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Forskargruppen för klinisk patientnära forskning bedriver 
forskning med fokus på Patientsäkerhet och har sin bas på 
Kristianstads Högskola, Institutionen för Hälsovetenskaper. 
 
Målsättning 
Att med en klinisk patientnära forskning, verka för och underlätta arbetet med 
patientsäkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och 
vetenskaplig förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för 
sjuksköterskestudenter. 
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Sammanfattning 
 
År 2005 har präglats av en kraftfull vitalisering av den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VfU). 
 
Organisationen har funnit sin form och lärarlaget är på väg att sammansvetsas trots 
stora avstånd mellan utbildningsplatserna. 
 
Förändringsarbetet har i stort sett byggt på en SWOT-analys som genomförts och 
uppdaterats av det kliniska lärarlaget. Vision och målsättningsdokument har 
utarbetats. 
 
Två stora punktprevalensstudier omfattande mer än 5000 patienter/boende har 
genomförts av studenter, kliniska adjunkter och personal inom akutsomatik och 
kommunal omsorg. Denna nya pedagogik för forskningsanknytning har presenterats 
vid tre nationella och två internationella konferenser 2005. 
 
Omfattande arbete har lagts ner på utvärdering av VfU vilket resulterat i en ny 
utvärderingsmall. Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar har varit vägledande för 
arbetet med att utvärdera faktisk kompetens efter VfU-perioderna. 
 
Klinisk slutexamination enligt nationell norm har genomförts vid Högskolan 
Kristianstad som ett av två lärosäten i Sverige både som pilot och i manifest form. 
 
 
 
Nyckelord 
Kliniska adjunkter, klinisk slutexamination, pedagogik, punktprevalensstudie, 
sjuksköterskeutbildning, swot-analys, utvärdering, Verksamhetsförlagd utbildning, 
vision 
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Summary 
 
In the year of 2005, there have been a focus and a vitalization of the clinical 
education for the student nurses at the university in Kristianstad. 
 
The organization have settled and the lecturers are bonding, the spite of the long 
distances between the places for training. 
 
The improvement made, have its ground in a SWOT-analysis that have been 
performed and continuously being updated. The visions and goals for the clinical 
education have been implemented in the team. 
 
Two major prevalence studies, with over 5000 participating patients, have been 
carried out by the students, the staff at hospitals and special accommodations in the 
communities, the clinical lecturers and the research team. This new way of training 
and learning scientific methods and understanding have been presented at three 
national and two international conferences during this year. 
 
A lot of work has been done on evaluating the clinical training, and this has resulted 
in a new template for continuously evaluating and reporting of the students 
opinions. The competence descriptions for nurses have been the guide for 
evaluating the competence obtained by the clinical training. 
 
Final clinical examinations according to a national standard, have been tested and is 
now an implemented examination of the students during their final course. 
 
 
 
 
 
 
Key words 
Clinical lecture, clinical practice, education, evaluation, national clinical final 
examination, prevalence study, student nurses, teaching, swot analysis, visions 
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Förord 
 
Tack till personal, studenter och personer som medverkat vid: 

• Högskolan i Kristianstad 
• Kliniska adjunkter 
• Kliniska lärare 
• Handledare i verksamheten 
• Personal involverade i utbildningen av sjuksköterskestudenter 
• Personal som gjort vårt arbete möjligt och som stöttat och underlättat för oss 

i vårt dagliga arbete. 
• Alla våra studenter! 
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Verksamhetsberättelse 2005 - Verksamhetsförlagd Utbildning 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Bakgrund 
 
År 2005 har präglats av en kraftfull vitalisering av den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VfU). Organisationen har funnit sin form och lärarlaget är på väg att 
sammansvetsas trots stora avstånd mellan utbildningsplatserna. Förändringsarbetet 
har i stort sett byggt på den SWOT-analys (Bilaga 1) som genomförts och 
uppdaterats av det kliniska lärarlaget. Vision och målsättningsdokument har 
utarbetats. 
 
Studenterna vid sjuksköterskeutbildningen har i en studie genomförd av 
Vårdförbundet röstat fram utbildningen i Kristianstad som den bästa i Sverige 
(Vårdförbundet, 2005). Enligt studenterna beror denna hedersamma placering på 
lärarnas lyhördhet och den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet (muntlig 
rapport). 
 
Två stora punktprevalensstudier omfattande mer än 5000 patienter/boende har 
genomförts av studenter, kliniska adjunkter och personal inom akutsomatik och 
kommunal omsorg (trycksår i februari och ätande/näring i november) (Lindholm, 
Westergren, Ulander & Axelsson, 2007b; Lindholm, Westergren, Ulander & Axelsson, 
2007c). Denna nya pedagogik för forskningsanknytning har presenterats vid tre 
nationella och två internationella konferenser 2005 (Lindholm & Ulander, 2005a; 
2005b; 2005c; 2005d; 2005e). 
 
Omfattande arbete har lagts ner på utvärdering av VfU vilket resulterat i en ny 
utvärderingsmall. Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar har varit vägledande för 
arbetet med att utvärdera faktisk kompetens efter VfU-perioderna. 
 
Klinisk slutexamination enligt nationell norm har genomförts vid Högskolan 
Kristianstad som ett av två lärosäten i Sverige både som pilot och i manifest form. 

Pedagogisk modell 
Case-metodik, etisk reflektion, omvårdnadshandledning och systematisk 
metodträning. 
 
Nyorientering: Diskussion om införande av portfolio, samt effektivisering av 
utvärdering av VfU. Systematisk utvärdering av studenternas medverkan i 
prevalensstudierna har inletts. 



Page 8 (19) 
 

Samverkan med samhället 
Samarbetet med de verksamheter där Högskolan har verksamhetsförlagd utbildning 
har intensifierats. Handledarutbildningar har genomförts och gemensamma 
studiedagar anordnats. De kraftfulla Nätverk (läkemedel, dokumentation, sår, näring) 
som omfattar såväl verksamheter inom somatik, primärvård, kommunal omsorg och 
psykiatri och där även Högskolan medverkar har haft stor betydelse för 
evidensbasering av den verksamhetsförlagda utbildningen 2005. 

Omfattning av VfU, Sjuksköterskeprogrammet 
Under 2005 har 643 studenter genomfört VfU vid följande verksamhetsförlagda 
utbildningsplatser: 

Sjukhus 
Centralsjukhuset Kristianstad: 214+170=384 
Hässleholms sjukhusorganisation inkl psykiatri: 128+102=230 
Ängelholms sjukhus: 60+51=111 
Sjukhuset i Simrishamn (Närsjukvården Österlen AB): 20+16=36 
Karlshamns lasarett: 14+14=28 
Helsingborgs Lasarett: 53+38=91 
Lasarettet i Ystad: 43+28=71 
Psykiatri Nordväst: 18+27=45 
Universitetssjukhuset i Lund (inkl Orup): 30+19=49 
Universitetssjukhuset MAS: 9 

Primärvård 
Det finns 27 VC med tillhörande distriktssköterskemottagning inom gamla 
Kristianstads läns landsting. Det sträcker sig från Båstad i väst till Bromölla i 
Nordost och till Tomelilla i söder. Vi har även haft VfU på privata mottagningar. 
Ytterligare 25 VC från övriga Skåne har haft VfU för våra studenter samt 3 i Blekinge 
och 2 i södra Småland. 
Primärvården i Skåne: 94+145+BHV 4+KVH 1 
Kurs 12 = 5 veckor Vt-05 = 72 studenter, Ht-05 = 95 studenter 
Kurs 8 = 2 veckor Vt-05 = 66 studenter + 2 från Sri Lanka 

Kommuner med kliniska adjunkter anställda 
Kristianstads kommun har tagit emot 29 + 6 studenter under 2005. 

Resterande kommuner 
I kurs 11 har totalt 16 studenter varit i Kristianstads kommun, Markaryds kommun 
och Olofströms kommun. I kurs 8 (gamla utbildningen) var det 69 studenter i alla 16 
kommuner som vi brukar använda. Detta innebär att det har varit totalt 103 
studenter i kommunerna år 2005.  

Privata vårdgivare inklusive psykiatrin 
Privata vårdgivare har tagit emot 48 studenter under året. 
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Organisation av verksamhetsförlagd utbildning 
Som en upptakt inför förstärkningen av den verksamhetsförlagda utbildningen 
genomfördes en SWOT-analys, som därefter har uppdaterats (Bilaga 1). 
De behov som framförallt framkom var behoven av en samordnande koordinator för 
VfU, samt förstärkning av forskningsanknytningen och tydliggörande av de kliniska 
adjunkternas roll, och en formalisering av organisationen av VfU. 
Koordinator för VfU, tillika sekreterare till professor i klinisk omvårdnad har tillsatts 
(Lina Axelsson). Detta har medfört ökad service, professionell utvärdering av VfU, 
och ett rent allmänt ”lyft” för VfU. 
Organisationen har formaliserats och kan ses i Bilaga 2. 
Professor i klinisk omvårdnad har en övergripande roll som ”andlig” ledare, och 
lektor Kerstin Ulander har fungerat som chef för de kliniska adjunkterna inom 
somatiken. Hennes roll kan betecknas som ”lector lectores” inom VfU. 
Kliniska adjunkter i kommunal omsorg (2 st) har letts av lektor Kerstin Blomqvist och 
för psykiatrin har lektor Lisbeth Lindell fungerat som ledare. Primärvårdens två 
kliniska adjunkter har rapporterat till Christina Lindholm. 
Verksamhetsberättelse för VfU i kommunen bifogas (Bilaga 3) 

Arbetssätt 
Utifrån SWOT-analys som genomförts 2004 och kompletterats 2005 (Bilaga 1) har 
en vision samt målsättning för VfU utarbetats. 

 

 
 

Vision 
Den verksamhetsförlagda utbildningen i 

sjuksköterskeprogrammet ska präglas av 
 

Engagemang 

Empati 

Evidens 

Etik 

 
© 2002 Stewart R. Hinsley 

© Christina Lindholm 2006

 

 
 

Målsättning  
 

Verksamhetsförlagd Sjuksköterskeutbildning 
 

Studenten ska få förståelse för 
 

* Sambandet mellan teoretisk kunskap och 
klinisk tillämpning 

* Hur evidens från forskning tillsammans 
med beprövad erfarenhet kan påverka 
omvårdnadens kvalitet och patienternas 
säkerhet 

* Hur ett etisk förhållningssätt som 
värdegrund påverkar det empatiska 
mötet med vårdtagare, närstående och 
medarbetare i vården 

 

© Christina Lindholm 2006

Figur 1. Visions- och målsättningskort 
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Förberedelse för verksamhetsförlagd utbildning/pre-klinisk träning 
Studenterna förbereds för VfU genom träning i Högskolans metodrum. 
Körkort/kompetenskort för vissa tekniska moment i vården avläggs. Arbetet har 
påbörjats med att harmonisera metodträningen vid samtliga tränings/metodrum på 
sjukhusen och Högskolan. 
 
Vid Sjukhuset i Ängelholm finns ett kliniskt träningscentrum uppbyggt, där 
studenter, kliniska lärare, handledare och personal kan träna en rad metoder. 
Detta träningscentrum leds av klinisk adjunkt, Marie Falkheden Dunér. 
Vid Centralsjukhuset Kristianstad har under året en metodavdelning startats där 
motsvarande aktivitet äger rum. 

Forskningsanknytning av VfU, en modell för progression 
Forskningsanknytningen av den verksamhetsförlagda utbildningen förbereds redan 
under studenternas första veckor på Högskolan i form av ett kort smakprov på 
forskningsprojekt som studenterna kommer att deltaga i. Uppföljning sker i kurs 4 
där en rad kliniska forskare/kliniska forskningsprojekt som implementerats och lett 
till förbättringar för patienterna presenteras. Även i vetenskapsmetodiken anknyts till 
kliniska, patientnära studier. I kurs 6 presenteras temat för forskningsanknytningen 
av VfU.  

Tema, konkret forskningsanknytning av VfU 

Patientsäkerhet - att undvika komplikationer till sjukdom, vård och behandling 
Studenterna får bekanta sig med och fylla i olika riskbedömningsinstrument. 
Majoriteten av studenterna i kurs 6 kommer därefter att genomföra datainsamling 
för en punktprevalensstudie. I kurs 8 används data från prevalensstudierna som 
övningsexempel. Även studenter i kurs 16 kommer att deltaga i någon studie, samt 
därefter bearbeta resultaten och presentera dem för verksamheten. 
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Figur 2. Progression av forskningsanknytning inför/under VfU 

Punktprevalensstudier 
Den 9/2 2005 genomfördes en punktprevalensstudie avseende trycksår omfattande 
samtliga inskrivna patienter vid sjukhusen i Kristianstad, Ängelholm, Hässleholm 
och Simrishamn, samt i kommunerna Östra Göinge, Bromölla, Osby och 
Hässleholm (Lindholm, Westergren m.fl., 2007). Studien kom att omfatta 1571 
personer. Studenter samverkade med kliniska adjunkter och personal från 
verksamheten i datainsamlingen. Data bearbetades på Högskolan (Lina Axelsson) 
och resultaten återfördes till verksamheterna. Studien baserades på en vetenskapligt 
framtagen metod för punktprevalensstudier.  
 
