
 

Abstrakt     

 
Inledning: Det framkom av Högskoleverkets rapport ”utvärdering av grundutbildningar i 

medicin och vård vid svenska universitet/högskolor” att den kliniska utbildningen i 

röntgensjuksköterskeprogrammet varierande vid de olika lärosätena; i kvalitet, kontakten 

mellan vårdverksamhet och högskola, innehållsbeskrivningar, mål, handledningsmodeller och 

handledarens kompetenskrav. Verksamheten har stort behov av nya medarbetare men från 

studenthåll framkommer att en oengagerad handledare kan få studenten att fundera på sitt 

yrkesval.  

Syftet: Studiens syfte var att belysa röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av 

handledning i verksamhetsförlagd utbildning avseende bemötande, ömsesidiga krav och 

kontinuiteten i lärandet. Metod: Studenter blev intervjuade enskilt utifrån en halvstrukturerad 

intervjuguide. Datamaterialet skrevs ned ordagrant och analyserades utifrån en kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Resultatet: I resultatet framkom att bli bemött med respekt är ett 

krav. Handledaren skulle vara kompetent, engagerad och handleda studenten under en lägre 

period. Diskussion: I diskussionen reflekterades vikten av en fungerande kommunikation, 

tydliga studiehandledningar, handledningsmodeller och betydelsen av verksamhetens 

arbetsklimat och kultur. Slutsats: Samspelet mellan handledare/student var viktigast, 

handledaren skulle finnas till hands. Verksamheten borde skapa ett lärande klimat så att 

studenterna känner sig delaktiga i arbetsplatsens gemenskap för att få kollegor i framtiden.  
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INLEDNING 

Röntgenklinikerna runt om i Sverige har ett stort behov av nya medarbetare då 

röntgensjuksköterska är ett bristyrke med stora pensionsavgångar den närmaste 

tiden (URL1). Det finns ett stort behov att värva studenter och möjliggöra 

utbildning av hög kvalitet. 

 

Högskoleverkets (HSV) rapport 2007:23R ”Utvärdering av grundutbildningar i 

medicin och vård vid svenska universitet och högskolor” visade bland annat att en 

del av lärosätena hade god kvalitet på Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU), 

medan andra hade sämre kvalitet och verksamheten hade dålig kontakt med 

universitetet/lärosätet under VFU (den kliniska praktiken). Vissa hade otydliga 

mål och innehållsbeskrivningar, medan andra universitet hade tydliga 

handledningsmodeller för VFU. Krav på handledarnas formella kompetens 

varierade från inga alls till handledareutbildning (HSV, 2007:23R). 

 

På ett av lärosätena visade studenternas interna utvärdering av VFU perioden att 

studenterna i huvudsak var nöjda med den kliniska praktiken, men att få en 

handledare som inte är engagerad kan leda till att studenten tappar lusten för 

yrket. Norberg m fl. (1992) beskriver handledning som en väg till professionell 

utveckling. Genom handledning växer yrkesidentiteten fram. När teoretiska och 

praktiska kunskaper bearbetas och integreras utvecklas yrkesskickligheten 

(Norberg m fl. 1992 s.113). Det är viktigt med ett lärande klimat så att studenterna 

får en bra start i sin yrkesprofession och hitta sin yrkesidentitet. Därmed finns 

behov att belysa studenters upplevelser i VFU.  

 

BAKGRUND 

Yrkesprofessionen 

Röntgensjuksköterska blev först 2001 en egen yrkesprofession och har en egen 

yrkesetisk kod. Den är framställd och sammanställd i samarbete med 

Vårdförbundet (VF) och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) och 

antogs vid SFR:s årsmöte i september 2008. 

 Den yrkesetiska koden är formulerad utifrån röntgensjuksköterskans 

kunskapsområde och det egna yrkesansvaret. Koden ska stimulera och 
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vägleda röntgensjuksköterskan i etiska resonemang och ge stöd åt etiska 

beslut i det dagliga arbetet (URL 2). 

 

Mycket är överförbart från sjuksköterskans roll till röntgensjuksköterskan. T.ex., 

hur patienter bemöts och informeras. Röntgensjuksköterskor behöver också 

praktiska kunskaper som att exempelvis sätta perifer venkateter (PVK) och ge 

injektioner (URL 3). Det krävs en förmåga att urskilja vad och vilka förändringar 

hos patientens kliniska status som är väsentliga i en situation eller ett förlopp och 

länka ihop det till en helhetssyn (Benner, et al. 1999 s.239-240). 

  

Det som är specifikt för röntgensjuksköterskan är att hon tar anatomiska och 

diagnostiska bilder. Det finns olika metoder att framställa bilder, konventionell 

(vanlig röntgen), datortomografi (DT/CT), magnetkamera (Magnetisk Resonans 

Tomografi - MRT), mammografi (bröströntgen), nuklearmedicin (gammakamera) 

och ultraljud. Vid interventioner (behandlande undersökningar) och angiografier 

(kontraströntgen av kärl) assisterar röntgensjuksköterskan läkaren och handhar 

röntgenutrustningen. Bildernas kvalitet är viktig och varje bild har anatomiska 

kriterier och ska se ut på ett standardiserat sätt. Patientflödet är stort och omfattar 

alla, oavsett ålder. Vårdmötet är ofta kort och intensivt och undersökningarna ska 

utföras på ett värdigt sätt, så smärtfritt som möjligt och till minsta möjliga 

stråldos. Patienterna remiteras från öppen och sluten vård till röntgenavdelningen, 

vilket kräver ett samarbete med andra yrkeskategorier både inom och utom den 

egna avdelningen och med andra enheter inom vården. Röntgensjuksköterskeyrket 

är lika mycket teknik/metod som omvårdnad (URL 4). Då Socialstyrelsen upphävt 

SOSFS 1995:5, utarbetas ett nytt förslag på kompetensbeskrivning för 

röntgensjuksköterskor som planeras vara klart till hösten 2010 (Örnberg & 

Andersson, 2009).  

 

Utbildningen 

Röntgensjuksköterskeutbildningen är en direktutbildning och omfattar 180 

högskolepoäng (hp). Enligt utbildningsplanen på ett av lärosätena består 117 hp 

av teori och 63 hp i VFU. Termin ett (T1) omfattar 15hp i omvårdnadens grund 

med inriktning mot diagnostisk radiologi varav 4,5hp utförs i VFU på en 

röntgenavdelning. Under T3 utförs delkurs 1, 15hp som omfattas av specifik 
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omvårdnad, metodik, och teknik vid konventionella röntgenundersökningar och 

DT varav 13,5hp i VFU. Delkurs 2, 15hp utförs i T4 varav 13,5hp i VFU på en 

röntgenavdelning. Samt 15hp på andra enheter inom specifik omvårdnad vid akut-

, operations-, och kirurgisk verksamhet varav 13,5hp i VFU. I T5 utförs 15hp 

inom specifik omvårdnad, metodik och teknik vid interventionell radiologi, MRT 

och mammografi alternativt nuklearmedicin varav 13,5 i VFU. Under T6 7,5hp 

inom katastrofmedicin samt specifik omvårdnad, metodik och teknik vid akuta 

röntgenundersökningar varav 4,5 i VFU. Inom röntgensjuksköterskeprogrammet 

är målet för den akademiska skolningen att studenten har de kliniska kunskaper 

som förutsätts för dagens yrkeskrav och att de kan följa kunskapsutvecklingen och 

medverka i den professionella utvecklingen (Högskoleförordningen 1993:100). 

