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1. Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera nätbaserad färdighetsträning för 
blivande handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHIO) inom en kurs 
på avancerad nivå. Kursen är en pedagogisk ledarskapsutbildning som syftar till att 
studenten ska ges möjlighet att utveckla den professionella och personliga kompetens 
som krävs för att kunna ge yrkesmässig handledning i omvårdnad såväl i grupp som 
individuellt. Handledningens yttersta mål att säkerställa och vidareutveckla 
kvaliteten i omvårdnad. 

 

Utbildningen planeras att ges som kvartsfartsstudier på avancerad nivå och sträcker 
sig över fyra terminer. Den pedagogiska ansatsen i utbildningen baseras på blended-
learning design där den innovativa utmaningen är att bedriva färdighetsträning i 
nätbaserat handledarskap. Hittills har utbildning till handledare inom YHIO 
bedrivits i campusförlagd miljö dvs. fysiska träffar med handledning i grupp enligt 
nationellt fastställda riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening & Riksföreningen för 
yrkesmässig handledning i omvårdnad, 2008). 

YHIO har sina teoretiska influenser från den konfluenta pedagogiken där målet i 
lärandeprocessen är att känslor, intellekt och psykomotoriska aspekter integreras och 
förs samman till en helhet (Francke & Erkens, 1994), (Grendstad & Sandven, 1986) 
och även från gestaltterapin (Perls, 1970) där situationer lyfts fram för att ”gestalta” 
/medvetandegöra och förstå situationer. Rogers och Dorfmans teorier (Rogers & 
Dorfman, 2003) där den optimistiska synen på människan och tron på vilja till 
utveckling lockar fram positiva sidor hos människor inkluderas också i 
handledningens grundtankar. Rogers och Dorfmans (2003) betonar äkthet, 
acceptans och empati i sina teorier om grupper och grupprocesser. Reflektionen är 
central i handledningen och (Gibbs, 1988) idéer kring den reflektiva processen finns 
som underlag då man utgår från upplevda yrkesrelaterade situationer som bearbetas 
genom kollegial reflektion i homogena grupper.  

Sjuksköterskor arbetar i ett fysiskt och känslomässigt krävande yrke. Allt fler drabbas 
av stressymtom och utbrändhet något som leder till stort lidande för enskilda 
individer och ökade kostnader för samhället (Arbetsmiljöverket, 2014). I ett 
pågående forskningsprojekt om hur sjuksköterskor mår under utbildning och de 
första fem åren som yrkesverksamma, LUST - en Longitudinell Undersökning av 
Sjuksköterskors Tillvaro (Gustavsson, 2014) framkommer att studenterna inte mår 
bra under utbildningen och ej heller under de fem första åren i arbete.  

Studier om effekter av YHIO för yrkesverksamma sjuksköterskor visar samstämmigt 
att handledning i omvårdnad stärker sjuksköterskans professionella utveckling ( 
Francke & de Graaff, 2012). Det finns studier som antyder att handledning ökar 
kreativitet och minskar risk för utbrändhet (Berg, Hansson, & Hallberg, 1994), (Berg 
& Hallberg, 1999). Ohlsson och Arvidsson (2005) visar också i sin studie att 
sjuksköterskor upplever att YHIO motverkar upplevelsen av stress i arbetslivet. 
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För studenter på grundnivå visar forskningsresultat om YHIO att handledning i 
omvårdnad stödjer studenten i sin professionella utveckling mot en yrkesidentitet 
(Arvidsson, Skärsäter, Oijervall, & Fridlund, 2008), (Clouder & Sellars, 2004) och 
(Lindquist, Johansson, & Severinsson, 2012). Studier om effekter av YHIO för 
studenter på avancerad nivå liksom yrkesverksamma specialistsjuksköterskor saknas. 
Vi vet dock att det kan vara en kamp att som avancerad specialistsjuksköterska hitta 
sin självständiga yrkesroll i ett traditionellt hälso- och sjukvårdsteam (Andregård & 
Jangland, 2014) och att det finns ett stort behov av stöd för professionell utveckling 
för sjuksköterskor med avancerad specialistutbildning (Jangland m.fl., 2013). 

Alla ovan nämnda studier om YHIO gäller campusbaserad miljö. Vi har i vår 
litteratursökning och kontakter med nationella nätverk samt professor inom området 
inte funnit att det finns någon forskning om att bedriva handledning nätbaserat. 