Den 30/11 2005 genomfördes på motsvarande sätt en studie för att undersöka 
ätandesvårigheter och näringstillstånd hos patienter/boende (Westergren, Lindholm, 
Axelsson & Ulander, 2007). Denna gång utökades antalet enheter och sammanlagt 
deltog c:a 4500 patienter/boende i studien. Ätande/näringsstudien utvärderades av 
studenter, personal och kliniska adjunkter. Studenterna utvärderade även sin 
medverkan i trycksårsstudien mycket positivt. 
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Tabell 1. Sammanfattning studentutvärderingar från trycksårsstudien den 9 feb 2005 
samt från näringsstudien den 30 nov 2005: 

 

Studentutvärderingar 

Trycksår 
n=26 

Ätande & 
Näring 
n=42 

Informationen innan studien var bra/utmärkt 25/26 38/42

Samarbetet med personalen var bra/utmärkt 22/26 38/42

Erhöll en bättre vetenskaplig förståelse 24/26 38/42

Ökade kunskaper om trycksår respektive ätande & 
näring 

23/26 16/42

 
Arbetssättet med forskningsanknytning av VfU har presenterats vid tre nationella och 
två internationella konferenser (Lindholm & Ulander, 2005a; 2005b; 2005c; 2005d; 
2005e). 

VfU-pedagogik 
Case-metodiken har använts konsekvent genom hela VfU och uppskattats mycket av 
studenterna (Bilaga 4, 5).  
 
Etisk reflektion genomförs konsekvent via omvårdnadshandledning genom hela VfU. 
Omvårdnadshandledning sker i grupp utifrån studenternas beskrivningar av 
patientfall eller situationer som upplevts positivt eller negativt. Reflektion sker utifrån 
frågorna: ”Vad ser du?, Vad tänker du?, Vad känner du?, Hur handlar du?”. Syftet 
med reflektionsseminarierna är att studenterna ska få ta del av andras tankar om det 
beskrivna patientfallet eller situationen och tillsammans analysera det upplevda med 
hjälp av tillgänglig kunskap, också med koppling till relevant litteratur. Till varje 
seminariegrupp knyts en klinisk adjunkt som handledare för att hjälpa gruppen att nå 
inlärningsmålen. Vid frånvaro lämnar studenten en skriftlig reflektion från den 
kliniska utbildningen till ansvarig adjunkt.  
 
Förberedelser pågår för att de kliniska adjunkterna ska få handledning i sin roll som 
omvårdnadshandledare (våren 2006).  

Klinisk slutexamination 
Klinisk slutexamination, ett nationellt projekt tillsammans med tre andra lärosäten 
har genomförts och permanentats i sjuksköterskeutbildningens sista termin. Syftet är 
att pröva om studenten har uppnått den kliniska kompetens som krävs för att arbeta 
som nyexaminerad sjuksköterska. Modellen är utvärderad med mycket gott resultat. 
Under vårterminen 2005 har ett antal studenter (9 deltog från Kristianstad) deltagit i 
försöksverksamhet. På höstterminen 2005, användes modellen som ordinarie 
examination i termin sex. Antalet examinerade studenter var då 76. 
 
Examinationen består av två delar, först ett teoretiskt prov (del 1), bestående av två 
patientfall vilka studenterna följer genom vårdkedjan. Därefter genomför varje 
student ett praktiskt prov (del 2). I denna del granskas studenten av en bedömande 
sjuksköterska i samband med vård av en utvald patient. Bedömningen genomförs 
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systematiskt enligt särskild instruktion. Tillsammans med en klinisk adjunkt avslutas 
provet med en noggrann dialog med studenten.  
 
Studenterna, de bedömande sjuksköterskorna från verksamheten samt de kliniska 
adjunkterna ser alla värdet med modellen. Några önskar att modellen används på 
lämplig nivå i tidigare verksamhetsförlagd kurs. Under våren 2006 kommer modellen 
att användas för studenterna i programmets slutkurs i såväl sluten vård som 
kommunal vård. 

Utvärdering av VfU  
(Bilaga 4-8). 
Ett flertal formulär för utvärdering av VfU har förekommit och försök har inletts att 
samordna dessa till en utvärdering. Utvärderingsfrekvensen har i vissa fall varit låg 
inom den somatiska VfU, vilket lett till att vi under hösten 2005 har genomfört ett 
arbete där de rena kompetensfrågorna lyfts ut till separata checklistor och där 
utvärderingarna blir mer koncisa (Lina Axelsson). Dessa formulär kommer att testas 
under 2006. Vi kommer också att genomföra utvärderingen med hjälp av 
pappersformulär eftersom detta gett betydligt högre svarsfrekvens än de elektroniska 
formulären (94%, Bilaga 4, 99%, Bilaga 5). Studenterna är genomgående mycket 
nöjda med sin VfU. Speciellt kan nämnas den positiva utvärderingen av Primärvårds-
VfU med utvärderingsfrekvensen 85% (Bilaga 8).  
En utvärdering över upplevelser av att arbeta med ”Studentsal” har utförts av Lisbeth 
Blom på CSK (Bilaga 9) och studenter såväl som personal har deltagit i 
utvärderingen. 
 
En specialutvärdering av den kliniska adjunktsverksamheten vid Ängelholms sjukhus 
har genomförts av Kerstin Ulander. 

VfU, Högskolan och Samhället 
Kliniska adjunkter, lektorer och klinisk professor har under året medverkat i en rad 
verksamhetsanknutna projekt. 
 
Vid Vårdstämman medverkade de kliniska adjunkterna Marie Falkheden-Dunér, Eva 
Angsmo, Gabriella Nilsson (som vann bästa posterpriset) samt Lisbeth Blom, Ann-
Marie Nilsson, Lena Helander och Barbro Roos. De kliniska adjunkterna stimulerade 
huvudhandledare och studenthandledare att deltaga i konferensen, vilket upplevdes 
mycket positivt. CL medverkade som inviterad föreläsare angående smärta. 

En rad utbildningsarrangemang för vården i form av utbildningsdagar, seminarier 
och kurser har genomförts. 
Två handledarutbildningar, 5 p på tre orter (Hässleholm, Ängelholm, Kristianstad) 
har genomförts. 
En kurs i vårdvetenskap 20 p (21-40p) pågår vid Ängelholms sjukhus. 
En certifieringskurs i bensår för distriktssköterskor har genomförts i samarbete med 
FoUU Primärvården, Region Skåne. 
En 5-poängsutbildning i sårbehandling för forskare från sjukvårdsindustrin har 
genomförts. Denna utbildning har erhållit certifiering på europeisk basis. 
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De kliniska adjunkterna och lektorerna samt professor är engagerade i olika nätverk i 
Skåne Nordost, samt är engagerade i följande verksamhetsanknutna projekt och 
teoretisk undervisning: 
 
Anna-Carin Attåsen: Studien Midje/stussmått versus BMI hos vårdpersonal, 
Samordnad vårdplanering, Implementering av studentsalar. Uppsatshandledning för 
studenter, Föreläsning om stroke i kurs 6, Omvårdnadshandledning och Case-
seminarier. 

Lina Axelsson: Utvärderingar och kvalitetsarbete med uppföljning och åtgärder av 
studentutvärderingar, Trycksårsstudien, Forskningskoordination med andra 
institutioner och universitet gällande forskningsprojekt för CL. Kursansvarig 
koordinator för kurs 10 vt och ht 2005, Undervisning i statistisk datahantering för 
studenter i kurs 8, Moderator för Migration & Hälsa, kulturmöten på forskningens 
dag för högskolan. 

Ann-Marie Bjurbrant Birgersson: Professionellt bemötande i vård och omsorg, Att 
möta personer med stroke, Att leva med och vårda personer med demens, Manual: 
Vårdpersonalens handlande i det professionella vardagsarbetet, Representant i FoU-
nätverket Läkemedel och Äldre, Projekt ”Vårdprogram/handlingsprogram för 
personer med stroke/slaganfall”. 

Lisbeth Blom: Stöd och Information till patienter med bröstcancer. Postoperativt 
illamående efter operation i mag-tarm, Studentsal på avd vid CSK, 
Bedömningsformulär VfU, Samordnare för lärare angående handledning av 
casemetodik, Stöd och information till patienter med bröstcancer. Kursansvarig kurs 
6. 

Kerstin Blomqvist: Ledare för de kliniska adjunkterna verksamma inom kommunal 
omsorg, Representant i FoU-nätverket ”Smärta”, Framtagande av ett nätbaserat 
utbildningsmaterial kring äldres smärta. Egna forskningsprojekt i samarbete med 
Kommuner – Region Skåne Nordost, dvs FoU-plattformen där sjukhusvård, 
kommunal vår och omsorg möts för att verka för en professionell vård och omsorg. 

Marie Falkheden-Dunér: KTC som nav i praktisk kompetensträning, KLiV-projektet, 
Sammankallande för träff med kliniska träningscentra i Skåne (Ängelholm). Ansvarar 
för KTC. Projekt med filmning av omvårdnadssituationer. Startat infotek på KTC 
Ängelholm. 

Maria Einarsson: Samordnare för VfU-placeringar, Implementering av 
Praktikplatsportalen, Region Skåne, Utveckling av informationsmaterial för 
studenterna i VfU. Handledning av studenters uppsatser. 

Britt-Marie Engdar: Utveckling av handledningsfunktionen i VfU. Undervisning i 
biomedicin. Handledning av studenters uppsatser. 

Anna Gisselsson: Vårdprogramarbete tillsammans med ssk inom hjärtsjukvård, 
Praktiksamordnare för Simrishamn. Omvårdnadshandledning och case-seminarier 
med studenter. 
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Lena Hedvall: Vårdkedjepraktik, Samordnad vårdplanering, Informationsprojekt till 
hjärtsviktspatienter. Kursansvar kurs 16. 

Lena Helander: Slutexamination vid CSK, Bedömningsformulär VfU, Kvalitetsrådet 
på CSK. Handledning av studenters uppsatser, Omvårdnadshandledning, Case-
seminarier. 

Lisbeth Lindell: Ämnesansvarig för psykiatrin. Ger stöd åt de kliniskt verksamma 
adjunkterna inom psykiatrin. Forskningsanknyter den kliniskt verksamhetsförlagda 
utbildningen. Egna forskningsprojekt; empirisk studie inom 
psykogeriatrik/minnesmottagning, empirisk studie av ett samverkansprojekt mellan 
kommun och Region Skåne inom psykiatrisk dagverksamhet.  

Anne-Marie Nilsson: Handledarutbildning för studenthandledare, Gemensam 
värdegrund/vårdfilosofi (Ängelholm), Omvårdnadsdokumentation i verksamheten. 
Kursansvarig för Vårdvetenskap 20 p, handledning av studenters uppsatser. 

Susanne AC Nilsson: Projekt ”Vårdprogram/handlingsprogram för personer med 
stroke/slaganfall”, Professionellt bemötande i vård och omsorg, Att möta personer 
med stroke, Att leva med och vårda personer med demens. 

Gabriella Nilsson: Omvårdnadsdokumentation, Kollegial granskning, 
Omvårdnadshandledning CRPD-mottagningen Hässleholm, Blocksjuksköterska i 
Hässleholm, Nätverksgrupp för Psykiatrisk rehabilitering. Examination kurs 5, 
Föreläser kurs 11, etisk reflektion, Handledning av uppsatser. 

Birgitta Olsson: Certifieringskurs bensår för distriktssköterskor, Hälsocentrum – 
Påarp, Sårprojekt – vårdcentraler – specialistmottagningar. 

Barbro Roos: Ingår i nätverksgrupp omvårdnadsdokumentation, kollegial granskning, 
reflektionshandledning och utvärdering av trainee-projektet, handledning och 
utvärdering av utvecklingsprogram för nyfärdiga ssk, Våga-projektet samt Navet CSK 
studentavdelning. 

Marina Sjöberg: Praktikplatssamordnare primärvården, Omvårdnadsdokumentation, 
Implementering av klinisk slutexamination ”bedside” i kommunerna. 

Katarina Sjövall: Patientundervisning, Omvårdnadshandledning. 
Studentundervisning angående copingstrategier och Patient- anhörigundervisning. 

