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Sjuksköterskestudent termin 5

”En man satte i en bullbit i halsen, som blockerade luftvägarna. I 

samband med detta fick han även en hjärtinfarkt. Det var oerhört otäckt 

att se paniken i hans ögon och hur han blev allt mer blå i ansiktet. En 

bild jag sent kommer att glömma. Stod som förstenad långt efter att 

ambulansen åkt iväg med honom. Trodde att han bara skulle kvävas 

mitt framför ögonen på mig. 

Handledaren ringde ambulansen. Sedan väntade hon in att mannen 

skulle hämtas, för att sedan titta på klockan och konstatera att hon 

slutat jobba. Sen sa hon bara ’hej då’ och gick. Jag stod kvar chockad 

och fick ej tillfälle att samtala om detta.” 

ssk, kvinna, t5
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Studie av sjuksköterske- & läkarstudenter

Enkät med öppna svar (n=26 resp 37)

Beskriva en känslomässigt stark händelse som de haft 

svårt att klara av

Narrativ tematisk innehållsanalys 

(Riessman, 2008)
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Upplägg

 Preliminära data från ett pågående VR-projekt

 Samverkan mellan KI och SLL i frågor rörande 

verksamhetsförlagd utbildning

 Kompetensförsörjning i offentlig verksamhet – en 

samhällsutmaning!

 Konklusion
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Forskningsprojektet

“Lärande i känslomässigt obehagliga situationer”

Delstudier

1. Vilka känslomässigt obehagliga situationer upplever studenterna   

i sin VFU? Hur påverkas lärandet?

2. Vilket stöd får studenterna av lärare / handledare?

3. Vilka känslomässigt påfrestande situationer upplever de tidigt i 

sin yrkeskarriär? Är de förberedda?

Även jämförelser mellan studentgrupperna
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Läkarstudenter, termin 6 och 10

Metod

Fokusgruppsintervjuer

Intervjufrågor

 Vilka känslomässigt obehagliga situationer har du upplevt under 

din verksamhetsförlagda utbildning?

 Vilket stöd har du fått?

Kvalitativ studie

Grundad teori för dataanalys
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Resultat

Känslomässigt obehagliga situationer

Känsla av otillräcklighet  osäkerhet

”Osäkerheter” rörande

 Medicinska kunskaper och färdigheter

 Rollen som student i det professionella sjukvårdsteamet

 Egna värderingar i relation till sjukvårdskulturen

 Att upprätthålla en professionell roll

Framtidsoro
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Att upprätthålla en professionell roll

”Jag minns speciellt en ung man som hade fått nån infarkt eller vad 

det nu va’, och han skulle transporteras från ett ställe till ett annat. 

Och så när dom slängde på honom på den andra transportsängen 

så såg man att det stod på hans strumpor ”Världens bästa pappa”. 

Och då höll jag på att bryta ihop, det vart helt knäppt. Bara för att 

det stod där, nej, då fick jag ….. , och det gick jag och tänkte på 

även fast det var en sån banal sak……..”
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Fortsättning: kvantitativ studie

 Baserat på intervjudata har enkäter konstruerats

 Ett flertal lärosäten deltar

 Datainsamling pågår
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Delprojekt: 

Vilket stöd får studenterna av lärare / 

handledare?
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Vilket stöd får studenterna? 

 Kurskamrater

 Familj och vänner

 Handledare

 Reflektionsseminarium 

Viktigt

Att få tillfälle att prata i nära anslutning till situationen

Att få tala med någon som varit med om samma sak
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Men många studenter

lämnas ensamma att 

hantera sina upplevelser
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Forskargruppens reflektioner:

Vad behöver studenterna?

 Synliggörande av professionellt stöd (Studenthälsan)

Vad behövs under VFU?

 Tid och utrymme att reflektera och diskutera med andra 

studenter och handledare

 Handledare med utbildning som lyssnar och bekräftar 

studenterna

Hur kan utbildningen förändras

 Längre placeringar – bygga relationer

 Simulering av akuta händelser

 Träna på ”self care” och att stödja kamrater/kollegor 
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Delprojekt: 

Övergången från student till yrkesverksam
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Övergången från student till yrkesverksam

Forskningsfrågor: Vilka känslomässigt påfrestande situationer 

upplever de tidigt i sin yrkeskarriär? Är de förberedda?