Vid institutionen för omvårdnad pågår ett omformningsarbete som innebär att 
merparten av utbildningsplatserna inom sjuksköterskeprogrammet på grundnivå 
kommer att ges som distansstudier med blended-learning design. Utifrån den 
kunskap som finns om handledningens betydelse för professionell utveckling mot en 
yrkesidentitet hos studenter är det angeläget att i omformningsarbetet från campus 
till distansutbildning utveckla alternativa former för att bedriva yrkesmässig 
handledning i omvårdnad. Ett sätt kan vara att genomföra nätbaserade 
handledningssamtal i grupp via exempelvis Adobe-connect.  

Utbildning på avancerad nivå vid institutionen för omvårdnad bedrivs nätbaserat 
sedan mer är ett decennium. De flesta kurserna har en blended- learning design med 
frekvent användande av e-mötesteknik. YHIO finns idag inte som ett obligatoriskt 
moment på avancerad nivå men ett pilotförsök görs i det nystartade 
masterprogrammet sedan höstterminen 2013. Vid en första utvärdering är 
studenterna positiva till on-lineförfarandet. 

Utmaningen och innovationen i det aktuella projektet ligger i att genomföra och 
utvärdera den nätbaserade färdighetsträningen med fokus på interaktion och 
reflektion mellan deltagarna. 

Utgångspunkt för utvärderingen är att studera kursdeltagarnas (studentperspektiv) 
och handledande lärares (ledarperspektiv) upplevelser (gruppklimat, grupprocess, 
lärande) av nätbaserad färdighetsträning under kursens fyra terminer.  

Utvärdering av detta projekt kan leda till nya pedagogiska grepp inom YHIO både 
vad gäller utbildning till handledare och handledning till studenter inom 
distansutbildningar.  

2. Projektbeskrivning 
Projektet avser utveckling och utvärdering av nätbaserad färdighetsträning inom 
kursen ”Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30hp”.  
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Kursen ges i samarbete med Karlstad universitet där en grupp studenter kommer att 
genomföra handledningen på campus enligt traditionellt mönster och med 
handledare från Karlstads universitet. För Umeå-grupperna (två grupper) kommer 
endast det första handledningstillfället att ske på campus och sedan helt via Adobe 
Connect. Handledningen för dessa två grupper leds av lärare från Umeå Universitet. 
En gemensam campusträff per termin i Umeå är planerad för samtliga studenter.  

De lärare som är involverade i projektet är Christina Harrefors och Monica Öberg 
Nordin som båda har lång erfarenhet av utbildning och yrkesmässig handledning till 
studenter under utbildning samt till yrkesverksamma sjuksköterskor inom landsting 
och i kommunal regi.  

Vid Karlstads universitet finns lång erfarenhet av att utbilda handledare i YHIO och 
av att handleda. Karlstad kommer att ge handledning på traditionellt sätt på campus. 
Gruppen handleds av Christina Sundin Andersson som har lång erfarenhet av 
utbildning och yrkesmässig handledning i omvårdnad. 

I projektet deltar också utbildningssamordnare för kurser på avancerad nivå, Viveca 
Lindh, lektor, med erfarenhet av e-lärande och som bla deltagit i utveckling av 
kurserna Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad med familjesamtal i virtuell 
miljö, 7,5 hp (Lindh, m.fl., 2013) samt Omvårdnad i glesbygd, klinisk bedömning och 
akut omhändertagande 7,5 hp. 

Som specifikt ämnesstöd deltar Professor Barbro Arvidsson, som innehar en 
professur med inriktning mot yrkesmässig handledning i omvårdnad. Arvidsson 
kommer att föreläsa inom kursen, utföra fokusgruppsintervjuer och inneha en 
rådgivande roll inom projektet 

2.1 Projektmål 
Målet med projektet är: 

1. att genomföra och utvärdera nätbaserade handledningssamtal i grupp 

2. pedagogisk utveckling och kvalitetssäkring av kurs: Ledarskap och 
yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30hp 

2.2 Genomförande 
Utvärderingen kommer att ske via enkät och fokusgruppsintervjuer vid 5 tillfällen 
under två år.  

Enkäten används för att mäta uppfattning och erfarenheter av att gå i handledning. 
En 7-gradig intervallskala används. Skalan, som har lika skalsteg, är graderad   
från i mycket låg grad (1) till i mycket hög grad (7), (Arvidsson, Skärsäter, Baigi, & 
Fridlund, 2008). 
 