Kerstin Ulander: Ämnesansvarig för klinisk omvårdnad i somatik. Delaktig i 
styrgrupperna vid sjukhusen i Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm samt kontakt 
med Helsingborg och Karlshamn samt stöd till de kliniska adjunkterna/motsvarande 
lärare. Forskningsanknyter VfU genom deltagande i Forskargruppen för klinisk, 
patientnära forskning. Medverkat i prevalensstudierna för trycksår och 
ätande/näring. Föreläst vid FoU-kväll i Hässleholm samt vid Forskningens dag på 
Högskolan. Skrivarverkstad för de kliniska adjunkterna (våren 2005). Utarbetat en 
kursplan för Högskolan Kristianstad för en "Att skriva kurs" för adjunkter. 
Samverkansprojekt med lärare i gastronomi-, sociala omsorgs- och 
gastronomiprogrammet. Egna forskningsprojekt inom mat- och näring för äldre, 
delaktighet vid vård av äldre samt patientundervisning. Undervisar i 
Vetenskapsmetodik och kvalitetsförbättringar, Arbetsledning, Examinerar och 
handleder studenters uppsatser. Kursansvarig för kurs 10 vt och ht 2005. 
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Christina Lindholm: har hållit två bildningsluncher samt en filosofiafton 
(allmänheten). 
Arbete med planering av Sårcentrum vid CSK. 
Designat 14 forskningsprojekt, ansökningar till en rad fonder och stiftelser Tema. 
Odontogena faktorers betydelse för sjukdom, vård och behandling samt livskvalitet. 
Huvudansvarig för punktprevalensstudien, trycksår, samt delaktig i planeringen av 
näringsstudien. 
Forskargruppen för klinisk, patientnära forskning (Christina Lindholm, Kerstin 
Ulander, Albert Westergren, Ola Ohlsson, Stefan Renvert) har hållit ett program 
under Forskningens dag vid Högskolan. 
Klinisk professor, lektor och kliniska adjunkter vid CSK har medverkat vid 
presskonferens om sjuksköterskeprogrammet, vilket resulterade i ett radioprogram 
och två tidningsartiklar. 
CL har hållit två kvällsföreläsningar för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i 
regionen. 
CL höll invigningsanförande vid konferensen för klinisk utbildning i Uppsala. 
CL höll inledningsanförande vid konferensen om verksamhetsförlagd utbildning, 
Örebro. 
CL höll rundabordssamtal vid konferensen för högre utbildning, Karlstad. 
CL höll huvudföreläsning angående trycksår vid möte i Jönköpings Läns Landsting. 
CL har medverkat vid utarbetande av nya Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen 2005). 
CL har medverkat i utarbetande av datoriserat beslutsstöd, bensår för primärvården. 
CL har medverkat i Läkemedelsboken, Apoteksbolaget samt lett arbetet med revision 
av sårkapitel i Handbok för sjukvården. 
Ett samarbete med Hjälpmedelscentralen i Skåne NO har inletts. 
CL samordnar sårnätverket Skåne NO. 
Samtliga kliniska adjunkter, klinisk lektor och professor medverkade vid open Space 
om klinisk utbildning i Lund. 

Internationellt 
16 studenter har genomfört VfU i följande länder: 
1 stud, Norge 
1 stud, Alaska  
3 stud, Vietnam 
2 stud, Zambia 
5 stud, Sri Lanka  
2 stud, Etiopien 
2 stud, Thailand 
 
Marie Falkheden Dunér har deltagit i internationell konferens om kliniska 
träningscentra. 
Christina Lindholm och Kerstin Ulander har under en vecka i oktober inviterats att 
genomföra trycksårspunktprevalensstudien i Akureyri på norra Island samt till att 
hålla en rad föreläsningar vid universitetet och sjukhuset (Lindholm, Torfardottir, 
Axelsson & Ulander, 2007). 
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Christina Lindholm har presenterat resultat från en rad studier vid internationella 
konferenser i Aberdeen och Stuttgart. 
Institutionen är medsökande i ett större europeisk samarbetsprojekt (EU) angående 
sårutbildning (WHEN-projektet). 
Christina Lindholm är Council Member i European Pressure Ulcer Advisory Panel 
samt i European Wound Management Association, samt medlem i International Leg 
Ulcer Advisory Panel, samt EducationCommittee, Europa. 
 
Christina Lindholm har medverkat som inbjuden talare vid följande internationella 
kongresser 2005: 
European Pressure Ulcer Advisory Panel, Conference, Aberdeen. 
European Wound Management Association, konferens, Stuttgart. 
Konferens, sårbehandling, Ullevåls sjukhus, Oslo. 
 
CL har medverkat i utarbetandet av ett europeiskt utbildningsprogram för 
sårbehandling (EWMA). Högskolans 5-poängsutbildning i sår blev den första som 
certifierades i Sverige (Lindholm & Olsson, 2007). 
Forskningsansökan som progredierat till steg 3 (WHEN-projektet, sårutbildning) 
omfattar 70 universitet och sjukhus i Europa, varav Högskolan i Kristianstad är enda 
svensk institution. 
 

Slutord 
Avslutningsvis ser vi tillbaka på ett spännande år med stora framsteg inom  
VfU-pedagogiken och forskningsanknytningen. 
 
 
 
 
 
Christina Lindholm Kerstin Ulander Carolina Axelsson 
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SWOT Örenäs (aug 2004)/Ängelholm (juni 2005) /Hässleholm (aug 2005) 
 
Kliniska adjunkter och lektorer 
Röd text= Ängelholm juni 2005 
Blå text Hässleholm aug 2005 
 

STYRKOR 
• Lång klinisk utbildning (50%) minskning? 
• Långa sammanhängande perioder (10v) 
• 6 praktikperioder; psyk, primärvård, somatik (2x10), kommun, preklin 3x5 
• Kliniska adjunkter; antal, erfarenhet, klinisk anknytning 
• Kompetenspengar och –tid? 
• Många goda projekt genomförda 
• Huvudhandledarna/Handledarutbildning 
 

STYRKOR PEDAGOGIK 
Casegrupper varannan vecka i alla somatiska och psyk kurser (personal+ studenter) 
Klinisk examination/slutex. 
Teoretiska etikkurser följs upp av etisk reflexion i klinisk praktik genom hela utbildningen. 
”omvårdnadshandledning” 
Systematisk utvärdering av alla kliniska kurser 
• Bemötande kommunikation 
• Eget ansvar 
• Söka kunskap 
• Lär sig mycket i verksamheten 
• Blandning läkare/ssk/professorer som föreläsare 
• Skriftlig info och introduktion 
• Mål- planerings- utvecklingssamtal 92% 1->2 samtal 

• Case-seminarier 

• Klin adj stöd till handledarna 

• Handled tillgång till och kunskap om utbildningen 

• Yrkeserfarna handledare 

• Lärarnas personliga engagemang 

• Forskningsanknytning-kvalitetsarbete 
 

STYRKOR, UTBILDNING/FORTBILDNING, SAMARBETE 
HÖGSKOLAN- VÅRDEN 
• Handledarutbildningar 5 p anordnas + flerdagskurser (Ängelholm+ Kristianstad) 

• 21-40 p Omvårdnad erbjuds ssk med ”gammal” utbildning 

• Hässleholm sjukhuset haft utbildning i förändringskunskap avslutad/tillvaratas 
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STYRKOR ORGANISATION 
• Organisationen- kontakter i Region Skåne 
• (Somatik- psykiatri- primärvård-kommun) 
• Nätverksgrupper 
• Vårdkedjor, ex stroke, diabetes, hjärtsvikt, KOL, bensår -processledare tillsätts HT 05 

(Hässleholm) 
• Projektmedarbetare från Högskolan träffats 
• Tankar idéer erfarenheter. Yvonne Olsson,Närsjukvårdsplattformen inviteras till nästa 

möte. 
• Hygien- saknas från Högskolan? Förslag Katarina Sjöwall Kerstin B i Smärta 
• Närsjukvårdsgrupp 
• Närsjukvårdsforskningsplattform 
 

SVAGHETER 
• Forskningsanknytningen förbättringspotential 

• Forskningsanknytning av casen kan förbättras 

• Praktikplatserna geografiskt utspridda 

• 61%  handledare saknar-kompetens  

• Kompetensanalys i kommunen pågår 

• Studenternas förmåga att prioritera behöver tränas  
• Ekonomi: inga studentpengar till kommunen/ privata vårdgivare 
• Ingen arvodering av handledarna 
• Karlshamn Huvudhandledare och handledare+ summa för kompetenshöjande kurser. 

Psyk Helsingborg Ängelholm. Svarta hålet 
• Köper in föreläsare för hela personalen 
• CSK Huvudhandledare visst påslag Handledarena- bjuds på mat eller kompetenshöjning. 

Kaffe etc Utlagt per avdelning 
• Hässleholm Huvudhandledare tillägg, 200:-/stud/vecka tillbaka till verksamheten - skall 

anv. till kompetensutveckling. 
• Huvudhandledarnas brist på tid CSK Mera tid 
• Huvudhandledare från Ängelholm studiebesök CSK- stimulerande- samma villkor bör 

gälla 
• Några ställen: ovillighet att utbilda studenter 

• CSK får inte bjuda studenterna på något under introduktionsdagen 
• Studentinflytande- kan förbättras??? 
• Enkäten måste omformas - specifikation exakt vad? 
• 28% ej fått skriftligt underlag. Vilka placeringar avses? 
• Studentenkäten måste preciseras. Kan man koppla till vissa praktikplatser? Rådata kollas 

av Lina 
• 6% inga samtal alls- Skall vara 0% (??) 
• Otydlighet? Kopplas till vissa placeringar? 
• 15% ej fått introduktionsbrev (skall vara 100%) 



 
 
 
 
 
 

 www.hkr.se 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · Tfn 044-20 30 00 · Fax 044-12 96 51 

Sidan 3 av 10 

• Inte förberedda samverka med andra yrkesgrupper - kanske kan detta förbättras genom 
NAVET-placering eller med case i kurs 16? 

• Svag internationalisering? 

• Ojämn belastning mellan kurser (gamla programmet - hur blir det i det nya?) 

 
HANDLEDARE… 
• Handledarna deltar inte i seminarier och –dagar 

• Svaga ämneskunskaper (Omvårdnad) 

• Brist: 10% inte tagit del av någon kursinformation Bör vara 0 

• 99% inte ville ha pedagogiskt stöd 

• 16% kort yrkeserfarenhet 
 

HOT 
• Regionala medel för klinisk utbildning dras in efter 2006? CSK vill fortsätta, Hässleholm 

vill fortsätta, Ängelholm har förlängt projektet på 3 år, K-stad kommun sagt upp modellen, 
PV projektet pågår tom febr 2007 

• Parallellt arbete: Få fram mera medel för fortsatt aktivitet 
• Nerdragningar i vården, verksamheter försvinner, omorganisationer 
• Resignerad personal 
• Svårt att få tid till kompetensutveckling av handledarna 
• Sparbeting 
• Teamchefer i kommunen med annan professionsbakgrund, politisk styrning med 

svårigheter att förstå vårdbehov, kompetensutveckling, svag satsning på detta 
 

MÖJLIGHETER 
• Skapa förståelse för den kliniska utbildningen genom att invitera chefer från vård och 

omsorg till HKR-” vi måste nå ut till verksamheten i samband med deras egna möten. 
• Tydligare forskningsanknytning. Uppsatsämnen som svarar mot behov i vården - 

Ängelholm agerat - idéer kanaliserade till Ingela Beck. 
• Cases där förmåga att prioritera tränas 
• Cases forskningsanknyts och levandegörs ytterligare med bildteknik Marie Ljung har 

kontaktats - ortopedpatienter i första hand 
• Slutexamination (HT 2005… nationellt våren 06)  
• Tema - videos för handledare – utökad/utveckla handledarutbildning 
• Utveckla hemsjukvården som klinisk utbildningsarena - nya utbildningen VT 06 
• Utveckla närsjukvården som klinisk utbildningsarena - ex vårdkedjepraktiken - återkommer 

ang kurs 16 
• Samordnad vårdplanering - kommer i kurs 16 
• Slutexamination skall vara i hemsjukvården också 
• Tydligare krav på kvalitet från Högskolan på de kliniska utbildningsplatserna Introduktion, 

deltagande i seminarier (handled) och handledarträffar, tillgänglig kursinformation, 
handledarutbildning, omvårdnadskompetens Alla skriftligt bedömningsunderlag, alla 
tydliga mål- och slutsamtal 
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• Öka studenternas medvetenhet om vad och att de kan påverka sin utbildning 
• Stimulans: inbjuda föreläsare 
• Handledarutbildning för PV och kommun intensifieras 
• Skönlitterära seminarier för handledare 
 

UTVÄRDERING 
• Utvärderingarna påverkar först nästa kurs 
• Miniutvärderingar under kursens gång 
• Kårens roll - samarbete ex Margareta Rasmussen- återrapport till oss 
• Satsa på ordföranden 
• Särskild utbildningsgrupp hos studenter med representant för alla kurser 
• Vuxet förhållningssätt till vuxna studenter 
• Krav: viss kunskapskrav/frivillighet 
• Förbättra info angående utvärderingar 
• Chattforum förbättras 
• Videokonferens för studenter som är utlokaliserade. Tas upp i styrgrupperna (KU) 

Lärcentra inom kommunerna? Lina / Margareta Rasmussen 
• Tidig och tydlig information om geografiskt utspridda praktikplatser (Maria, Lena P, 

Liselotte). 
• Handledarutbildningsplan 
 

MÖJLIGHETER ??? 
• Utnyttja Högskolans övriga utbildningar? 

• Ex. folkhälso-, tandhygienist- gastronomi- 

• grafisk design… - program??? 

• Utnyttja biblioteken - skönlitteratur 

• Knyta an till företagen i regionen? 

• Profilering av omvårdnadsansvaret för avdelningschefer (motsvarande) 

• Tydliggöra redan genomförda / pågående projekt där kliniska adjunkter medverkar 

• Varje klinisk adjunkt bör färdigställa ett vetenskapligt manus innan sommaren 2005 

• Kerstin och Christina underlättar, se skrivarverkstad 

• Kliniska utbildningsavdelningar blir föredöme för forskningsanknytning 

• Tydligare påpekande om Internet och bibliotek vid introduktion till alla klin utbildning 

• Skriftlig information bör införas till alla 

• Student - checklista? 
 