 

Kravet från HSV på handledare i VFU är kandidatexamen med 90 hp i 

huvudämne och en handledareutbildning om minst 7,5 hp. Vid tillfället för HSV:s 

granskning hade sju av nio lärosäten olika namn på huvudområdet. De flesta hade 

omvårdnad eller vårdvetenskap med i benämningen, men det fanns också medicin 

och radiografi. För att yrkesprofessionen ska utvecklas krävs ett huvudämne som 

har ett optimalt innehåll och för yrket lämplig benämning (HSV, 2007:23R). 

Örnberg och Andersson (2009) som är aktiva i SFR menar att det behövs ett 

specifikt forskningsämne och ett huvudämne för att optimera innehållet i 

röntgensjuksköterskeprogrammet. Radiografin är redan ett etablerat huvudområde 

internationellt. SFR beskriver radiografin som ett tvärvetenskapligt område som 

integrerar kunskaper i omvårdnad, medicin, bild- och funktionsmedicin, strålfysik 

och relationen däremellan. ”Det grundläggande inom kunskapsområdet är att 

verka för god omvårdnad i vårdmötet och skydda individens integritet och 

värdighet samt lindra obehag och smärta” (Örnberg & Andersson, 2009, s.6). 

Röntgensjuksköterskan ansvarar för samspelet mellan människa och teknik i 

vårdmötet. Idag (2009)  har tre lärosäten radiografi som huvudområde och två 

planerar ansökan. 
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Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 

Det finns mycket forskning om handledning under VFU men få ur 

röntgensjuksköterskestudentens perspektiv. Däremot finns det många studier 

utifrån sjuksköterskestudentens perspektiv och sjuksköterskans roll som 

handledare. Bland andra, Öhrling och Hallberg (2000a,b,c,d) som beskriver 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att ge och få 

handledning under klinisk praktik och utvecklar förståelsen för vad handledning 

innebär för studentens lärande. Hallins avhandling (2009) beskriver bland annat 

sjuksköterskors erfarenheter av handledning och vikten av handledningsmodeller i 

VFU för att ge stöd åt både sjuksköterskestudenter och handledande 

sjuksköterskor. I resultatet påvisas att en utökad samverkan mellan 

universitet/högskola och verksamhet är nödvändig för att omvårdnadsarbetet ska 

kunna anpassas till hälso- och sjukvårdens förändringar (Hallin, 2009, s. 53).  I 

Pilhammars (1997) avhandling beskrivs, när och vad som görs i handlednings-

situationer samt vad som sker i interaktionen mellan handledare och student. 

Handledningen i klinisk praktik visar sig ha mer likheter med lärlingsutbildning 

än en akademisk utbildning (Pilhammar, 1997). HSV:s  rapport 2001:1 AR 

”Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv”, 

beskriver mäster- gesällärande och högskolemässigheten i vård och sociala 

omsorgsutbildningar (Carmnes, 2001). I rapporten beskrivs fyra olika modeller 

(1-4)  av handledare -student relation (mäster - gesäll) utifrån studentens 

perspektiv. Vilken modell studenterna föredrar är enligt Carmnes högst personligt 

men studentens synsätt på lärandet, kunskap och yrkets utövande har betydelse för 

vilka strategier studenten väljer. (1) I den traditionella modellen har studenten 

fokus på sin handledare och står i ett beroende till sin handledare. Studenterna 

försöker att bli lik sin handledare. Patientfokus för lärandet är perifert. (2) Den 

subtraditionella modellen till skillnad från den traditionella är att studentens fokus 

på patienten/klienten sker via handledaren till studenten. Ökar studenten sin 

patientaktivitet kan det skapa spänningar i relationen. (3) I 

förändringsmodellen/övergångsskedet fokuserar studenten lärandet på patienten 

istället för på handledaren. Handledaren har litet fokus på patienten och det mesta 

sker via studenten. (4) I den utvecklande modellen fokuserar både handledare och 

student lärandet på patienten. Handledaren vet studentens kunskapsnivå och mål. 

De båda använder samma språk och studenten diskuterar och reflekterar med sin 
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handledare. I den här modellen känner studenterna att de utvecklas och här 

återfinns bilden av den ideale handledaren (Carmnes, 2001, s. 45-46). Den 

sistnämnda modellen beskriver Mogensen, Thorell-Ekstrand och Löfmark (2006), 

som en generell processmodell av handledning som stämmer väl överens med 

högskolans krav och mål. Handledaren tar reda på vem studenten är, vilken 

kunskapsnivå den befinner sig, vilka resultat som ska nås, hur målen ska nås, om 

målet uppnåddes och till vilken grad.  Eftersom handledarna har en nära kontakt 

med studenterna kan studenterna i vissa handledningssituationer uppleva ett 

beroendeförhållande till handledarna, om en handledare utnyttjar sin maktposition 

kan det bottna i ett oklart handledningsuppdrag (Mogensen, et al. 2006, s. 104-

113). I den kliniska utbildningen har studenten eget ansvar för lärandet i sin 

utbildning. Handledaren ansvarar för att studenten får ta del i verksamheten 

(Mogensen, et al. 2006, s. 14).  

En yrkeshandledare är en professionell förebild som förbereder, följer 

under tid och återkopplar delmoment och helheter i studenternas kliniska 

utbildning. Reflektion och eftertanke är centrala inslag. Uppgiften är att 

stimulera studentens personliga utveckling och följa upp utvecklingen av 

kliniska färdigheter, omdöme, faktakunskaper och vetenskapligt 

förhållningssätt (Mogensen et al.2006, s.101). 

 

En del högskolor har handledningsmodeller som ska samverka med arbetsplatsen 

under VFU. Organisationen kan se olika ut, en del avdelningar i verksamheten har 

en ”egen” huvudhandledare som deltar i planerings- och bedömningssamtal av 

studenten i samverkan med en universitetslärare (kontaktlärare). 

Universitetsläraren (klinisk adjunkt) är ledaren i utvecklingen av handledarstödet 

och ses som pedagogisk resurs (Hallin, 2009, s.46). 

 

Röntgensjuksköterskestudenten har i sin VFU kravet att kunna olika metoder så 

som bildtagning/projektioner, bildkvalitet, stråldoser, medicinteknisk utrustning 

och bemötande/samverkan med patienter, personal och andra vårdenheter. Därför 

är det intressant att belysa röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av 

handledning under VFU. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   

Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av 

handledning vid verksamhetsförlagd utbildning med avseende på: 

 Hur studenter upplever bemötandet från handledare/personal 

 Hur studenter beskriver de ömsesidiga kraven som ställs 

 Hur studenter upplever kontinuiteten i lärandet 

 

METOD 

Studien har en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder kännetecknas av att tolka 

fenomen vilka egenskaper eller framträdande drag ett fenomen har. Det kan vara 

en erfarenhet, upplevelse, uppfattning eller ett beteende hos den unika människan 

och dess omgivning som forskaren vill beskriva, förstå eller förklara och därav 

skapa en ny helhetssyn (Forsberg & Wengström, 2003, s.125-126). För att samla 

in datamaterialet genomfördes individuella intervjuer med studenterna. 