Fokusgruppsintervjuer (Nygren Zotterman, Skär, Olsson, & Söderberg, 2014) 
kommer att göras vid studiernas början med frågeområden som riktas mot 
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förväntningar- farhågor inför att starta utbildningen och sen en gång per termin med 
studenter som får nätbaserad färdighetsträning i handledning och den grupp 
studenter som får campusbaserad träning kommer enbart enkäter att användas. 
Intervjuer kommer även att göras med de ansvariga lärarna inför och efter 
utbildningens genomförande.  

Ett urval av de nätbaserade handledningstillfällena kommer att spelas in och 
användas som komplement till analys av fokusgruppsintervjuer.  

2.3 Projektorganisation 
Intervjuerna kommer att göras av Barbro Arvidsson som inte i övrigt deltar i 
handledning eller examinationer i kursen. Intervjuerna kommer att göras gruppvis 
och spelas in. Intervjuerna skriv sen ut ordagrant och texten analyseras med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). Metoden avser att på ett 
systematiskt sätt beskriva variationen, likheter och skillnader i innehållet i texten 
med utgångspunkt från projektets syfte. Texten läses först för att ge en uppfattning 
om vilka domäner innehållet handlar om. Sedan markeras meningsenheter som 
därefter kondenseras och kodas för att slutligen sorteras in i större ”grupper” som 
kategorier eller teman. Analysarbetet görs i projektgruppen, en process som innebär 
att materialet bearbetas och sorteras för att slutligen komma till en slags konsensus. 
Analysen kommer i första hand att göras av M Ö-N i samråd med CH och VL. Viveca 
Lindh, lektor och utbildningssamordnare för kurser på avancerad nivå, Christina 
Harrefors, lektor och Monica Öberg-Nordin, adjunkt, är ansvariga för genomförandet 
av projektet. Som specifikt ämnesstöd deltar Professor Barbro Arvidsson, professor 
med inriktning mot yrkesmässig handledning i omvårdnad. Arvidsson kommer att 
föreläsa inom kursen, genomföra fokusgruppsintervjuer och inneha en rådgivande 
roll inom projektet 

3. Tidplan 
Projektet startar höstterminen 2014 och avslutas i slutet av vårterminen 2016. 
Projektet avrapporteras senare delen av hösten 2016. 

4. Budget 
Se bifogad budgetmall. 

Utvärderingen med fokusgruppsintervjuerna bör genomföras av en extern resurs 
med erfarenhet inom området och som förövrigt inte deltar i handledning eller 
examinationer i kursen. Vi söker därför medel för att Professor Barbro Arvidsson ska 
kunna genomföra fokusgruppsintervjuerna 30 000 kr. 

För utskrift av 12 fokusgruppsintervjuer söker vi (12 x 8) 96 timmars arbetstid för 
administratör.  

Arbetstid att färdigställa utvärderingen, bearbeta intervjuer 5 månader (1 mån CH 
och 4 mån MÖ-N) och enkäter 2 månader (1 mån CH och 1 mån MÖ-N). 

För presentation av projektet vid konferens söker vi 20 000 kr.  



 

Projektansökan 
Datum: 2014-06-04 
Dnr: FS 2.1.12-500-14 

Sid 6 (10) 

 

5. Projektresultat 
Det primära resultatet om projektet faller väl ut är att nätbaserade grupp-
handledningar kan införas i våra distansutbildningar på både avancerad och 
grundnivå vid institutionen för omvårdnad och medicinska fakulteten samt i ett nästa 
skede överföras till vårdverksamheter inom kommun och landsting. Nätbaserade 
grupp-handledningssamtal skulle även kunna överföras till andra distansutbildningar 
vid Umeå universitet som tex lärarutbildningen. 

Erfarenheter från utvärdering inom detta projekt skulle kunna leda till nya 
pedagogiska grepp inom yrkesmässig handledning i omvårdnad och inom utbildning 
till handledare inom yrkesmässig handledning i omvårdnad.   

6. Behovsanalys  
Omvärldsanalys bör göras för att undersöka om ny e-mötesteknik finns där man kan 
se hela personer i gruppsamtalet och inte bara ansiktet som det blir i Adobe-  
Connect? 

6.1 Infrastrukturbehov 

6.1 Kompetensutvecklingsbehov 
Projektdeltagare M Ö-N: Deltagande i kurser i Innehållsanalys och användning av 
statistikprogrammet SPSS”.  

 

 

Ansökan skickas elektroniskt till Registrator via följande e-postadress: medel@diarie.umu.se. I 
subject/titel/ärenderad i ditt e-brev anger du diarienumret  
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