IDÉSIDA, HANDLEDARUTBILDNING 
• Seminarier: 
• ”Infarter” ex CVK, PVK, PICC-line, KAD, Port-a Cath, 
• IVP/SVP-användning 
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• Användning av patientbedömningsinstrument 
• Telesår / - dermatologi utvecklas? 
• Nutritionsrond / Sårrond ? (Kerstin/Christina) 
• Bedsiderapportering, studenter genomför - muntlig rapporteringsträning? 
• Malvaexamination 
 

VISION 
– Högst poäng för klinisk utbildning vid Högskoleverkets granskning 2006 
– Symbol för den kliniska utbildningen: 
– Malvablomman 
 

MÅL 
• Forskningsanknuten klinisk utbildning som av studenter, vård och Högskoleverk bedöms 

som meningsfull, relevant och högskolemässig. 

• Klinisk utbildning som ger empatiska, reflekterande, bildade, professionella sjuksköterskor 
 

STRATEGI / FORSKNINGSANKNYTNING 
Styrdokument: Högskolelagen, Forskningspolicy, HKR, Verksamhetsplaner 
Student / Lärarmedverkan  i forskningsprojekt 
• C-uppsatser utgå från forskningsprojekt 
• Forskningsprojekt som initieras i vården 
• Forskningsanknytning av den kliniska utbildningen 
• Forskningsanknytning av Casen 
• Studentbuss som forskningsmotor? 
• Verbalisera/ tydliggöra forskningsanknytning genom hela den kliniska utbildningen 
 

SYNLIGGÖRA/MARKNADSFÖRA FORSKNINGSANKNYTNING I 
KLINISK UTBILDNING 

• Hemsidor - extern, intern, individuella 

• Studentportfölj. Lärarportfölj/forskningsmeriter 

• Presentera resultat på vetenskapliga konferenser 

• Publicera i vetenskapliga tidskrifter 

• Skrivarverkstad som stöd  

• Möjlighet till internationell manusgranskning 
 

HÖGSKOLEPEDAGOGIK 
• Målsättning: kliniska utbildningen skall leda till 
• Reflekterande praktiker (Charalambous 2003) 
• Strategiskt lärande 
• Förståelse för och tillämpning av evidensbaserad omvårdnad (Freshwater 2003) 
• Pedagogisk förnyelse 
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• Nätbaserade regionala/nationella kurser 
Pedagogisk utveckling med fokus casemetod 
– Utveckla casemetodiken 
– Forskningsanknytning av casen 
– Skönlitterär anknytning av casen 
– Etisk reflexion i teorin---omvårdnadshandledning utvecklas och sammanknyts i case-

metodikformen 
 

PEDAGOGISKT- OCH FORSKNINGSSAMARBETE/HKR 
• Oral hälsa 

• Gastronomiprogrammet 

• Social Omsorgsprogrammet 

• Folkhälsoprogrammet 

• Grafisk Design 

• Biosfärforskningen 

• Språkvetenskap 

• Lärarutbildningar 
 

DET SAMLANDE PROJEKTET: STUDENTBUSSEN 
Hälsoscreening skall diskuteras med holdingbolagets styrelse i september. Möjlighet till 
finansiering? 
 

INTERNATIONALISERING 
– Forskningssamarbete ex. vis University of Gent, University of Wales (se bilaga) 
– Samarbete Öresundsuniversitetet bör byggas upp kring forskning och 

undervisning/utbildning 
– Studentutbyte kan utvecklas utifrån ett kliniskt, pedagogiskt och forskningsperspektiv 
– Seniora forskare/lärare tar med studenter på internationella kongresser 
– Handledare inviteras till ”internationella dagen” 
 

KLINISK EXAMINATION 
• Hkr med i det nationella projektet om slutexamination 

• Kliniska examinationer med casemetodik kan utvecklas i olika kurser 
 

ANGELÄGNA FÖRÄNDRINGAR/ MÅL 
Studenter: 

• Stärka och tydliggöra forskningsanknytning i den kliniska utbildningen 

•-i casemetodiken 

•-regelbundet återkommande prevalensstudier 

•-PUCLAS-deltagande 

• Minst 5 riskbedömningar/student 
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STUDENTINFLYTANDE 
• Informera om hur studenterna kan påverka den kliniska utbildningen. 
• Studentutvärderingarna= studenternas ansvar och möjlighet att påverka Mål 100% 

deltagande) 
• Förbättra info om vfu, samt geografiska ”problem” samt var info kan sökas 
• Alla får informationsbrev (100%) 
• 100% mål - och slutsamtal 
• 100% kopia på skriftligt bedömningsunderlag 

• Öka samverkan med andra yrkesgrupper/studentgrupper genom 

•- forskningsdeltagande 

•-caseseminarier 
 

ORGANISATORISKT 
• Nivellera belastning mellan kurser 

• Enkätgenomgång - frågeformuleringar? 
 

HANDLEDARNA 
• Kompetenshöjning; 

• Videokonferenser 

• Öka kursutbudet (studentpengarna) 

• Temadagar ex infarter 

• 100% ha kunskap om utbildningen+ kursplaner 

• 95% skall deltaga i handledarträffar 

• 95% deltaga i vårdseminarier 

• Plan för att öka handledarutbildningen 

• Förbättra studentbedömningarna 

• Öka chefernas kunskap om högskoleutbildning 
 

KLINISKA ADJUNKTER 
• Medverka vid introduktionsdagarna 

• Studenterna behandlas ”lika” avseende förplägnad dag 1 

• Tydliggöra vars och ens internationella aktiviteter 

• Tydliggöra vars och ens nationella aktiviteter 

 
KOMPETENSMÅL I KLINISK UTBILDNING 
• Alla kliniska lärare skall ha magisterutbildning 

• Alla kliniska lärare skall vara delaktiga i pågående forskningsprojekt 
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• Alla kliniska lärare skall vara delaktiga i pedagogiskt utvecklingsarbete 

• Långsiktigt mål: Kliniska lärare har mastersutbildning 
 

MARKNADSFÖRING 
• Arbetsgrupp; Marie, Kerstin U, Lina , A-M Christina 

• Hemsida 

• Broschyr 
 

BEHOV 
• ”Klinisk assistent” 
• Kopiering 
• Kunna engelska 
• Förbereda lokaler, bokning, utrustning 
• Göra utskick/skriva inbjudningar 
• Administrativt stöd vid utvärderingar, sammanställningar 
• Glad, vänlig, tjänstvillig 
• Kunna mata in/analysera data 
• Manusgranskning inför publikation 

• Professor Glynn Hamilton 
 

GENOMFÖRANDESTRATEGI 
• Tidsplanering 

• Befintlig organisation 

• Möten 

• Gemensam studiehandledning för hela utbildningen 

• Kalendariumavstämning 
 

TIDSPLAN 
• 2004 

• 2005 

• 2006 

• 2007 
 

MARKNADSFÖRING 
• Hemsida 

• Presentationer nationellt och internationellt 

• Publikationer nationellt och internationellt 
 

BELÖNING??? 
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• Studiebesök 

• Föreläsningar/pedagogisk diskussion 
 

3 MÅNADER SENARE 
• Gruppen utökats och stärkts 
• Klinisk assistent på väg in 
• Forskning har kommunicerats till ett antal kurser 
• Medverkan i den kliniska utbildningskonferensen i Lund 
• Utbildningsdag för kommunen 
• Utbildningsdag i Ängelholm 
• Utbildningsdag i Kristianstad (sår) 
• Samarbete med övriga program på Högskolan 
• Samarbete med företag 
• Trycksår-punktprevalensstudie 9/2 gick bra 
• Näringsstudien planerad till 9/11. Försöker flytta den till den 30/11 för att kunna få 

studentmedverkan (Albert, Kerstin U, Christina) 
• Anslag för certifieringsutbildningar erhållet från Primärvårds-FoUU. Startar 20/9 2005 

bensår 
• Hemsida - måste vi arbeta med 
• Tema-forskningsprofil/somatik 
• Komplikationer till sjukdom, vård, behandling 
• Postoperativa sårinfektioner - div. anslag sökta 

• Djup ventrombos - tema för hösten 2005 
 

SOMMARLÄXA 2005 
• Anvisningar och underlag för självvärdering… 
• Läs under sommaren och fundera: 
• Sid 15-17 
• Sid 23-28 
• Arbetsfördelning i gruppen: 
• Lina har gjort ”lathund” för Högskoledelen 
• Vad innebär sjukhusdelen? 
• Svår att fylla i ex studenttid- hur uppskattar man antalet timmar? 
• Kursledarskap 
• Vad innebär det att vara kursledare? Hur kan man få växa in i rollen som kursledare? 
 

KURSLEDARSKAP 
• Kurs 6- vem tar över efter Lisbeth Blom? 

• Ett par veckor in i september bör ny kursledare vara intrimmad. 

• När examinationer i kurs 10? 

• När omtentamen? 

• Nutritionsstudien utdelas 
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FORSKNINGSANKNYTNING 
• Rannsaka oss själva 
• Risk för generalisering utifrån enskilda fall 
• KTC Ängelholm Live case som forskningsanknyts 
• Forskningsanknutna KTC-träningmoment 
• Filmning, analys tillsammans med  
Ev. invitation av Eva Johansson/Cathis Ahlström 
Christina kolla med Cathis och Eva. Kollat med Viveca, inviterat C och E till 6/10. Ej svar 
• Trombos 
• Trycksår 
• Näringsrubbning 
• Sväljning/ätande 
• Munstatus 
• Smärtbedömning 
• Fallskador 
• Förvirring (Minnesmottagning) 
• ADL (Katz) 
 

KÖRKORT/KOMPETENSKORT 
• Perifer venkateter? 

• Central venkateter? 

• Reflektionshandledning: hjälpa studenterna att förankra tankarna teoretiskt 

• Kerstins pedagogiska uppgift: Handledare i verksamhetsförlagd utbildning behöver 
förkovran i reflektionshandledning 

 

COACHING 
• Behov av coaching måste signaleras 

• Feedback 

• Kritiska vänner införs på Institutionen 

• Högskolan Hkr  

• Maria: Studentantal till hösten och - placeringar 
 
 



 
Bilaga 2: Klinisk utbildning organisation 

2005-08-25 



Lina Axelsson, koordinator Hkr 2005-08-03

Christina Lindholm
Professor klinisk omvårdnad

Kerstin Ulander
Klinisk lektor Somatik

Kerstin Blomqvist
Klinisk lektor Kommun

Lisbeth Lindell
Klinisk lektor Psykiatri

Lina Axelsson
Koordinator

(fn Prof Christina Lindholm)
Klinisk lektor Primärvård

Gabriella Nilsson
Klinisk adjunkt

Irene Persson
Praktikplatsansvarig psyk

Ann-Kristin Olsson
Adjunkt

Lisbeth Blom
Klinisk adjunkt

Marie Falkheden-Duner
Klinisk adjunkt

Anna Gisselsson
Klinisk adjunkt

Lena Hedvall
Klinisk adjunkt

Lena Helander
Klinisk adjunkt

Ann-Marie Nilsson
Klinisk adjunkt

Gunilla Lindström-Ahl
Klinisk adjunkt

Britt-Marie Engdar
Klinisk adjunkt

Ann-Marie Bjurbrant-Birgersson
Klinisk adjunkt

Susanne Nilsson
Klinisk adjunkt

Ulla Eklund
Klinisk adjunkt

Birgitta Olsson
Klinisk adjunkt

Maria Einarsson
Praktikplatskoordinator

Barbro Roos
Klinisk adjunkt

Inger Johansson
Adjunkt

Anna-Carin Attåsen
Klinisk adjunkt

Monica Granskär
Adjunkt

Marina Sjöberg
Praktikplatsansvarig 

Primärvård

Katarina Sjövall
Klinisk adjunkt



 
 
Bilaga 3:  Verksamhetsberättelse, 

Verksamhetsförlagd utbildning i 
kommunen, Ann-Marie 
Bjurbrandt Birgersson, Susanne 
AC Nilsson & Kerstin Blomqvist 



 
 
Institutionen för Hälsovetenskaper 
 
 
 
Verksamhetsberättelse Ht 2005 
 
 
 
Utbildningsinsatser 
De utbildningsinsatser som prioriterades av Omsorgsförvaltningen (områdescheferna i västra, 
centrala och östra samt planeringssekreterare /fortbildningskonsulent) i början av år 2005 har  
fortsatt under hösten 2005 men i något mindre utsträckning. Erbjudandena har inte 
utnyttjats fullt ut. Utbildningsinsatserna har koncentrerats mot följande områden: 
Professionellt bemötande i vård och omsorg, Omvårdnadshandledning, Att möta personer 
med stroke, Att leva med och vårda personer med demens. Innehållet i utbildningarna har 
fokuserats mot de drabbade personernas upplevelser av situationen, bemötande, att förstå och 
bli förstådd, beteende som kan vara svåra att tolka och förstå. Till de olika utbildningarna har 
studiematerial arbetats fram som deltagarna erhållit och som lästs och diskuterats i gruppen. 
Studiebesök har också anordnats för att praktiskt åskådliggöra och ge tips till vårdpersonalen 
hur de i sitt vardagsarbete kan handla och tänka. En manual för att ge en struktur för 
vårdpersonalens handlande i det professionella vardagsarbetet har presenterats och delats ut.   
 