 

Urval och procedur 

Urvalet var strategiskt (Forsberg & Wengström, 2003, s.136-137) och bestod av 

sju frivilliga röntgensjuksköterskestuderande i T4 som praktiserat två längre 

perioder på röntgenavdelning och en period fördelad på vårdavdelning, 

akutmottagning och operationsavdelning. Studenterna hade utfört sin VFU på 

olika sjukhus runt om i Sverige och tillhörde samma lärosäte. 

 

Inledningsvis gjordes två provintervjuer med två studenter för att få en 

uppfattning om hur lång tid intervjuerna tog, hur utrustningen fungerade och om 

frågorna stämde med frågeställningarna. Provintervjuerna tog cirka 30-35 minuter 

vardera. Individuella intervjuer genomfördes på en expedition inom 

röntgenavdelningen. Under provintervjuerna ställdes frågor utifrån en 

halvstrukturerad intervjuguide med öppningsfrågan: ” Berätta om ett bra möte 

med en handledare”. Därefter styrde samtalet hur och i vilken ordning frågorna 

ställdes. Intervjuguiden innehöll tänkbara följfrågor för att stimulera studenten att 

berätta (bilaga 1). Utifrån svaren i provintervjuerna gjordes en ny intervjuguide 

för att få bättre struktur på frågorna. Intervjuguide två mynnade i sex 

frågeområden och innehåller tänkbara följdfrågor (bilaga 2). 
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En adjunkt vid ett universitet i Sverige blev ombedd att göra en förfrågan bland 

studenter i röntgensjuksköterskeprogrammets T4:or som ville bli intervjuade om 

sina upplevelser av handledning i VFU.  I samband med denna förfrågan 

informerades studenterna att intervjumaterialet skulle användas som underlag för 

en C uppsats och att intervjuerna skulle utföras på orten. Fem studenter anmälde 

sitt intresse och blev intervjuade enskilt av författaren vid ett tillfälle under 

vårterminen 2009. Intervjuerna ägde rum på sjukhuset i ett avskilt 

avdelningsbibliotek/ konferensrum och en intervju genomfördes på skolan i en 

skolsal. Studenterna fick samma öppningsfråga som användes vid 

provintervjuerna. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter.  

 

Sju intervjuer redovisas i resultatet, där fyra kvinnor och tre män i åldrarna 23-42 

år ingår. Provintervjuerna inkluderas i resultatet då datamaterialet inte skiljer sig 

från de övriga. 

 

Analys 

Intervjuerna spelades in på en digital diktafon och skrevs ut ordagrant. Analysen 

av datamaterialet inspirerades av kvalitativ manifest innehållsanalys beskriven av 

Granheim och Lundman (2004). Metoden är användbar då den fokuserar på att 

granska och tolka texter som kan vara baserade på människors upplevelser. För att 

få en känsla för innehållet lästes materialet ett flertal gånger. Därefter markerades 

meningsenheter som svarade mot studiens frågeställningar. Därefter 

kondenserades materialet, vilket innebar att överflödiga ord togs bort samtidigt 

som innehållet behölls textnära. Utifrån kondenseringen kodades materialet som 

med få ord uttrycker fenomenet. Därefter sorterades och sammanfördes koder med 

liknade innebörd till kategorier och teman. I resultatet presenteras teman som 

rubriker och kategorierna som underrubriker. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare. Samtliga informanter 

informerades om att de kunde avbryta och dra sig ur projektet när som helst. 

Studenterna informerades även om att det inte skulle innebära några negativa 

konsekvenser, i någon form, om de ville dra sig ur.  
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Ljudfiler från diktafonen och de som lagras på disk raderas efter slutfört arbete. På 

ljudfilerna i diktafonen finns inget namn utan bara en kod.  Text som inte är 

anonymiserad och blivit utskriven på papper förstörs efter bearbetningen är klar. 

Intervjutexterna kommer att anonymiseras helt och sparas på personlig USB och 

förvaras inlåst så att obehöriga ej har tillgång. 

 

RESULTAT 

Tabell 1 Resultatet presenteras utifrån 3 teman och 5 kategorier  

Tema Kategorier 

Bemötande 

Upplevelser av bra möten 

Upplevelser av dåliga möten 

Upplevelser på vårdavdelning, akutmottagning och 

operation 

Kontinuitet i 

lärandet 

 

Ömsesidiga krav 

Studentens krav på handledaren 

Vad studenten tycker att handledaren ska ställa för krav på 

dem 

 

Bemötande 

Under intervjuerna beskriver studenterna hur de blivit bemötta under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. De allra flesta mötena beskrivs i positiva 

ordalag. 

 

Upplevelser av bra möten 

Studenterna beskriver att det första mötet med en praktikplats/VFU-plats är det 

viktigaste. Det är betydelsefullt att en handledare tar emot studenterna när de 

anländer till den blivande praktikplatsen och att studenterna i förväg har fått en tid 

och ett schema. Ett gott första möte inleds med att studenten hälsas välkommen 

till avdelningen och presenteras för personalen. 
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Det är av betydelse att handledaren vill handleda. Handledaren bör visa sitt 

intresse för individen, ställa lite personliga frågor och ta reda på vilken nivå 

studenten befinner sig. Och ett plus i kanten är om handledaren är glad och positiv 

till att studenten är där. 

Att känna sig välkommen är A och O. Och att den personen som tar emot 

mig vill vara den personen också, för man märker tydligt på dom som man 

kommer dit och så bara ”hej” (…) jag vill ju inte ha dig egentligen men nu 

är det så att det är jag som ska ha dig… Det är attityder (…) hela 

kroppsspråket (…) om en person som tycker det är roligt(…). Det första 

mötet är absolut det viktigaste och att känna sig välkommen. 

 

Under intervjuerna framkommer att studenterna uppskattar en rundvisning på 

avdelningen, där handledaren visar och förklarar verksamheten. Beskriver de olika 

sektionernas funktioner och introducerar studenten i arbetsuppgifterna. 

Rundvandringen på avdelningen gör också att studenten blir bekant med miljön 

och kan orientera sig. Som avslutning på rundvandringen är det bra om 

handledaren avsatt tid för frågor. Om flera studenter anländer samtidigt så är det 

bra om huvudhandledaren samlar hela gruppen först och därefter visas den 

enskilda studenten till den arbetsstation/det undersökningsrum där den ska börja 

sin VFU. En mjukstart.  

 

Studenterna upplever det positivt om handledaren visar och går igenom 

undersökningsrummet. Vad som görs, vad som finns och hur apparaturen 

fungerar. De första dagarna vill studenterna gå bredvid, observera vad 

handledaren gör. Börja läsa röntgenremisser tillsammans med handledaren för att 

lära vilka bildprojektioner som ingår i den aktuella undersökningen. 

Det som är bäst de är egentligen att man får vara med på sidan av i början. 

Så att dom visar hur man ska göra först, så att du får en någorlunda blick 

över det och att du får tänka igenom, vad gjorde handledaren nu? Hur kan 

man få bra bilder så att säga.  Sen när man sett ett par tre gånger att man 

själv får prova men att handledaren står med hela tiden då och om det är 

någonting som är fel att dom kan vara med och korrigera det. Ge lite tips 

under tiden. 