 21 läkarstudenter

 Datainsamling pågår

 Analysmetod: Grounded theory
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Intervju

1 år som yrkesverksam

Intervju

Innan examen
Mailfrågor

Ca ett år



Läkare som gör AT (mailsvar maj):

”Starten av yrkeslivet har inneburit en enorm mängd upplevelser 

och intryck, som känns mer eller mindre bearbetade. Upplevelsen 

av det ansvar som kommer med läkarrollen är ibland nästintill 

förlamande, särskilt när den kombineras med brist på stöd. 

Upplevelsen av osäkerhet är också väldigt påtaglig (….)  

Det är svårt att sortera i känslorna. Det har varit roligt och 

intressant att få lära sig så otroligt mycket. Jag trivs bra med mina 

kollegor och känner en samhörighet med de andra AT-läkarna, 

vilket är viktigt och kul. Dock har det för mig varit en så stressande 

situation så jag tror att jag nu mest känner för att på något vis 

försöka att bara ta mig igenom detta och sen söka mig till någon 

helt annan arbetsmiljö (forskning, klinisk mikrobiologi eller dylikt) 

eller till och med ett annat yrke. Det kan vara ett väldigt roligt 

arbete, det har jag också känt, men förutsättningarna för att må bra 

och arbeta patientsäkert känns inte särskilt stora.”
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Forskargruppens reflektioner:

Vad behöver de nyutexaminerade?

 Bra ledare och en organisation som förstår

 Utrymme och tid för att reflektera och diskutera med kollegor

 Kollegial empati

 ”Trygg” arbetsmiljö i det patientnära arbetet
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VFU med hög kvalitet

….är en förutsättning för att underlätta  

övergången från studier till arbetsliv!
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Upplägg

 Preliminära data från ett pågående VR-projekt

 Samverkan mellan KI och SLL i frågor rörande 

verksamhetsförlagd utbildning

 Kompetensförsörjning i offentlig verksamhet – en 

samhällsutmaning!

 Konklusion
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Hur arbetar KI och SLL med att säkerställa 

hög kvalitet i verksamhetsintegrerat

lärande?

Några exempel från Stockholm

 Samverkan regleras i det regionala ALF-avtalet

 Högskolepedagogiska kurser för lärare / handledare

 Verktyg för VIL

 Samverkan avseende utbildningsdimensionering
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Samverkansorganisation

Enligt regionala ALF-avtalet
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Centrum för Klinisk Utbildning:

Högskolepedagogiska kurser

upplägg anpassad för vårdpersonal



Pedagogisk kompetens:

21 juni 2017Annika Östman Wernerson



Nätbaserad introduktion 

till handledning (alla)

21 juni 2017Annika Östman Wernerson



Stepping stone kurser:  
byggs ihop till 7,5 hp

Interprofessionell  

utbildning                            

eller

Case-pedagogik

Studentens  

lärande

Bedömning                   

i VFU

Examination: 

Critical 

incidence 

analysis

*Obligatorisk inledande kurs, ges som nätbaserad eller blended (traditionell) 

kurs 

*Introduktion till  

handledning och 

lärande
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Högskolepedagogisk kurs; 7,5 hp
för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Utvärdering 2009 – 2016

 Antal deltagare under perioden 932  

 Interprofessionell kurs, 15 olika professioner  

 Enkät till 780 personer = funna aktuella adresser

 55% har svarat (kvinnor 88%)

Jag har haft nytta av kursen i mitt uppdrag som lärare/handledare

Instämmer fullständigt 55 % 

Instämmer delvis 39 %
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Totalt 94%



Jag tycker att jag haft/har nytta av kursen i min dagliga 

verksamhet inom Hälso- och sjukvården

Instämmer helt eller delvis: 85%

 I arbetet generellt
Pedagogik är en stor del av det dagliga arbetet som ssk, inte bara i arbetet med 

studenter. 