Utbildningsinsatserna har ibland genomförts på respektive boendeenhet men också på 
Högskolan allt efter teamchefernas önskemål. Inom vissa teamområden har vikarie satts in 
och möjliggjort för personalen att delta i samtliga utbildningstillfällen. Dock har kontinuiteten 
gällande personalens deltagande i vissa teamområden varit sporadisk på grund av kollision 
med andra aktiviteter samt att inte vikarier satts in vilket skapat en frustration för 
vårdpersonalen. I Bil 1 finns redovisat  de olika utbildningsinsatser som skett i respektive 
teamområde. 
 
Föreläsning 
Den 6/10 deltog 4 sjuksköterskor i en föreläsning under temat – Körkort? – Central 
Venkateter - Kompetens och kvalitetsarbete, Studentsalar?  Studenternas C-uppsatser – 
kvalitetsutveckling av vården.  
 
Träffar 
En träff mellan Medicinskt ansvarig sjuksköterska, adjunkter och klinisk lektor har 
förekommit under hösten, där vi informerats och informerat varandra om ”nyheter” inom vård 
och omsorg. Två träffar har ägt rum mellan samordnande sjuksköterskor, adjunkter och 
klinisk lektor med likartat syfte.  
 
  
 
 
 



Information  
Information om Kurs 16 som startar våren 2006 har getts till samtliga sjuksköterskor inom 
både ordinärt och särskilt boende. Varje enhet har besökts och informerats kring 
kursplanens vision och mål samt kursens upplägg. Den verksamhetsförlagda utbildningen i 
kurs 16 består av två basplaceringar om 9 veckor vardera: en basplacering är förlagd till Vård 
i hemmet dvs ordinärt och särskilt boende och den andra basplaceringen är förlagd till Vård på 
sjukhus. Kursen utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på individen och familjens behov 
av vård och omsorg oberoende var i vårdkedjan de befinner sig. Frågor och diskussioner har 
vid dessa tillfällen också förts kring handledarrollen samt vilka krav och förväntningar som 
handledarna kan ställa på studenten. Informationen har också berört en ny Klinisk 
slutexamination som studenten skall göra i slutet på sin utbildning för att tydligare 
säkerhetsställa socialstyrelsens, verksamhetens och utbildningens krav på miniminivå för vad 
en sjuksköterska med genomgången grundutbildningen, 120 p ska kunna. En Spännande 
utmaning tycker flertal sjuksköterskor men som för vissa sjuksköterskor skapat en osäkerhet 
kring den egna kompetensen och akademiska kunskapsnivån.  
 
Studentaktivitet 
Under hösten har 6 studenter i sjuksköterskeprogrammets andra termin (Kurs 6),  haft sin 
praktik förlagd i Kristianstad kommun inom särskilt boende. I samband med studenternas 
kursstart har vi skickat ut ett välkomstbrev till studenterna och inför kursstart har vi träffat 
studenterna och berättat om omsorgsförvaltningens organisation och verksamhetsområde. Vi 
har träffat respektive student och deras handledare på respektive boendeenhet vid åtminstone 
tre tillfällen dvs vid målsamtalet, mittbedömningen och slutbedömningen  Under studenternas 
praktik har fyra case-seminarier ägt rum där också vårdpersonalen erbjudits att delta. 
Seminarierna har handlat om vård till personer med Stroke, Diabetes Mellitus, Kroniskt 
obstruktiva lungsjukdomar och Ortopediska sjukdomar. Studenterna har getts möjlighet till att 
diskutera och reflektera över sina erfarenheter genom den omvårdnadshandledning som de 
haft möjlighet till att delta i vid tre tillfällen á 1,5 timmar. Studenternas kontinuerliga 
utvärderingar visar på mycket nöjda studenter som blivit bra bemötta och som tycker att de 
lärt sig mycket under sin praktik. I slutet på vecka 3 kommer en skriftlig utvärdering att 
genomföras.  
 
Övrigt 
Handledning av uppsatser med äldrefokus på C och D-nivå har skett av lektor Kerstin 
Blomqvist och adjunkt Ann-Marie B Birgersson. När arbetena blivit godkända kommer de att 
finnas tillgängliga på http://eprints.bibl.hkr.se 
 
I nätverksarbetet mellan Kommuner – region Skåne Nordost, dvs FoU-plattformen där 
sjukhusvård, kommunal vår och omsorg möts för att verka för en professionell vård och 
omsorg finns Kerstin Blomqvist som representant i FoU-nätverket ”Smärta” där smärtombud i 
samverkan med smärtsjuksköterska och lärare från högskolan arbetat fram ett nätbaserat 
utbildningsmaterial kring äldres smärta. Materialet vänder sig till omsorgs- och vårdpersonal 
inom kommunal hälso- och sjukvård. Ann-Marie B Birgersson är representant i FoU-
nätverket Läkemedel och Äldre där också ett utbildningsmaterial har framtagits som vänder 
sig till omsorgs- och vårdpersonal.  
 
Susanne AC Nilsson och Ann-Marie B Birgersson har deltagit i referensgruppen för projektet 
om ”Vårdprogram/handlingsprogram för personer med stroke/slaganfall”. 



 
 
Institutionen för Hälsovetenskaper 
 
 
Genomförda insatser hösten 2005 av adjunkterna mot vårdpersonalen 
 
 
 
Utbildning/aktivitet  Omfattning Deltagare 
Bemötande – att skapa goda 
möten i vård och omsorg 
Innehåll: Att växa genom möten, 
Professionellt förhållningssätt, Att 
vara vårdare, Att förstå och förstå 
andra kulturer, Att vara vårdare 
till personer med demenssjukdom.  

2 tillfällen á 3,5 timmar  Österäng-hemtjänstgrupp  

Bemötande – att skapa goda 
möten i vård och omsorg 
Innehåll: Att växa genom möten, 
Professionellt förhållningssätt, Att 
vara äldre, Kommunikation, Att 
vara vårdare, Att leva med en 
demenssjukdom. 

2 tillfällen á 3,5 timmar Näsby-hemtjänstgrupp 

Bemötande – att skapa goda 
möten i vård och omsorg 
Innehåll: Professionellt 
bemötande, Att leva med och vårda 
en person med Stroke, 
Omvårdnadshandledning   

2 tillfällen á 3,5 timmar LSS –personal Åhus 

Omvårdnadshandledning 
Innehåll: Reflektionsmodellen – 
Stanna upp, Tänka, Känna, Handla 
– ta del av varandras  erfarenheter   

3 tillfällen á 1,5 timmar 
 

Skogåsa – Everöd 
- 2 personalgrupper 
 

Omvårdnadshandledning 
Innehåll: Reflektionsmodellen – 
Stanna upp, Tänka, Känna, Handla 
– ta del av varandras  erfarenheter   

4 tillfällen á 1,5 timmar Möllebackshemmet – 
Åhus 

Att leva med och vårda 
personer med demens 
Innehåll: Den drabbades situation 
och upplevelser, Olika 
demenssjukdomar, Utredning och 
Farmakologisk behandling, Att 
vårda personer med  
demenssjukdom 

6 tillfällen á 2 timmar Österängsgården   

Att leva med och vårda 
personer med demens 
Innehåll: se ovan 

6 tillfällen á 2 timmar Hjärtebacken 
 
 
 
 



Att möta personer med 
Stroke i vardagen 
Innehåll: Vad sker i hjärnan?, 
Bemötande av olika fysiologiska, 
psykologiska och intellektuella 
funktionsnedsättningars 
konsekvenser, Den drabbades 
situation och upplevelser. 

4 tillfällen á 2 timmar Allögården 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Postadress   Telefon e-post 
Högskolan Kristianstad  044-204058 ann-marie.bjurbrant_birgersson@hv.hkr.se  
Institutionen för Häslovetenskaper 044-204009  susanne.ac.nilsson@hv.hkr.se 
291 88 Kristianstad  044-208561 kerstin.blomqvist@hv.hkr.se 
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Utvärderingar Våren 2005 SSK, Kurs 10 HK02 
 
Totalt antal studenter som tar examen: 86 
Antal utvärderingar: 81 (94% svarsfrekvens) 
 
Praktikplats Antal studenter Antal 

utvärderingar
Svarsfrekvens i % 

CSK 30 30 100 
Hässleholm 18 15 83 
Ängelholm 10 10 100 
Helsingborg 11 7 63 
Ystad 6 6 100 
Simrishamn 5 5 100 
Karlshamn 6 5 83 
Ej angiven ort 3  
 
 
 
Redovisning av svaren och sammanställning av kommentarerna som 
framkommit i utvärderingen.
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Hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i? 
 

 Ej angiven ort 
(n=3) 

CSK (n=30) Helsingborg 
(n=7) 

Hässleholm 
(n=15) 

Karlshamn (n=5) Simrishamn 
(n=5) 

Ystad (n=6) Ängelholm 
(n=10) 

Totalt (n=81) 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
40%               1 10 1 1 
60%               1 10 1 1 
80% 1 33 13 43 2 29 4 27   2 40 2 33 6 60 30 37 
100% 2 67 17 57 5 71 11 73 5 100 3 60 4 67 2 20 49 60 

 
 

Hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ej angiven ort(n=3) CSK (n=30) Helsingborg (n=7) Hässleholm (n=15) Karlshamn (n=5) Simrishamn (n=5) Ystad (n=6) Ängelholm (n=10) Totalt (n=81)

40% 60% 80% 100%

 



Utvärderingar Våren 2005 SSK, Kurs 10 HK02 

Kursansvarig, koordinator Högskolan Kristianstad 

Sidan 3 av 6

Vilken är din uppfattning om: (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = Acceptabel, 4 = Bra, 5 = Mycket bra, ??? = Vet ej) 

 Ej angiven ort 
(n=3) 

CSK (n=30) Helsingborg 
(n=7) 

Hässleholm 
(n=15) 

Karlshamn 
(n=5) 

Simrishamn 
(n=5) 

Ystad (n=6) Ängelholm 
(n=10) 

Totalt (n=81) 

 medel medel medel medel medel medel medel medel medel 
- praktiken på basplaceringen? 5,0 4,6 4,3 4,3 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 

- praktiken på akutplaceringen? 5,0 4,3 4,3 3,0 4,8 4,2 2,7 3,9 3,9 
-  praktiken på op/anestesi? 5,0 4,1 4,1 3,4 4,4 4,4 2,8 3,4 3,9 

-  praktikprotokollet? 4,0 3,5 3,2 3,6 4,0 3,8 3,0 3,3 3,5 
- standardvårdplanen/ 

kvalitetsutvecklingsarbetet? 
3,0 3,1 2,9 4,0 3,4 3,8 3,7 3,0 3,3 

-  ivp-uppgiften?  4,5 3,3 2,9 3,7 4,0 3,4 4,3 2,6 3,4 
-  reflektionsseminarierna? 5,0 4,3 4,0 4,6 4,6 4,0 4,5 4,4 4,4 

-  caseseminarierna? 5,0 4,8 4,4 4,8 5,0 4,4 4,7 4,7 4,7 
-  caseexaminationen? 4,0 4,3 3,3 4,7 4,8 3,8 4,3 3,4 4,2 

-  föreläsningarna under teori-
avsnitten? 

4,0 3,8 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,3 3,8 

Har kursen skärpt Ditt vetenskapliga, 
kritiska tänkande? 

4,0 3,6 3,6 4,0 3,8 3,8 3,5 3,2 3,6 

Känner Du Dig säkrare på att angripa 
nya och obekanta problem efter 

kursen? 

4,5 3,9 4,1 4,2 4,0 4,0 4,2 3,9 4,0 

Vet Du hur Du kan gå vidare med nya 
metoder, kritiskt granskande av nya 

rön och andra kvalitetsbedömningar i 
Ditt nya yrke? 