 

Det framkommer att studenterna vill lära sig på rätt sätt enligt de metoder och 

regelverk som finns. De reflekterar över vad och hur handledaren gör och för en 

dialog med sin handledare för att komma in i ”röntgentänket”. Det beskrivs som 

väldigt viktigt för studentens trygghet och utveckling i yrkesrollen att handledaren 
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är i närheten och finns till hands så att studenten kan fråga.  Det är också viktigt 

att handledaren korrigerar fel, visar och förklarar hur det ska vara. 

Förklarar och visar det tycker jag liksom är A och O på handledare. Alltså 

hur… varför en bild ”blir som den blir” och (…) ska kunna svara på det 

mesta, allt ska hon inte kunna svara på. Men (…)”basic” (…) att de inte 

glömmer bort en, att man är student och att de tar in en i vad dom gör. 

 

Ett bra bemötande skapar positiva känslor och ett öppet klimat. Som att känna sig 

välkommen och bli med i arbetslagets gemenskap. Att ha en handledare som visar 

intresse för individen, anpassar arbetet till studentens nivå och är nära närvarande. 

Studenterna upplever det lustfyllt, roligt och de känner trygghet och stöd. Vilket 

medför att studenterna vågar ta för sig, ta egna initiativ och lär sig lita på sin egen 

förmåga.  

 

Upplevelser av dåliga möten 

Dåliga möten är möten man helst vill slippa, de är få men det förekommer. Det 

framkommer att studenterna upplever att de blir exkluderade, nonchalerade och 

inte med i gemenskapen på arbetsplatsen. Det är ingen som visar intresse för 

individen. Studenterna upplever sig osynliga. 

… de hejar inte… Man finns inte… Man syns inte… Och man blir inte med i 

gemenskapen överhuvudtaget (…) Inga personliga frågor. (…) hur man 

upplever programmet eller bara en personlig fråga hur man mår idag (...). 

De pratar med varandra och det är liksom deras… 

 

Studenterna upplever att dåliga möten ibland beror på att handledare/personalen är 

”trötta på elever”. Studenterna får en känsla av att vara i vägen och att vara 

bortglömda vilket skapar stress, ilska och osäkerhet. Att kommunicera med en 

ointresserad handledare beskrivs som svårt. 

… dom är trötta på elever (…) då slussas man bara in åsså vill dom inte att 

man ska vara där, det kan man känna ganska mycket på vissa ställen. (…) 

men du har ju också varit student… hur roligt var det att komma, när man 

bara känner sig i vägen, det är inget kul. 

 

Dåliga möten beskrivs också vid stressiga arbetssituationer. Studenterna blir 

nonchalerade och får inte delta. Arbetet anpassas inte till studentens förmåga 

och/eller studenten lämnas ensam med ansvaret för patienterna och 

undersökningarna. 
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 … dom har känt sig stressade (…)antingen så kör dom på med sitt eget race 

och du får försöka hänga med bäst du kan eller att dom bara ” ta det här, 

jag bryr mig inte så mycket”. (…)”men du har ju gått så länge (…) så att 

kör, kör på du”. (…) det känns påfrestande för en student också, att du 

kanske känner dig osäker… 

 

När studenterna lämnas ensamma med för stort ansvar upplever de att handledaren 

ställer för höga och orimliga krav. Det framkommer också att studenterna kan 

känna sig utnyttjade när handledaren lämnar studenten ensam och låter studenten 

arbeta själv. Och blir det fel/misstag vid de tillfällena studenten lämnas ensam kan 

studenten känna sig anklagad, få en känsla av att personalen vill ”sätta dit” den 

som inte kan. Detta skapar olustkänslor och känslor av obehag. Studenterna 

beskriver hur de känner sig illa till mods, blir osäkra och otrygga i sin roll. 

Det kan förstöra hela dagen fast det absolut inte ska vara så.(…) jag 

kommer hit och ska vara med en 5:e person för 5:e dan som inte vill att jag 

ska vara här (…) då bara sätter man sig och gör inte någonting istället för 

att utnyttja tiden(…) jag är faktisk där för att lära mig och det är ingen 

annan än jag själv som förlorar på att inte göra det jag ska. 

 

Det beskrivs att dåligt bemötande och negativa intryck kan förstöra arbetslusten 

hela dagen för studenten. Sker det upprepade gånger resignerar studenten och gör 

ingenting och vill inte vara där. Känslan studenterna upplever vid ständigt dåligt 

bemötande är uppgivenhet, frustration, stagnation och de kan få en ovilja att 

arbeta på den avdelningen senare. En del tappar lusten för yrket men tänker att det 

är endast studietiden och hoppas att det inte är personligt och går vidare. ”För den 

dagen kan det vara så. Men inte för jobbet. Det är jäkligt roligt att man har hittat 

nåt sånt…”  

 

Om samarbetsproblem skulle uppstå skulle de flesta studenterna vända sig till sin 

huvudhandledare och berätta om problemet. En del studenterna skulle vända sig 

direkt till vederbörande handledare om det inte är alltför känsligt, de tycker 

problemet ska lösas av dem själva och på plats.  Andra studenter skulle aldrig 

direkt konfrontera sin handledare, utan hålla tyst och/eller stå ut ett par dagar. Och 

vid tillfälle berätta för huvudhandledaren eller annan person på arbetsplatsen som 

studenten har förtroende för. Men studenterna förväntar sig ingen större 

förändring och skulle inte uttryckligen säga att de vill ha en annan handledare. 
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 … till huvudhandledare (…) och till x [adjunkten på lärosätet] tror jag 

säkert. Sen om man skulle kunna göra någonting åt det, de vet jag inte (…) 

gå till den handledare och prata med henne, det tror jag att jag inte skulle 

göra, det är svårare (…) man har inget att säga till om… 

 

De flesta har veckomöten med sin huvudhandledare och där känner studenterna att 

de kan ta upp eventuella problem som de har under praktikperioden. Om 

studenten inte skulle trivas på sjukhuset eller uppleva att det är en krissituation då 

skulle de kontakta adjunkten på lärosätet. En del av studenterna känner av 

beroendeställningen till sina handledare. 

 

Upplevelser på vårdavdelning, akutmottagning och operation 

När studenterna har VFU på annan enhet än röntgenavdelningen får de för det 

mesta ett gott bemötande. Men en del av personalen känner inte till verksamheten 

på röntgenkliniken och tror att studenten vidareutbildar sig till 

röntgensjuksköterska. Vilket medför mycket frågor från personalen som tar tid i 

anspråk. Studenterna vill vara med i arbetslaget och göra de sysslor som görs. En 

del av studenterna beskriver att de sällan får höra något positivt om 

röntgenavdelningen. Och studenterna beskriver en känsla av att de måste förklara 

och försvara sig, varför, och hur man kan välja och vilja arbeta på en 

röntgenavdelning. Studenterna tror det beror på missförstånd och att enheterna 

inte känner till varandras verksamheter. 

Jaha, du är röntgensjuksköterska, men vad är det för skillnad(…) Du är ju 

sjuksköterska, det heter ju röntgensjuksköterska... Men vad gör ni här om ni 

inte ska göra det här?(…) förklara för alla hela tiden för man går ju med 

olika handledare varje dag och bara dra den där historien … 

 

Studenterna upplevde ibland att handledaren ställde för höga krav och har fått 

förklara att en röntgensjuksköterskestudent T4 inte är samma sak som 

sjuksköterskestudent T4. De studenter vars handledare utgick från 

studiehandledningen upplevde inte problemet. 
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Kontinuitet i lärandet 

Studenterna beskriver att de helst vill ha samma handledare i en till två veckor. 

