande kompetens då
de handleder studerande under
deras praktik. Kompetens behövs
för att skapa ett interaktivt
handledningsförhållande med
studeranden, utvecklingen av
handledarens
handledningsegenskaper och
samarbetet med olika instanser,
för målmedveten handledning
samt för att stödja sjukskötarens
yrkesmässiga utveckling och
inlärningsprocess. Planeringen av
utbildningen av
studerandehandledare förutsätter
att dessa kompetensområden
beaktas.
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Evidenstipset baserar sig på en högkvalitativ systematisk översikt och en
metaaggregation som publicerades 2020, där syftet var att beskriva
sjukskötarnas upplevelser av sin kompetens i att handleda studerande.
Översikten omfattade 21 studier där 294 sjukskötare deltog. Kvaliteten på
de studier som inkluderades i översikten hade bedömts som huvudsakligen
god av två självständiga bedömare. Översiktens metodologiska
genomförande beskrivs närmare i den ursprungliga publikationen*.
Kvaliteten på översikten bedömdes enligt JBI:s kriterier för bedömning av
systematiska översikter**.

Resultaten av översikten kan tillämpas inom den finländska och hälso- och
sjukvården och vid utvecklingen av studerandehandledning. Genom att
identifiera studerandehandledarnas kompetensområden kan kvaliteten på
handledningen av studerande utvecklas i Finland. Evidenstipsets resultat
kan utnyttjas vid planering av utbildning av studerandehandledare.
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