4,5 3,6 3,9 3,6 4,0 3,8 3,5 3,6 3,7 
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Jag har följande kommentarer angående: 

Klassning och sammanfattning av kommentarer från kurs 10 vt 2005 bedömda i 
klass 1-5 där 1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = Acceptabel, 4 = Bra, 5 = Mycket bra 

 

De externa föreläsarna i kursens inledning: 
Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 

5  6 3 3 2 1 1 1 17
4  7 2 5 1 1  3 19
3    1 1 1 3
2  2  2 1  1 6
1     1 1

 
+ Omdömen: - Omdömen 
8 Verkligheten 7 För många/mycket 
4 Läkares föreläsningar 2 Tidigare i utb och mer gästföreläsningar 
3 Professors föreläsning 1 För medicinskt inriktad 
2 Framtida yrkesrollen, föreläsningar av ssk 1 Bredare bas, tex barn 
1 Katastrof   
1 IVA-ssk   
 
Case-metodiken och case-examinationen: 
Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 

5 2 18 3 10 4 2 3 5 47
4  7 1 2 1 3 3 5 22
3   1  1
2     
1     

 
+ Omdömen - Omdömen 
16 Mer case hela utb, tidigare 8 Examination o uppföljning, mer diskussion 
6 Reflektion 4 Examination stressig 
5 Kliniska adjunkten 1 Examination nervöst 
3 Grupp 1 Splittrat under praktik med olika platser 
3 Bedside och Klin slutex  1 Examination, muntlig bandspelare 
2 Helhet 1 Examination subjektiv 
1 Examination   
 
Min basplacering: 
Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 

5 1 15 3 5 4 4 5 5 42
4  7 1 3 1 1  4 17
3     
2   1 2  1 4
1  1   1

 
+ Omdömen: - Omdömen 
21 Personal 6 Handledare 
15 Handledare 6 Schema, planering, placering 
13 Bemötande 2 Personal 
2 Huvudhandledare 2 Tempo 
1 Klin adj 2 Delad pga akutplac 
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Min akutplacering: 

Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 
5  9 3 2 1 2 17
4  4 2 1 2 3 1 3 16
3  6  1  1 8
2    4 2 4 1 11
1    3  1 4

 
+ Omdömen: - Omdömen 
13 Bemötande 9 Arb uppg, patientklientel 
5 Personal 8 Bemötande 
3 Handledare 6 Handledare 
2 Självständigt 6 Kort tid 
  2 För lång tid 
 
Min op/anestesiplacering: 
Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 

5  7 2 1 2 1 2 15
4  5 2 3 3 1  1 15
3  6  3 2 2 3 16
2  2  1 1 2 1 7
1    1 1 1 3

 
+ Omdömen: - Omdömen 
16 Intressant verksamhet 12 Verksamhet 
11 Personal 6 Bemötande 
10 Bemötande 5 Lång tid 
1 Handledare 4 Kort tid 
  3 Handledare 
  2 Planering, schema 
  1 Klin adj 
 
Mina egna insatser på kursen: 
Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 

5 1 8 1 5 2 4 3 1 25
4  6 2 3 2 3 2 18
3  5  1  6
2     
1     

 
+ Omdömen: - Omdömen 
6 Utvecklat kunskaper 2 För mkt uppgifter 
4 Vågat ta initiativ, självförtroende 1 Resor 
1 Klin adj + handledare 1 Handledare 
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Min(a) handledare/huvudhandledare/kliniska adjunkt: 

Klass Ej ort CSK Helsingborg Hässleholm Karlshamn Simrishamn Ystad Ängelholm Alla 
5  15 2 10 5 5 4 8 49
4 1 5  2 2 1 11
3  1   1
2   2 1  3
1   1  1

 
+ Omdömen: - Omdömen 
20 Pedagogiska, uppmuntrande, omtänksam, 

kunnig 
4 Struktur, organisation 

16 Adjunkterna, handledarna (namngivna) 3 Handledare 
3 Problemlösare 3 Hård, kontrollerande 
  2 Pedagogik 
  1 Kliniska adjunkten 
  1 Negativ 
  1 Upptagna 
 
Detta tycker jag var bäst med kursen: 
Ej angiven ort Yrkesroll Praktiken Teorin Case-metodiken 
CSK 3 14 1 13 
Helsingborg  3 1 
Hässleholm 2 4 2 5 
Karlshamn  3 2  
Simrishamn 1 2 1 
Ystad 2 2 2 
Ängelholm 1 1 1 2 
Totalt 9 29 6 23 
 
Omdömen: 
Allt föll äntligen på plats! 
Att arbeta och utvecklas självständigt. 
Professorn 
IVA-ssk 
IVP 
Katastrofövningen 
Kliniska adjunkternas insatser 
 
 



 

  

 

* Trycksårskortet distribueras separat 

Enkät avseende kvalitetsuppföljning av trycksår / Sjukhus 
Skåne 9/2 2005 
Bedömarens namn ............................................................................................................  
 
Sjukhus ....................................................  
 
Avdelning.................................................  

 
Verksamhetsområde ....................................... 
 
Antal patienter totalt på avdelningen .....................  

Data patient   
Dokumentation sista månaden Ålder: 

 ≤ 20 år 
 21-64 år 
 65-79 år 
 ≥ 80 år 

Kön: 
 Kvinna 
 Man Längd .........................................

 
Vikt ............................................

 Uppgift saknas 
 

 Uppgift saknas 
Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala, se trycksårskort * (fyll i på baksidan) 

Patientens totala riskpoäng enligt Norton ..............   

Finns tidigare riskbedömning enligt Nortonskalan av patienten i journalen?  Ja    Nej 
Patienten har trycksår  Ja 

 Nej 
 

Hudbedömning och gradering av tryckskada. Använd trycksårskortet. 
Grad 1 Kvarstående missfärgning, hel hud (bleknar ej vid tryck) 
Grad 2 Blåsa eller ytlig epitelskada 
Grad 3 Fullhudsskada utan sårkavitet 
Grad 4 Fullhudsskada med sårkavitet (eventuellt med nekros) 
 
Inspektera huden enligt bifogade 
mallar och fyll i graden i respektive 
ring. 

Markera och gradera patientens 
tryckskada på figuren till höger 
Sätt ett kryss i ringen på figuren till 
höger och skriv graden av tryckskadan, 
1, 2, 3 eller 4 vid ringen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preventiva åtgärder    
Utrustning: I säng  Lägesändring: I säng  

 Ingen tryckavlastande/-utjämnande dyna  Inte planerat/oregelbundet 
 Tryckavlastande dyna  Varannan timme 
 Eldriven tryckavlastande dyna  Var tredje timme 
 Annat  Var fjärde timme 

Utrustning: I stol/rullstol Lägesändring: I stol/rullstol:  
 Ingen tryckavlastande/-utjämnande dyna  Inte planerat/oregelbundet 
 Tryckavlastande dyna  Varannan timme 
 Eldriven tryckavlastande dyna  Var tredje timme 
 Annat  Var fjärde timme 

 
 



Bilaga 2, sårkort 

 



 
 
Bilaga 5:  Studentutvärdering Kurs 10, ht 

2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sidan 1 av 11
2006-02-07

www.hkr.se 
lina.axelsson@hv.hkr.se · Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · Tfn 044-20 85 70· Fax 044-20 40 19 

Institutionen för hälsovetenskaper
 
Lina Axelsson 

Delrapportering av utvärderingar 
sjuksköterskeprogrammet, kurs 10, januari 2006, VK03 
 
Antal studenter som slutförde programmet i VK03 – 72 studenter 
Antal besvarade enkäter – 71 enkäter 
Svarsfrekvens – 99% 
 
Personuppgifter 
Födelseår  Könsfördelning 

(%) 
Tidigare 
studiebakgrund (%) 

Medel: 1974,3 män: 11 Gymnasium 86 
Median: 1977,5 kvinnor: 86 Högskola 13 
% av svar: 96% av svar: 97 Annan 1 
 
Uppgifter om föräldrarnas bakgrund: 
Studiebakgrund (%) 
 Moder Fader
Högskola 38 33
Gymnasium 26 28
Grundskola 36 39
% av svar 97 94
 

Etniska ursprung (%) 
 Moder Fader 
Svensk 93 86 
Annan 7 14 
% av svar 97 97 
 

Ort för VfU Basplacering kurs 10: 
  

% 
Antal 
n=71

Helsingborg 11 8
Hässleholm 20 14
Karlshamn 3 2
Kristianstad 38 27
Simrishamn 7 5
Ystad 7 5
Ängelholm 14 10
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Fick du skriftlig information/introduktionsbrev om verksamheten & 
handledare/handledaransvarig före påbörjad verksamhetsförlagd utbildning? (%) 
Ja  94 
Nej 3 
Delvis 3 
 
Har du erhållit/kommer du att erhålla ett skriftligt bedömningsunderlag (eller 
kopia) av din VfU? (%) 
Ja 87 
Nej 10 
Ej svarat 3
 
Om nej (skriftligt bedömningsunderlag), ange skäl: 

* Vet ej 
* Vet ej- inte frågat 
* Ville inte ha det 
* Jag var nog inte intresserad av den 
* Önskade ej 
* Skriftligt, De brukar inte göra detta. Jag frågade efter bedömning men fick ej. 

 
Har Du haft mål-/planerings-/utvecklingssamtal med handledare och/eller 
klinisk lärare? (%) 
Inget samtal 4 
1 samtal 18 
=>2 samtal 75 
% svar 97 
 
Redovisning av svaren genom beräkning av medelvärde samt % svar på aktuell fråga. 
Max = 4 vilket motsvarar Ja – medstämmer till mellan 76%-100%, där 1 motsvarar Nej – 
medstämmer endast 0%-25%. 

Stämmer till så här många procent: 
Medelvärde % av 

svaren
Jag har deltagit i kursens teoretiska del i följande omfattning (%): 3,9 100

Har utbildningsplatsens inriktning bidragit till att kursplanens mål kunde 
uppnås 

3,8 99

Kände du dig välkommen till din VfU 3,9 99

Hade din(a) handledare kunskaper om kursens innehåll enligt 
studiehandledningen, motsvarande 

3,6 100

Har du fått tid för dialog och reflektion med handledarna 3,5 100

Har du under din VfU haft tillgång till relevant litteratur via 
bibliotek/Internet/på annat sätt 

3,8 100

Har du haft möjlighet att träna moment som anges i kursplanen 3,8 100

Har du haft möjlighet att påverka utbildningen 2,8 99

Har du utvecklat ditt vetenskapliga, kritiska tänkande 3,6 99

Har kursen krävt eget arbete/egna insatser av dig 3,9 97

Vet du hur du kan gå vidare med nya metoder, kritiskt granskande av nya 
rön och andra kvalitetsbedömningar 

3,7 93
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Stämmer till så här många procent: 
Medelvärde % av 

svaren
Har du utvecklat förmågan att fatta beslut  3,7 97

Har du utvecklat förmågan att planera arbetet  3,8 100
Har du utvecklat förmågan/uppmuntrats att söka information och kunskap 
utanför kurslitteraturen  

3,7 100

Har du utvecklat förståelse för genusperspektiv  3,3 94

Har du utvecklat förmågan att möta personer från olika kulturer  3,4 99

Har du utvecklat förståelse för internationella perspektiv  3,3 99

Har du kunnat ”knyta ihop” teori och praktik under denna VfU 3,8 100

Kan du tänka dig att arbeta på/i denna verksamhet/avd 3,5 99

 
Redovisning av svaren genom beräkning av medelvärde samt % svar på aktuell fråga. 
Max = 4 vilket motsvarar ”Mycket Bra”, 3 motsvarar ”Bra”, 2 motsvarar ”Dåligt”, 1 motsvarar 
”Mycket Dåligt”. 

Vilken är din uppfattning om/upplevelse av: Medelvärde 
% av 

svaren

Din(a) handledares stöd för att uppnå kursplanens mål 3,5 100

Din(a) huvudhandledares stöd för att uppnå kursplanens mål 3,5 96

Din kliniska adjunkt/lärares stöd för att uppnå kursplanens mål 3,6 100

Introduktionen på din vfu 3,5 100

Förhållningssättet till studenterna på basplaceringen 3,6 100

Samarbetet med personal/studenter/övriga i vårdkedjan 3,5 100

Basplaceringen 3,6 99

Vfu-protokollet 3,3 86

Studenternas checklistor  3,3 97

Omvårdnadshandledningen 3,4 96

Seminarierna 3,5 99

Föreläsningarna 3,3 96

Examinationen  3,3 97

 
 

Studenternas kommentarer angående deras studiebesök och kortare placeringar under VfUn: 
(18/71 =25%) 

* Synd att dessa praktiker var så korta 
* Bra att ha 2 akutveckor där man inte känner ngn press att prestera utan bara följa med och inhämta 

kunskap. 
* Jag tycker att alla områden jag var på var viktiga att besöka och lärorika för mig. Bra handledning och 

planering 
* Har varit mycket lärorikt 
* OP-inget intresse av att ha elev 
* HIA- var ej tillräckligt akut! Detta var i Ängelholm 
* Jag tycker att planeringen från skolan är dålig. Önskemål har ingen betydelse. 
* Upplevde postop som en fruktansvärt tråkig vecka 
* Ingen brydde sig på OP/anestesi. Allt hängde i luften. 
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* Intressant 
* OP/anestesi hade lite svårt med elever. Ingen bra introduktion eller handledning. Men stod man på sig 

gick de bra. 
* Väldigt trevligt bemötande. 
* Utökat föreskrifter för olika arbetsuppgifter. skapat en helhet. 
* Kände mig i vägen och där fanns för mycket elever på op Ängelholm. 
* Mycket omhändertagande 
* Nyttigt 
* Väl omhändertagande som student. 
* Lärorikt bra bemötande och visat intresse. 
 