Eller två till tre handledare under en tre veckors period och generellt ha samma 

handledare i minst tre dagar i följd oavsett praktikplats. Studenterna upplever att 

det tar ungefär tre dagar att lära känna handledaren, ta till sig deras sätt att arbeta 

och att förstå vad handledaren menar.  ”Tre dagar med samma det gäller 

generellt. Alla gör ju olika oavsett vilket labb eller vilken avdelning man är. Alla 

gör på sitt sätt (…) bara man hittar ett sätt som passar en själv”. 

 

Det beskrivs som viktigt att ha samma handledare en lägre period i början på sin 

VFU. Fördelarna att ha samma handledare är att en etablerad relation finns och att 

handledaren vet studentens förmågor.  Det skapar en trygghetskänsla hos 

studenten. ”Att ta ett kort på en fot är ju hyfsat enkelt. Då behöver man faktisk 

inte veta nio olika sätt hur man tar en fot och hur man lägger upp en patient… 

Det räcker med att kunna två sätt”.  

 

 När studenterna börjat skapat sin egen yrkesidentitet och känner att de har 

kontroll på vad och hur de ska göra, har antalet handledare mindre betydelse. 

Därefter upplever studenten det som en fördel att ha fler handledare och att den 

kan lära sig ”röntgentänket” ur fler synvinklar. Men byts handledaren varje dag 

och i värsta fall flera gånger om dagen då upplever studenten att de stagnerar. 

”Det kan vara nyttigt (…)men att byta varje dag.(…) såhär gjorde vi igår. Så 

kommer det en ny(…) nej, så får du absolut inte göra, åsså börja om från början 

… Då kommer man ingen vart”. 

 

De studenter som har haft en studiedag i veckan/varannan vecka under sin praktik 

har upplevt det positivt och ägnat tiden till övriga examinationsuppgifter som 

studenterna också ska göra under sin VFU-period. 

 

Ömsesidiga krav 

Studentens krav på handledaren  

Studenterna anser att det är ett självklart krav att handledaren bemöter sin student 

på ett bra sätt. ”… att man får lite personlig connection…” Det ses som en 
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självklarhet att studenten ska känna att den är välkommen och komma med i 

arbetslagets gemenskap.  Och studenterna vet att handledning ingår i yrkets 

profession. ”Att dom visar intresse över att man är där. Har man tagit sig an en 

student ska man inte tycka att det är pest och pina”.  

 

Studenterna beskriver att de förväntar sig att en handledare ska vara kompetent, ha 

en längre tids yrkeserfarenhet, vara yrkesskicklig och ha någon form av 

handledareutbildning. Studenterna beskriver att en yrkeserfaren handledare 

stressar mindre och tar sig mer tid att förklara, så att studenterna förstår vad 

handledaren menar. Handledaren måste vara tydlig och förklara varför man tar 

vissa beslut. 

 

 Det är ett krav att handledaren ställer rimliga krav utifrån studentens nivå och 

kunskaper.”… dom kan inte gå ner till samma nivå som man själv ligger på och 

det är svårt att ta in vad egentligen handledaren menar”. Ett annat krav är att 

handledaren ska visa hur man gör och korrigera fel direkt.  

 

Det krav som beskrivs tydligast är att handledaren ska vara närvarande. För 

studenterna innebär det att handledaren ska finnas till hands. ”Vill man ha hjälp 

säger man till. Studenterna beskriver att de vill arbeta självständigt under uppsikt. 

”När man kommit så här långt så ska man bemästra situationen själv men ändå 

att dom finns där. Dom kanske gör någonting annat men att dom ändå finns där, 

att dom är nära, att dom har lite koll”. 

 

Det är ett krav att handledaren ska följa de regler och föreskrifter som finns inom 

hygien och strålskydd. Verksamheten gör inte alltid som skolan lär, vilket 

förvirrar studenterna. Studenterna får svårt att koppla ihop teori och praktik. ”… 

även om man lär sig det i skolan så är det en helt annan sak när man kommer ut 

på praktik (…) så är det på många ställen (…) Det får vi lära oss i skolan att så 

ska man inte göra… 

 

Det är ett krav att få ha samma handledare i minst tre dagar i följd, helst en längre 

period. ”… en handledare under lite längre period, kanske en eller två veckor 
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(…)handledaren vet också (…)vad du har för kunskap och vad du kan utföra 

själv…”  

 

Så behöver man inte vara världsbäst som handledare utan, man är ju 

människa som alla andra (…)dom ska inte känna att det känns så tungt att 

hon har någon vid sidan av och det är helt OK att få göra sina misstag 

fastän vi är med. 

 

Vad studenterna tycker att handledaren ska ställa för krav på dem 

Under intervjuerna framkommer även att studenterna anser att handledare bör 

ställa krav på sina studenter, exempelvis att vara förberedda teoretiskt och 

praktiskt i baskunskap inför praktikperioden. ”Vi får en studiehandledning på vad 

du ska kunna under de tre veckorna, att vi först och främst vet vad det är vad vi 

ska kunna . Och att avdelningen vet”. Studenten ska visa intresse av att vara på 

arbetsplatsen och våga sig fram och ta egna initiativ. Studenterna ska med lätthet 

kunna kommunicera och föra en dialog med sina handledare, personal och 

patienter. Och framförallt ska studenterna se och bemöta patienterna på ett gott 

sätt. ”Lite krav får det vara, måste det vara. Det får inte vara för höga krav för då 

blir man ju bara, då blir det jobbigt, det blir motsatt effekt ifall de har för höga 

krav. Att dom tror att man kan, - jamen det här ska du kunna”. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av 

handledning i VFU med avseende på bemötande, ömsesidiga krav och 

kontinuiteten i lärandet. Det viktigaste i resultatet är studenternas beskrivningar av 

kraven, både de som ställs på handledaren och på studenterna själva. Kraven 

belyser vilka förutsättningar i form av möten och kontinuitet som studenterna 

behöver för att kunna lära sig och att hitta sin yrkesidentitet i verksamheten.  

 

Ett av kraven påvisar att studenterna upplever det viktigt att känna sig välkommen 

till arbetsplatsen och bli delaktiga i arbetsplatsens gemenskap. Hur 

praktikperioden utvecklas, om den upplevs bra eller dålig, beror till stor del på 

handledaren men också på övrig personal. Enligt Carmnes (2000) gör ett öppet 

och tillåtande klimat på arbetsplatsen att studenten vågar ställa frågor, ta egna 
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initiativ och lära sig lita på sin egen förmåga. Personalen måste tycka om att ha 

studenter och betrakta dem som blivande kollegor. Även kunna se studenterna 

som en tillgång istället för en belastning (Carmnes, 2000, s. 20-26). Att som 

handledare visa runt på avdelningen, beskriva verksamheten och uppmuntra 

studenten att ställa frågor, bidrar till att skapa trygghet i studentens lärandeprocess 

(Öhrling & Hallberg, 2000b; Löfmark & Wikblad, 2001). Har verksamheten 

tydliga yrkesroller, ett öppet klimat och en tydlig organisation underlättar det för 

studenten att lära (Kennedy-Olsson, 1995 s113-117; Löfmark & Wikblad, 2001). 

 

Studenter som får ett dåligt bemötande och inte blir mottagna på ett respektfullt 

sätt blir stressade, osäkra, otrygga och stagnerar i sin lärande utveckling. 