 Handledning av kollegor
Har blivit bättre på att ge feedback till mina kollegor

 Lärtillfällen för patient och anhörig
Patientarbetet förutsätter ett pedagogiskt perspektiv förutom det professionella 

uppdraget

 Utveckling av kommunikation/tydlighet i arbetet
Jag ser med andra ögon på  kommunikationen med mina patienter, medarbetare och 

kollegor. Utvecklad kommunikation och tydlighet i mitt arbete.
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Verktyg

för verksamhetsförlagd utbildning

Ett exempel



Studentenhet med peer learning –
stegvis guidning för uppstart och drift av ex vis studentsal

CKU
Studentenhet med 

peer learning

Processtöd för att starta

• Flera studenter på en enhet

• Studenter kan stödja varandra
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Kompetensförsörjning i vården

Workshop arrangerad av SLL 

16 maj

SLL och lärosäten i Stockholm

Syfte: skapa en gemensam bild av hur vi tillsammans             

kan främja en hållbar kompetensförsörjning för framtidens 

hälso- och sjukvård.



Sammanställning av WS 

Utveckla och behålla kompetens – hur kan vi stödja utveckling? 

 Fortsätta pågående utveckling av handledarmodeller och 

pedagogiska funktioner

 Tydliggöra förväntningar mellan verksamhet och lärosätena. 

 Vad  ingår och saknas i utbildningarna? 

 Vad förväntas ske under VFU? 

 Tydliggjord systematiserad introduktion, mentorskap, 

kontinuitet, ledarskap & arbetsmiljö
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Sammanställning av WS - resultat

Utbildningsutbudet möta vårdens behov av kompetens. 

Hur ska den processen se ut?

Dialog och systematik viktigt

 Analys av SLL:s och vårdverksamhetens kompetensbehov

 Analys av lärosätenas utbildningsutbud i relation till nationella behov

Forum för dialog kring balans mellan efterfrågan, behov och 

utbildningsutbud
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Upplägg

 Preliminära data från ett pågående VR-projekt

 Samverkan mellan KI och SLL i frågor rörande 

verksamhetsförlagd utbildning

 Kompetensförsörjning i offentlig verksamhet – en 

samhällsutmaning!

 Konklusion
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Kompetensförsörjning i offentlig 

verksamhet – en samhällsutmaning!

 Vårdpersonal

 Lärare 

 Poliser

21 juni 2017Annika Östman Wernerson



Forskningsprojektet

“Lärande i känslomässigt obehagliga situationer”

Linköpings universitet:

 Övergången från student till yrkesverksam 

 Lärarstudenter
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Lärarstudent, ämneslärare

I början kände jag mig jätteensam, jag fick lösa allt själv. Den enda 

som hjälpte mig ibland var specialpedagogen, när hon hade tid. 

Jag ville säga upp mig flera gånger, jag var inte glad när jag körde 

till jobbet utan jag hade ångest och panik inför varje lektion och när 

jag slutade så sprang jag till bilen bara för att ta mig därifrån så fort 

som möjligt. Men jag tänkte att jag är inte den som ger upp snabbt 

utan jag kämpar /…/

(självrapport, lärarstudent ämneslärare 7-9)
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I alla dessa yrken möter man människor 

som är utsatta 

…och man är som personal själv utsatt

 Utbildningen måste förbereda på ett bra sätt

 VFU måste ha hög prioritet och hög kvalitet

 Introduktion på den nya arbetsplatsen

 Arbetsgivare måste skapa en god arbetsmiljö med utrymme för 

stöd, reflektion och återhämtning
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Upplägg
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Konklusion

Kompetensförsörjning kräver samverkan och dialog mellan 

lärosäten och arbetsgivare på alla nivåer
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Min reflektion

Vården är en fantastisk arbetsplats!
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Min reflektion

Vården är en fantastisk arbetsplats!

Det allra viktigaste är att i det patientnära arbetet tillgodose:

 Ett bra ledarskap

 Delaktighet och dialog

 Känsla av trygghet 

 Kollegialt stöd
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Tack till

VR-projektgruppen

Karolinska Institutet

Linköpings Universitet

Centrum för klinisk utbildning (CKU)

Karolinska Institutet

Utbildningsrådet

Stockholms Läns Landsting

Karolinska Institutet
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