Studenternas kommentarer angående ”Mina egna insatser på kursen”: (43/71=61%) 
* Lite över vad som krävs ibland och mindre ibland 
* OK 
* Har alltid tagit mina uppgifter på stort allvar och försökt föra mitt bästa 
* Man kan alltid göra mer än vad man gjort. Nöjd med min insats. 
* Lärt mig mycket och utvecklats 
* Goda 
* Har varit mkt i min ssk-roll 
* Känner mig nöjd 
* Känns bra, har fallit på plats under sista terminen. Det hänger mest på sig själv och inte kursplaner, 

handledare mm. 
* Jag har haft riktigt bra praktikplatser under hela utbildningen 
* Jag har verkligen fått ge järnet. Det har varit tufft med den praktiska biten. Tack gode gud för metodavd 

på CSK och för att jag haft en handledare som varit mkt praktiskt lagd. Nu kan jag känna mig trygg med 
PVK, dropp mm mm 

* Är nöjd och har kämpat 
* Helt och hållet upp till studentens motivation, ambition 
* Känner mig nöjd och klar, dock aldrig färdiglärd. 
* Nöjd 
* Adekvata Mycket nöjd. Har tagit reda på saker och fått saker och ting på rätt plats. 
* Jag anser att jag har satsat och är nöjd med mina resultat. 
* Jag är nöjd med min insats. 
* Jag har gjort mitt allra bästa. 
* Jag har utvecklas mycket. Hade tänkt mig ordna fler studiebesök men har känt som om tiden ej räckt till. 
* Jag har utvecklats i mitt sätt att tänka arbeta, det har blivit mkt mer inriktad på ssks arbetsuppgifter. 
* Perioder finns då motivationen kunde vara bättre 
* OK 
* Självklart bästa, man gör vad man kan 
* Nöjd med dessa, även om viss baskunskap tyvärr hade fallit i glömska. 
* Lättlärd, ej rädd för att gå in i nya situationer. 
* Har gått bättre än vad man tror på sig själv. 
* Det gäller att man som studerat tar egna initiativ eget ansvar inom den verks. belagda praktiken. Allt 

hänger inte enbart på handledaren. 
* Har låtit mig reflektiva mer och stärka mitt självförtroende o tro mer på mig själv. 
* Jag är nöjd m min insats. 
* Gjort mitt bästa! 
* Ibland slarvig mer läsande! Oftast effektiv. 
* Har tagit stort ansvar för mitt eget lärande på praktiken. 
* Har varit bra, lite trött men engagerad och positiv. 
* Man har lärt sig att inte ta något för givet. Utan ta tag i saken och fixa själv. Självgående. 
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* Utvecklas till att bli en ssk på denna praktiken. 
* Jag är nöjd med mina insatser. 
* Jag har försökt att förbereda mig. Jag låste litteratur . Jag ställde många frågor. Inhämta handledares 

kunskap. 
* Har varit lojal mot skolan alltid åkt hit i ur och skur. Nöjd över resultat och bedömn. på praktikplatserna.  
* Gjort så gott jag kunnat tycker jag. 
* Jag är nöjd har fått bra kritik och har lärt mig mkt. 
* Kunde inte bi bättre. 
* Tagit egna initiativ, frågat mycket lärt mig reflektera mera. 
 
Studenternas kommentarer angående den vetenskapliga förankringen/forskningsanknytningen 

i utbildningen (39/71=55%) 
* Ibland överflödigt då man känner att man vill ha mer patologi i slutet av utbildningen 
* För mycket 
* Förekommer inte i stort inom praktiken 
* Det var svårt i början att komma in och förstå den vetenskapliga världen metoder och forskning men 

tycker att den var nyttig & bra för oss 
* Bra 
* med tiden har man lärt sig att söka information. Det har varit mycket lärorikt. 
* När man väl kommer ut i verkligheten så saknar man kanske mer kunskap om det medicintekniska. Även 

om forskning/vetenskap är bra. 
* Känns luddigt. 
* Tyvärr finns det för lite tid för reflektion på avdelningen och att knyta an. Vi har haft case och det är bra. 

Mycket bra! 
* Mycket god, bra underlag för kommande framtid 
* Känns som ett måste från Högskolans sida 
* Ibland som nödvändigt ont men helt OK nu efter 
* Caseseminarierna och sluttentorna fast den skriftliga kan behöva förbättras, vara mer tydlig 
* Ibland är det att koka soppa på en spik 
* Lite svårt att applicera. Har mycket annat att tänka på. Har i och för sig gjort C-uppsats och den är ju 

vetenskaplig. 
* Visst är det bra men det går lite överdrift i bland. Man hade kunnat ha en valbar del som var mer 

forskningsinriktad. 
* Bra i skolan men ute på praktiken var det inte mycket alls. Det gällde att själv hitta tid för det. Hemma 

etc. 
* Tja, jodå 
* Bra 
* Saknas på avdelningen 
* Bra i slutändan men mycket svårt att engagera sig och motivera sig. 
* Saknades på flera av ställena. Fanns dåligt med utrymme till detta. 
* Har inte givit mig särskilt mycket. Har inte själv(tyvärr) tid/intresse att söka kunskap inom detta område. 
* Haft mycket nytta av att skriva C uppsatsen under tiden. 
* Knyts samman under tiden. 
* Bra att få ta del av övrig forskning o litteratur i världen. 
* Viktigt men jobbigt o tung bit inom liten grupp. Hur man sökte vetenskapligt sikt. 
* Bra i skolan. Ngt. sämre på praktikerna 
* OK 
* Alltid intressant att vidare finna information. Allt som skrivs kanske inte duger i praktiken.  
* Har varit bra. Case sem bra. Verklig hets. 
* Förståelse för att den måste finnas för att leda utvecklingen framåt. 
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* För mycket vetenskapligt, där andra saker får lida bl.a. farmakologi i programmet men detta gäller ej kurs 
10 

* Det används inte så mycket på avdelningar. 
* Bra vi blir informerade om ges möjlighet att få tillgång till relevant forskning. 
* Bra att lära sig hitta fakta men det har varit för mycket. Det krävs mer av oss när vi kommer ut än att bara 

finna vetenskapliga aktiviteter. 
* Lite väl mkt vetenskapligt til alla uppg. måste det till en vetenskaplig artikel. 
* Kan bli mkt. 
* Viktigt 
 
Studenternas kommentarer angående vad de tyckte var Bäst med kursen (51/71=72%) 
* Case-seminarierna 
* anatomin, patologin, case-seminarierna 
* Föreläsningarna om KAMBER var bäst 
* Att se helheten i vårdprocessen 
* Bekanta /intressanta/lärorika träffar, casen. Examinationen hade ett mkt bra upplägg. 
* Avdelningens bredd (närsjukvård) 
* Att göra praktik utomlands (Finland och Sri Lanka) 
* Mycket praktik 
* Kurs 10 då allt föll på plats. Case-seminarierna med Min kliniska adjunkt har varit så bra. Min kliniska 

adjunkt så himla bra! 
* De externa föreläsarna om IVA mm. 
* Case-seminarierna pga en bra grupp 
* OP 
* Casen och att jag lärt mig oerhört mycket. Jag har fått en helt annan säkerhet. 
* Min praktik på HIA Ystad 
* Externa föreläsningarna innan sista praktikplaceringen mycket bra. Vi hade två veckor av detta!! 
* Praktik, "jordnära" lärare 
* Praktikerna 
* Strukturerad Hard Core föreläsningar inom området, anatomi, fysiologi, mikrobiologi 
* Personalen på navet. Superkanon att gå elev här. Väldigt omtänksam. 
* Jag tycker att min VfU varit toppen och att jag har fått min generalrepetition inför min yrkesroll som ssk. 
* Min sista praktikplacering! De var alla snälla och jag lärde mig otroligt mycket. 
* Att jag trivdes så himla bra på min praktikplats. Jag kände mig som en i gänget respekterad som kollega. 

Och att min handledare var så bra! 
* Trivdes jättebra på min basplacering och det var mkt spännande att besöka operation o vara med att 

assistera. 
* Lärt mig mkt om hjärtsjukdomar &ben och undersökningar. 
* Seminarierna med casen var bäst lärde mig mycket på detta & hade behövts mycket tidigare. 
* Praktikerna och case 
* Arbetstiderna, det goda samarbete mellan läkare, ssk, usk och läkarsekreterare. Ingen hierarki. Mycket bra 

laganda. 
* Praktiken anatomin, patologi 
* Att man fick ta mycket eget ansvar, men visste att man alltid hade någon bakom sig. 
* Att praktiken(op/Iva) låg på slutet. Detta gjorde att jag kunde knyta i hop teori o praktik på ett bra sätt. 
* Variationer av alla placeringar. Det har täckt många områden. 
* Avd hade ett väl inarbetat program sk studentsal vilket underlättade att komma in i ssk vallen från början. 
* Att all personal var positiva till studenter. 
* Granska handledarna Ge de mer handledningssätt. 
* Praktikplaceringarna. Anatomi, patologi. 
* Mycket bra praktik. 
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* Den verksamhetsförlagda delen+ case seminarium anatomi & fysiologi kursen, patologi etc. 
* Att utvecklas i sin egen takt. Att få möjlighet att träna på olika moment som ingår i kursplanen. 
* Praktiktiden samt engagerande /glada lärare ,personal. 
* Man kunde koncentrera sig på praktiken, Och inte en massa skriftliga inlämningar. 
* Att under praktiktiden få prova att göra arbetsuppgifter som man skall göra som ssk. 
* Att man kunde koncentrera sig på sin praktik och slippa skrivuppgifter. Case sem var bra! 
* Inom omvårdnad. 
* Intressant och rolig placering. Casesem var mycket givande. 
* Praktikerna och de C veckornas föreläsningar innan sista praktiken. 
* Praktikerna och de två sista veckornas sista förläsningar inom praktiken. 
* 50% praktik 
* Att det var så mkt praktik på högskolan. Lärorikt 
* Att alla mina handledare varit positiva och måna om att lära. 
* Hela praktiken har varit kanonbra. Har trivts som fisken i vattnet. Har lärt mig massor. 
* Att få vara på avd ni i kurs 10 fick förtroendet att utföra olika moment som rör ssk yrkesroll. Min 

handledare var ett stort stöd 
 
Studenternas kommentarer angående vad de tycker kan Förbättras/förändras i kursen 

(29/71=41%) 
* Mer case, mer patologi i slutet så man har det färskt vid examinationen. 
* Fler föreläsare från verkligheten 
* Att ägna sig mkt mer åt praktiska undersökningar vi hade i samarbete med läkarna. 
* Fler case-seminarium genom hela utbildningen 
* Bättre fördelning av kurser under utbildningen. Mer anatom i och patologi, fysiologi. Mer metodövningar 

osv. 
* Man bör kräva att handledarna har handledarutbildning 
* Bättre case. Mina kliniska adjunkter var inte samspelta. 
* Det finns inte en enda liten lugn hörna. Det påverkar vägar jag påstår alla på navet. För lite datorer. Alla 

blir avbrutna hela tiden. Det är märkbart att somliga klarar det bättre än andra. Vi är olika. I början blev 
jag väldigt störd av det. men sen vande jag mig till viss de. Det är viktigt att få läsa i lugn och ro utan att 
bli avbruten. Fundera på hur ni ska lösa det. Jag tycker att arbetsmiljön kunde varit bättre. 

* Ingen som tog hand om mig på OP och IVA, kände sig inte direkt välkommen 
* De korta praktikerna ex OP-anestesi måste känna sig välkommen. Ingen tog det på allvar. 
* Information inför olika saker i kurserna, ex inför VFU 
* mkt angående nordöstras situation i utbildningen. Många från södra Skåne. 
* Slutex. den kliniska= fler pat. än en blev inte mycket at göra. Slut exam. tentan=baskunskaper inte spec. 

som tex postop. 
* Tyckte det var lite jobbigt att behöva bryta upp från basplaceringen för op/akuten men tycker inte de ska 

plockas bort. 
* Mer tid att reflektera. 
* Mer patologi - öva den kliniska blicken. 
* För många stud/avd 
* Ökad valmöjlighet vid praktikplatser en känsla av mer engagemang från lärarna. 
* Att få vara på praktik utan alla sem, case, omv, teflek 
* För mycket diskussion o inlämningsuppgifter kring omvårdnadsteoretikerna ex. Henderson Nightingale 
* Min sista praktikplacering, kunde varit trevligare. Mer patologi 
* Mer anatomi & patologi 
* Omvårdnadskurserna kan komprimeras för att ge mer tid åt anatomi, fysiologi och patologi. Fler ssk tar 

föreläsningarna tidigare i utb. 
* Att inte bygga verksamheten på studenterna ex. ej sätta in vik när vi är där! 
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* Nya studenter som kommer in i kurs ska presenteras och bjudas in bättre. 
* Jag har fortfarande lite svårt att prioritera. 
* Fråga vad studenterna vill lära sig. 
* Mer praktiska övn. ex. PVK, case. En del kurser drog ut på för lång tid medan andra hade för lite tid var 

för komprimerade. 
* Inget 
 
Studenternas Övriga kommentarer Vfu (28/71=39%) 
* Mycket bra praktik. Mer krav tidigare under utbildningen på praktikerna. 
* Mkt bra handledare och arbetsstämning. 
* Trivdes bra, hade det bra, inget att klaga på. 
* Jag tycker utbildningen var bra. Det är svårt att svara när man har ingenting att jämföra med, Jag är nöjd 

och glad att jag läste här i Kristianstad. 
* Har gått bra, med avd är bra att få se. Otroligt stressande men också frustrerande ibland när man som 

elev inte får grepp om vad som händer. 
* Har blivit mycket bra bemött på samtliga VfU. Jag är mycket nöjd. 
* Har trivts jättebra på PAVE, har verkligen inget negativt att säga. 
* Mycket bra praktikplaceringar i Helsingborg 
* Man har märkt att vissa inte kommit så bra överens med sina handledare och en del har blivit 

underkända pga detta. Då tycker jag skolan och klin adj skulle hjälpt studenterna mer. Sen tycker jag 
andra kunnat "flyta" igenom pga att handledarna inte orkat ta tag i något.  