Studenten vill inte vara på arbetsplatsen och en del tappar tillfälligt lusten för 

yrket. Att inte bli tagen på allvar eller få nedlåtande kommentarer gör att 

studenten inte frågar (Löfmark & Wikblad, 2001). Detta kan förhindras om 

handledaren har en god inlärningsrelation med sin student. Ett starkt samarbete 

med handledaren gör att studenten vill vara där och arbeta. Det kan även vara ett 

sätt att aktivt rekrytera studenten till arbetsplatsen (Byrd, Hood & Youtsy, 1997).  

 

Hur relationen utvecklas beror både på studenten och på handledaren. 

Huvudansvaret vilar på handledaren den bör få samspelet att fungera och skapa en 

god inlärnings miljö. Webbs och Shakespears (2008) studie visar att ” god 

handledning” berodde på studentens förmåga att skapa en bra relation med sin 

handledare och att en stor del av ansvaret att skapa en god inlärningsrelation vilar 

på studenten (Webb & Shakespear, 2008). Studenterna i resultatet upplever att de 

är mer eller mindre beroende av sin handledare. Om handledaren utnyttjar sin 

maktposition kan detta yttra sig på olika sätt. Studenten får inte den information 

som krävs för att bedöma en situation. Studenten förstår inte vad handledaren 

säger eller handledaren tar över undersökningarna och studenten får inte delta 

(Kennedy-Olsson, 1995 s.81-101; Löfmark & Wikblad, 2001). När samspelet inte 

fungerar utvecklas inte studenten och all energi går åt till att bli accepterad och att 

passa in (Löfmark & Wikblad, 2001). För att studenten ska våga lita på sig själv 

måste den få bekräftelse av handledare (Öhrling & Hallberg 2000a). En 

handledare som visar intresse för individen uppnår lättare en bra student - 

handledare relation. 
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Resultatet visar att studenten i början på sin VFU vill gå bredvid och observera 

handledaren. Börja läsa röntgenremisser reflektera över vad som görs, föra en 

dialog med handledaren, komma in i ”röntgentänket” och därefter prova själv. En 

lyckad inlärningsrelation kräver även undervisningsteknik att överföra teoretiska 

kunskaper till kliniska situationer (Byrd, Hood & Youtsy, 1997; Öhrling & 

Hallberg, 2000c,d). I undervisningen kan handledaren använda olika strategier för 

att utveckla lärandet exempelvis genom att utnyttja lämpliga tillfällen och samtala 

med studenten medan uppgiften utförs. Även genom demonstration, visa konkreta 

exempel, ge råd och tips. En god handledare anpassar undervisningen efter 

studentens kunskapsnivå ger omedelbara svar och korrigerar fel (Pilhammar, 

2003, s.117-127; Öhrling & Hallberg, 2000b,d). Studenter som får reflektera med 

sin handledare i lugn och ro värderar sina nya kunskaper högre och det ger 

studenterna en djupare förståelse i omvårdnaden. Reflekterande handledning 

medför även att handledande sjuksköterska ökar sin självreflektion och får nya 

insikter i sitt arbete vilket sjuksköterskorna upplever som positivt (Öhrling & 

Hallberg, 2000b,c,d). Handledaren kan underlätta lärandet genom samtal och 

reflektion (Löfmark & Wikblad, 2001). 

 

Det framkommer i resultatet att studenterna vill att handledaren ska ta sig tid till 

studenten, så att det finns tid att samtala och lära i lugn och ro.  Tidsbrist medför 

ofta stress och då upplever studenterna att de inte får delta. Att inkludera 

studenterna till sitt dagliga arbete är inte alltid så lätt om man upplever tidsbrist 

(Öhrling & Hallberg, 2000c). Brist på tid kan hindra utvecklingen i lärandet 

(Löfmark & Wikblad, 2001). Att undervisa studenten och ge patienten 

omvårdnad, speciellt i första fasen av praktiktiden, erfordrar ökad tid och energi. 

Det kan ta dubbelt så lång tid att utföra en undersökning. Det är viktigt att 

kollegor hjälper till med patientomvårdnaden och avlastar handledaren så att 

adekvat tid finns för inlärning (Hautala, Saylor & O´ Leary-Kelley, 2007). 

 

Enligt resultatet när studenterna praktiserar på andra vårdenheter får de ofta 

förklara för personalen att de inte är sjuksköterskor och vilken verksamhet en 

röntgenavdelning bedriver. Det tar tid och energi från studenternas praktiktid och 

hindrar dem i lärandet. Problemet är svårt att lösa då det är många inblandade. 

Kanske borde övriga vårdutbildningar ha kännedom om annan verksamhet som 
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behövs för att driva ett akutsjukhus. Eller att lärosätena enas om ett huvudämne i 

röntgensjuksköterskans kunskapsområde och benämner det lika och marknadsföra 

yrket ännu mera. Huvud-, handledare på vårdenheten kan förklara för personalen 

skillnaden på en T4 röntgensjuksköterskestudent och T4 sjuksköterskestudent 

innan studenten anländer till vårdenheten.   

 

Resultatet visade att studenterna vill vara självständiga men under uppsikt. 

Liknade resultat visades också i en amerikansk studie, där radiografstudenter 

beskrev att de ville ha handledaren närvarande (Mason, 2006). I Webbs och 

Shakespears (2008) studie framkom att en ”bra” handledare är närvarande.  En 

annan studie visar dock att majoriteten av sjuksköterskestudenterna ansågs sig 

själva som oberoende av handledning både första och sista året i sin kliniska 

praktik (Löfmark, Carlsson & Wikblad, 2001). Röntgensjuksköterskans 

(radiografens) professionella kompetens omfattar en mångfald av komponenter 

från omvårdnad i vårdmötet till att handha och kontrollera den tekniska 

utrustningen. Det är både direkt patientrelaterade och indirekta patientrelaterande 

uppgifter som ska läras och utföras. Internationellt sett har skandinaviska 

röntgensjuksköterskor och radiografer integrerat omvårdnad i sitt kunskapsområde 

vilket skiljer sig från övriga länder. Där radiografer/technicians endast handhar 

den tekniska utrustningen (Andersson, et al. 2008).  En av svårigheterna i yrket är 

att tolka röntgenremissen. Det är frågeställningen från remitenten som styr vilka 

bildprojektioner som ska tas. Till exempel begärd undersökning stämmer inte med 

anamnesen, frågeställningen, organet eller höger/vänster sida. Det borde därför 

vara naturligt för en handledare att vara nära närvarande, studenten kan behöva 

rådgöra med sin handledare eller med röntgenläkaren. 

 

I början av sin VFU period vill studenterna helst ha två eller tre handledare under 

en tre veckors period. För alla gör inte exakt lika. Byts handledaren ofta får 

studenten för många intryck så att den stagnerar. Vid brist på kontinuitet av en och 

samma handledare minskar inlärningen och erfarenheter av vissa arbetsuppgifter. 

Och det kan påvisa en avvikelse mellan intensionen i kursplanen och vilken 

erfarenhet studenten förvärvar (Löfmark, Carlsson & Wikblad, 2001). Att ha färre 

handledare borde gå att ordna med organisation och lite ändringar i 

planeringen/scheman. 
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Det är också viktigt att lärosätena har liknade och tydliga studiehandledningar 

med tydligt beskrivna mål för varje delkurs så att studenten vet vad den förväntas 

kunna efter avslutad praktikperiod. Det gör att handledaren kan anpassa 

handledningen på rätt kunskapsnivå och ger ett stöd för både handledare och 

student. Och enligt resultatet utgår studenterna från studiehandledningen och där 

handledare utgått från studiehandledningen placeras studenten i rätt kunskapsnivå. 

Brist på studiehandledningar hindrar utvecklingen i lärandet (Löfmark & 

Wikblad, 2001). Kvaliteten på utbildningen skulle förmodligen höjas om liknande 

målinriktade studiehandledningar fanns att tillgå vid alla lärosätena.  

 

Att det finns en fungerande handledningsmodell är också viktigt för både 

studenter och handledare. Den säkrar kopplingen mellan verksamheten och 

lärosätet/högskolan så att institutionen kan organisera samarbetet mellan lärare 

och handledare. Enligt Hallin och Danielsson (2009) gav inrättandet av en 

handledningsmodell stöd åt både handledare och sjuksköterskestudenter, flertalet 

handledare var nöjda med det stöd de fått och upplevde säkerhet i handledarrollen.  

 

Inom röntgensjuksköterskeutbildningen har inte den verksamhetsförlagda 

utbildningen den önskvärda akademiska karaktären vad det gäller handledarens 

kompetenskrav (HSV, 2007:23R). I resultatet påtalar studenterna att de vill att 

handledaren ska ha ”någon form” av handledarutbildning. När handledaren har 

kunskaper om handledning underlättar det för studenten att lära sig (Byrd, Hood 

& Youtsy, 1997). Verksamheten borde uppmuntra fler gå handledarutbildning, då 

det är många som saknar utbildningen. Hallins och Danielssons (2009) studie 

visar att hälften av sjuksköterskorna inte hade handledareutbildning. Problemet 

för röntgenverksamheten är att på en del arbetsplatser finns en stor grupp som inte 

har 90 hp i ett huvudämne och få har handledarutbildning. Utbildade enligt 

högskolans krav kan inte verksamheten uppnå men det finns mycket reell 

kunskap/kompetens på en röntgenavdelning. Ett krav på kortare 

handledarutbildningar borde vara möjligt att genomföra även för verksamheten. 
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Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder anses vara bra när forskaren ska beskriva eller få en förståelse 

för ett fenomen. Då gruppen röntgensjuksköterskestudenter är liten, valde 

författaren att göra individuella intervjuer med stöd utifrån en halvstrukturerad 

intervjuguide med bestämda frågeställningar. 

 

Förförståelse för de fenomen som undersöks är en förutsättning för att kunna tolka 

datamaterialet och det medför även att forskaren bidrar med data, vilket både kan 

vara positivt och negativt för analysen av undersökningen/studien (Forsberg & 

Wengström, s. 125-126). Positivt ur den synvinkeln att forskaren förstår vad 

informanterna menar och att forskaren kan läsa mellan raderna. Negativt ur den 

synvinkeln att forskaren tar för givet vad informanterna menar. 

  

Då författaren valde att utföra provintervjuer med studenter som hon redan hade 

en etablerad relation till, var det viktigt att förvissa sig om att de inte kände sig 

tvungna. Och tydligt påtala att det fanns andra alternativ. Det kan vara så att 

resultatet påverkades av detta. Deltagarna berättar vad de tror författaren vill höra 

och undanhåller henne information som författaren kunde uppfatta som negativ 

kritik av sig själv. Samtidigt kan det vara så att de vågar berätta mer för 

författaren än de skulle ha gjort med någon som de inte känner. I det här fallet 

kändes situationen trygg och då provintervjuernas innehåll inte skiljde sig ifrån de 

andras togs beslutet att inkludera dessa i studien. Under intervjuerna fördes en 

dialog med studenterna. Författaren försökte säga så lite som möjligt och på andra 

sätt visa gensvar när studenterna berättade om sina upplevelser. Detta var svårt 

med det gick mycket bättre med de studenter som författaren inte hade en 

etablerad relation med. 

 

Ur trovärdighetsperspektiv är det positivt att intervjuerna genomförts av samma 

person men negativt att författaren har gjort analysen själv. Vid nedskrivandet av 

intervjuerna hade författaren skrivhjälp och har låtit vederbörande läsa resultatet 

och fått respons på att innehållet i resultatet överensstämmer intervjuerna. Och 

författarens handledare har följt med i analysen och tittat på materialet ur sitt 

perspektiv och det har varit bra, för det är lätt att bli ”hemmablind”. 
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Skulle intervjuerna göras om på ett annat lärosäte är det inte säkert författaren 

skulle få samma resultat trots att studenterna utfört sin VFU på olika sjukhus, då 

varje högskola har sina egna bestämmelser om hur utbildningen läggs upp, 

kursplaner, studiehandledningar och handledningsmodeller. För att få en total bild 

behövs en större geografisk studie med alla lärosätena involverade. 

 

Slutsats  

Resultatet visar att vara student i klinisk praktik är mångfasetterat. Det är många 

faktorer som ska samspela för att studenten ska uppnå examensmålen för den 

kliniska praktiken i VFU. Många faktorer beror på studenten själv. Den största 

faktorn är handledaren. Det är handledaren som skapar förutsättningar för en god 

inlärningsmiljö genom dennes förhållningssätt och inlärningsmetod. Det 

viktigaste är att samspelet mellan student och handledare fungerar så att en god 

relation skapas. Handledaren ska vara nära närvarande så att studenten alltid har 

handledaren till hands när studenten så önskar. Ett öppet och tillåtande klimat på 

arbetsplatsen skapar en bra inlärningsmiljö. Det är av största vikt att 

röntgensjuksköterskor och övrig personal i verksamheten skapar detta så 

professionen får nya medarbetare. Handledarutbildning, enhetliga 

studiehandledningar och fungerande handledningsmodeller skulle ge stöd åt både 

studenter och handledare. Det skulle förmodligen även bidra till en högre 

lärandekvalitet inom VFU. Det behövs ytterligare forskning om den 

verksamhetsförlagda utbildningen både i studentperspektivet och i 

handledarperspektivet. Exempel vikten av ett gott samspel, bemötande, lärandet 

miljö, stress, tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

REFERENSER 

Andersson, B.T., Frilund, B., Elgán, C & Axelsson, Å.B. (2008). Radiographers´ 

area of professional competence related to good nursing care. Scandinavian 

Journal of  Caring Sciense, 22, 401-409. 
 

Benner, P., Tanner, C-A., & Chesla, C-A. (1999). Expertkunnande i omvårdnad. 

Omsorg, klinisk bedömning och etik (K. Larsson-Wendtz övers.) Lund: 

Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1996). 

 

Byrd, C.Y., Hood, L., & Youtsey, N. (1997). Student and preceptor perceptions of 

factors in a successful learning partnership. Journal of Professional Nursing, 13, 

344-351. 

 

Carmnes, U-B. (2000). Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och 

handledares perspektiv. Högskoleverkets rapportserie 2000:I AR. Stockholm: 

Högskoleverket. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105-112. 

 

Hallin, K. (2009). Att vara sjuksköterska. En studie av sjuksköterskeprofessionen 

avseende omvårdnad, handledning och utveckling (avhandling för doktorsexamen, 

Östersund Mittuniversitetet), 2009.  

 

Hallin, K., & Danielsson, E.  (2009). Being a personal preceptor for nursing 

students: Registered Nurses` experiences before and after introduction of a 

preceptor model. Journal of Advanced Nursing, 65, 161-174. 

 

Hautala, K.T., Saylor, C.R., & O´Leary-Kelly, C. (2007). Nurses´ perceptions of 

stress and support in the preceptor role. Journal for nurses in staff 

development,23, 64-70. 

 

SFS 1993:100.  Högskoleförordningen (1993). Stockholm: Högskoleverket. 

 

Högskoleverket. (2007). Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid 

svenska universitet och högskolor. Högskoleverkets rapportserie 2007:23R. 

Stockholm: Högskoleverket. 

 

Kennedy-Olsson, B. (1995). Praktiken i fokus. Sjuksköterskor och studenters 

samspel och kompetensutveckling i klinisk praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löfmark, A., Carlsson, M., & Wikblad, K. (2001). Student nurses´ perception of 

independence of supervision during clinical nursing practice. Journal of Clinical 

Nursing, 10, 86-93. 

 



 

25 

 

Löfmark, A., & Wikblad, K. (2001). Facilitating and obstructing factors for 

development of learning in clinical practice: a student perspective. Journal of 

Advanced Nursing, 34, 43-50. 

 

Mason, S. L. (2006). Radiography students perceptions of clinical stressors. 

Radiologic Technology, 77, 437-450. 

 

Norberg m fl. (1992). Omvårdnadens mosaik. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

 

Mogensen, E., Thorell-Ekstrand, I., & Löfmark, A. (2006). Klinisk utbildning i 

högskolan -perspektiv och utveckling. Lund: Studentlitteratur. 

  

Pilhammar Andersson, E. (1997). Handledning av sjuksköterskestuderande i 

klinisk praktik (avhandling för doktorsexamen) Göteborg: Acta universitatis 

Gothoburgensis.  

 

Pilhammar Andersson, E. (2003). Sjuksköterskan som handledare. E. Pilhammar 

Andersson (red.),Pedagogik inom vård och omsorg (s.109-135). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Webb, C., & Shakespear, P. (2008). Judgments about mentoring relationships in 

nurse education. Nurse Education Today, 28, 563-571. 

 

 

Öhrling, K., & Rahm Hallberg, I. (2000a). Student nurses` lived experience of 

preceptorship. Part 1 – in relation to learning. International Journal of Nursing 

Studies, 37, 13-23. 

 

Öhrling, K., & Rahm Hallberg, I. (2000b). Student nurses` lived experience of 

preceptorship. Part 2 – in relation to learning. International Journal of Nursing 

Studies, 37, 25-36. 

 

Öhrling, K., & Rahm Hallberg, I. (2000c). Nurses` lived experience of being a 

preceptor. Journal of  Professional Nursing, 16, 228-239 

 

Öhrling, K., & Rahm Hallberg, I. (2000d). The meaning of preceptorship: nurses` 

lived experience of being a preceptor. Journal of Advanced Nursing, 33, 530-540. 

 

Örnberg, G. & Andersson, B. (2009). Radiografi gemensam nationellt 

huvudområde. Röret,(2), 6-7. 

 

Örnberg, G. & Andersson, B. (2009). Kompetensbeskrivning 

röntgensjuksköterskor. Röret,(3), 12. 

  

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Elektroniska källor 

 

URL 1 

Rapport 2007 socialstyrelsen Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, 

tandhygienister och tandläkare 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17748/2009-9-

21.pdf  

Hämtad 09-10-20 

  

URL2 

Vårdförbudet - mitt yrke – röntgensjuksköterska – etisk kod 

https://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=23056   

Hämtad 09-10-20 

 

URL 3 

SOSFS 2005 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

Hämtad 09-11-23 

 

URL 4 

SOSFS1995:5 Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor 

kompetensområde,( sjuksköterska med inriktning mot diagnostisk radiologi). 

(SOSFS 1993:17)  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/13702/1995-70-

5_1995706.pdf  

Hämtad 09-10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17748/2009-9-21.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17748/2009-9-21.pdf
https://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=23056
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/13702/1995-70-5_1995706.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/13702/1995-70-5_1995706.pdf


 

Bilaga 1 

Intervjuguide 1                                                   

 

Röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av handledning vid verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU).  

 

 

Berätta om ett bra möte med handledare 

Vad var det som gjorde det bra? 

Berätta om ett dåligt möte 

Vad gjorde det dåligt? 

Vad är det som avgör om en handledare är bra/dålig? 

 

Tänkbara följdfrågor 

Hur upplevde du dina handledare i klinisk praktik? 

Har du fått ett bra/dåligt bemötande? Och vad var det som gjorde det bra/dåligt? 

Vilka egenskaper gör att det blir bra/dåligt? Finns det olämpliga? Varför? Beroendeställning? 

Att få god handledning/bemötande?   

Om negativt intryck skulle det kunna få dig att fundera på annat yrke/avbryta din utbildning? 

Vilka krav ställer du? 

 Vem skulle du vända dig till om problem med handledaren?  

 

 

Vilka krav tycker du att handledaren ska ställa på dig? 

 

Tänkbara följdfrågor 

 Eller är det lärarna på skolan som ska ställa kraven?   

Studiehandledningen? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

 

Röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av handledning vid verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU).  

 

Demografiska frågor: - kön – ålder- termin 

 

Berätta om ett bra möte med handledare 

Tänkbara följdfrågor 

Vad var det som gjorde det bra? 

Har du fått något riktigt bra bemötande någon gång? 

Hur är den ideala handledaren, vad gör den, varför blir det bra? 

Vilka olika erfarenheter av bra möten bemötandet har du fått? 

 

Berätta om ett dåligt möte 

Tänkbara följdfrågor 

Vad gjorde det dåligt? 

Har du fått något riktigt dåligt bemötande någon gång? 

Vad är dåligt, hur, vilket beteende och vad gör handledaren när det inte känns bra? 

Olämpliga?   

Hur skulle man kunna få bort de olämpliga? - vems ansvar? eller är det bra att de är där? så 

man få bli lite dåligt bemött? Varför?   

Vad är det som avgör om en handledare är bra /dålig? 

 

Vilka krav har du på handledaren? 

Tänkbara följdfrågor 

Att få god handledning/bemötande?   

Om negativt intryck skulle det kunna få dig att fundera på annat yrke/avbryta din utbildning? 

Vilka krav ställer du? Vem skulle du vända dig till om problem med handledaren? 

Beroendeställning när säger man ifrån? 
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Vilka krav tycker du att handledaren ska ställa på dig?  

Tänkbara följdfrågor 

Eller är det lärarna på skolan som ska ställa kraven? Studiehandledningen? 

Huvudhandledaren? Vill du att handledaren ställer krav på dig ?vad sorts krav? 

Motfrågor? 

 

 

Kontinuitet i lärandet - Hur många handledare ska man ha?  

Tänkbara följdfrågor 

när, var, hur samma? Är det viktigt i något sammanhang att ha samma handledare? Vilket? 

Hur länge? När i vilket skeende, vissa undersökningar? Om du skulle få önska hur många och 

vilka placeringar i vilket skeende? Är det någon skillnad på vad man ska lära, 

 

 

Bemötande/upplevelser på andra VFU platser utanför röntgen? 

Tänkbara följdfrågor 

Vad vet de? 
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