* Mycket bra med mycket praktik 
* Mkt bra denna sista kurs. Hemsjukvård kurs 8 (Brösarp) är inte att rekommendera pga handledarens 

personliga problem ej engagerad. 
* Jag är mkt nöjd med kurs10 
* Det är som lärare har sagt under utbildningen att det är nu som säcken knyts i hop. Det har krävts mer 

av mig som student i kurs 10 och det är bra att man får testa att man faktiskt klarar av trycket. 
* Väldigt bra omhändertagande & mottagande av studenter 
* För mycket avbrott i praktiken. 
* Är mycket nöjd med mina praktikplaceringar, Har känt mig välkommen på alla arbetsplatser, och känner 

att det är just ute i verksamheterna jag lärt mig allra mest, har kunnat använda mina teoretiska 
kunskaper. 

* TOPPEN! 
* Den kliniska examinationen behöver ses över vad gäller riktlinjer för hur huvudhandledaren ska agera. 
* Bra variation på praktikerna. 
* Bra med Case och fall under praktikerna. 
* Att de som känner negativa tankar på sin arbetsplats kanske inte ventilerar dessa dagligen. Samt att man 

ger mer BERÖM för att lätta upp alla på arbetsplatsen känner mer glädje. 
* Har haft en mkt bra praktikplacering. Kände mig välkommen dit. De hade förmågan att möta en där man 

är i sin utbildning. Lät en ta ansvar. Skulle inte kunnat få en bättre placering. Väl organiserad avd. när de 
gäller studerande. 

* Mkt rörlig avdelning med handledare som ej har tid för sina studenter. 
* Den praktiska slutexaminationen var mkt bra, men inte den teoretiska. Den var mkt svår irrelevanta 

frågor med sådant som vi inte gått igenom. Luriga frågor. Visste inte var det var ni vill ha svar på vände 
blad. Värsta tentan jag gjort. 

* Var rörigt i början pga att min handledare först var borta på en kurs i en vecka & sen sjukskriven. Det tog 
lång tid innan någon tog hand om mig(ca 1 vecka) och ordnade en ny handledare. När jag fick min nya 
handledare blev allt jättebra! 

* Bra bemötande av studenter på min avd. Positiv stämning mot oss studenter: roligt att komma till 
praktikplatsen. 

* Svårt att hinna med vårdkedjan och att göra ett helt arbete. 
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* Tycker inte att handledaren ska ha två elever samtidigt kan bli konkurrens om praktikerna. 
 
Vad i programmet har varit särskilt bra? (38/71=54%) 
* Praktik, Case-seminarier 
* Anatomin, fysiologi, Case-seminarier med klinisk adjunkt, mega bra. 
* Bra föreläsningar och examination 
* Praktiken, Biomedicin, Case 
* Nära samarbete med lärarna. 
* mkt praktik, anatomi, fysiologi, patologi 
* Externa föreläsare ger mycket 
* Bra lärare 
* Bra föreläsningar och motiverade föreläsare 
* Kliniska delarna, viktigt att bevara 50% klinisk praktik i framtiden. 
* Bra föreläsare oftast. 
* Tid för reflektion 
* Gästföreläsningarna mm mm 
* Bra bemötande! 
* Att kunna välja praktik i viss mån. 
* Metodövningar. Praktikerna. 
* Praktiken och anatomi delen metodövningar. 
* Att vi har mkt praktik. 
* Praktik och det mesta av teori. 
* Praktiken bra och placeringarna. 
* Anatomi kurs + patologi läkemedelsräkning 
* Kurs 10 och kursansvarige koordinatorn. 
* Praktikerna de är ovärderliga. 
* Praktiken 
* Anatomi, patologi Praktiken. 
* Arbeta med människor superskoj. Den ena dagen är inte den andra lik! 
* Har haft en bra stöttning när man var back med tentor. Bra att det ges möjlighet att läsa extra kurser 

parallellt med sitt ordinarie program. 
* Stöd vid problem med tenta och extra fördjupning från lärarna. Man har växt som person. 
* Föreläsningarna har varit lärorika och intressanta. 
* Praktiken, anatomin, patologi, detta skulle utökas till att representeras före praktiken i stället för flera 

gånger diskuteras hälsa. 
* Praktiken 
* Praktiken Där lär man sig mycket. 
* Praktiken, bra placeringar som varit intressanta och givande. 
* MKT praktik 
* Praktik placeringarna 
* Det har varit bra med så mycket praktik, det behöver man. 
* VFU mycket praktik kurs och case 
* Praktiken 
 
Hur kan Programmet utvecklas? (28/71=39%) 
* Mindre vetenskap, mer case-seminarier 
* Standarden på föreläsningarna 
* Korta ner vissa teoretiska kurser och utveckla de praktiska. 
* Case under alla praktiker istället för arbete. Man lär sig mycket på casen. 
* Genom utvärdering, studenternas delaktighet och närvaro 
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* Mycket nöjd 
* Lyssna på studenter som håller på med utbildningar, de som är i nuet 
* Det har väl redan omarbetats? 
* Jag vet vad jag behöver kunna på arbetsplatsen utbildningen täcker inte detta. 
* Ta vara på utvärderingarna. Slopa vissa kurser. 
* Den medicinska delen av utbildningen. För det är ju trots allt så att omvårdnaden och medicinen går 

hand i hand. 
* Mer metodövningar i samband med förberedelserna. 
* Vet ej den utvecklas ju hela tiden. 
* Längderna på praktiken har ibland varit dåligt fördelat. 
* Mer fokus på etik och bemötande. 
* Fokusera mer på ssk-yrket 
* Mer engagemang och intresse för studenter på praktikplatser 
* Saknar mer anatomi/patologi/fysiologi. Tycker det är för mycket omvårdnadskurser, de flesta går in i 

varandra. 
* Följa studenterna bättre ute på praktikplaceringarna 
* utvärderingarna är bra! 
* Studietid hela dagarna bättre än korta med tanke på pendlare. 
* Lägga större vikt i kunskaper med människan anatomin. patologi för att känna en trygghet ute på 

praktiken. 
* Farmakologi och sjukdomslära 
* Kanske göra flera studiebesök och tar upp mer om det mediciniska biten. 
* Fler extrema föreläsare oftast högre klass då! 
* Ta bort vissa delar våra önskemål ska värderas mer. 
* Lite mer info/ läran om bedömningar. Inte så mycket extra uppgifter under praktiken man behöver få 

koncentrera sig enbart på den närmare ute. 
* Läsa mer om hjärt och kärl diabetes sår. Mer patologi mer utspridd sjukdomslära inte allt i början. 
 
Övriga kommentarer, programmet? (36/71=51%) 
* Tack för dessa tre år! 
* Det har varit underbart att vara med. Jag är nöjd med programmet och hur det påverkat mig. Tack! 
* Praktikplatser. akutmott är ingen bra praktikplats när man gör sin grundutb. Det är väldigt intressant och 

roligt, men man hamnar efter med saker som dokumenterar avdelningsarbetet inför sista kursen. En 
akutmott jobbar inte på samma sätt som en avdelning 

* Hoppas på fler killar framöver. 
* Ta inte fler elever än att alla kan få praktikplatser som ingår i kursen framför allt skall alla ha möjlighet att 

gå på kirurg och medicin. Inga önskemål när de inte fyller någon funktion. 
* Kursen i början är vi hade etik känns ganska onödig. Empati etc är något man har i sig sedan tidigare och 

har man inte det så kan man inte läsa sig till det. Utbildningen är ganska lätt att ta sig igenom, och alla 
känns inte som lämpliga ssk. 

* Mycket trevligt program med stor utbildningsmöjlighet - det ger en bra utbildning och bra utveckling i 
ens liv. 

* Ang vetenskapliga delar borde ett introduktionskurs finnas. Dock inga vidare obligatoriska delar. Detta 
skall vara upp till den vetenskapsintresserade studenten. Viktigt att inte glömma sjuksköterskans 
yrkesområde i utbildningen. Hur många jobbar vetenskapligt? En mindre del! Annars nöjd.  

* Känns bra. Otroligt bra med så mycket praktik. Bra lärare. 
* Jag är nöjd med min utbildning och med mitt yrkesval! 
* När jag arbetar idag känner jag att jag är i stort behov av bedömningskunskap: 1-magont, 2-bröstsmärtor, 

3-sårbehandling, 4-EP exv. Rutiner i all ära på vårdavd, men några veckor på akuten motsv hade hjälpt 
mig betydligt. Rutiner kan jag skapa själv. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
lina.axelsson@hv.hkr.se · Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · Tfn 044-20 85 70· Fax 044-20 40 19 

Sidan 11 av 11

* Mycket i programmet handlar om omvårdnad och det är bra men der är väldigt lite anatomi, fysiologi 
och patologi i förhållandet tycker jag. 

* Jag har trivts väldigt bra under de 3 åren. 
* Bra se tidigare noteringar. 
* Sätt samman anatomi, fysiologi, sjukdomar och omvårdnad vid de olika organen i kroppen. 
* Klinisk examination var bra på bedside. 
* Kanon med case-seminarier 
* Tre långa kämpiga år!! 
* Trevliga 3 år. Bra kamrater och duktiga lärare! 
* Det har varit 3 trevliga år med skratt svett och tårar! 
* Kanon 
* Jag har trivts bra och känner mig nöjd med upplägg/struktur. 
* Det enda jag inte trivts med var den kursansvarige lektorn som arrogant mot oss studenter även mot 

sina kollegor. 
* Är det så att praktiken skall passa den period som man lär sig mest och ansvaret på handledarna att 

uppfylla detta? Då har man lyckas. 
* För mycket omvårdnadsteorier som man ej har någon nytta av. 
* Det är en bra utbildning men har kanske för mycket av omvårdnad. 
* Kurs 10 var kanonbra! Tack för ett bra avslut på utbildningen. 
* Kliniska tentan inga problem. Den skriftliga var ett bra men väldigt specifika frågor. Saker som vi inte 

enligt mig hade gått igenom tidigare. 
* En mycket stimulerande utbildning. Där jag känner att jag utvecklas otroligt mkt under 3 studieår. En 

rolig och lärorik tid som jag tar med mig hela livet. 
* Bra och bred utbildning Jag är jätte nöjd. Tack för allt 
* För enkel på provet.  
* Slutexaminationen var bra, förutom att vi inte var beredda på den. Tror de är kanon om man jobbat på 

det sättet, men nu kom det som en mindre chock att man inte kunde gå tillbaka. 
* Tre lärorika år! 
* Jag gjorde bra val och de är bara kul! 
* Framställningen till oss strukturer som att vi bara är ett redskap. Vi har alla olika bakgrunder som skulle 

kunnat utnyttjas som bidrag till erfarenheter och kunskaper. Detta saknas helt. Till team saknas mycket 
bland en del lärare utom att nämn namn. 

* Mycket bra utbildning. 
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Institutionen för hälsovetenskaper 
Sjuksköterskeprogrammet 
Kerstin Ulander 
 

Delrapport över utvärderingarna från prevalensstudien ”Ätande och 
näring” hösten 2005 
 
Tabell 1. Utvärdering av genomförandet av prevalensstudien ”Ätande och näring” hösten 2005 av studenter, vårdpersonal och kliniska adjunkter  
(inkomna svar 2006-02-07 ) 

 
Vårdpersonal 

 
Svar på frågorna i enkäten 

 
Studenter 

n=42 Sjukhus* 
n=34 

Kommun* 
n=65 

 
Kliniska adjunkter 

n=5 

Informationen innan studien var utmärkt/tillräcklig (nej) 38 (4) 29 (3) 53 (12) 5 

Samarbetet med personalen var utmärkt/bra (nej) 38 (4) - - 5 

Samarbetet med studenterna* var utmärkt/bra (nej) - 28 (0) 5 (0) 5 

Var vårdpersonalen förberedda för studien (nej)  27 (15) - - 5 

Var studenterna förberedda för studien (nej) - 2 (1) 4 (1) 4 

Fick du tillräckligt med hjälp av personalen (nej) 38 (4) - - 5 

Fick du tillräckligt med hjälp av studenterna (nej) - 28 (1) 5 (0) 5 

Fick du tillräckligt med hjälp av högskolans personal (nej) 27 (1) 21 (1) 15 (18) - 

Fick du tillräckligt med hjälp av de vetenskapliga ledaren - - - 4 

Fick du bättre vetenskaplig förståelse (nej) 38 (4) 21 (3) 28 (23) 2 

Studien ökade mitt intresse för näring och ätande (nej)  13 (25) 16 (16) 27 (38) 4 

Studien ökade mina kunskaper om näring och ätande (nej)  16 (25) 15 (15) 25 (39) 1 

* Totalt svarade 28 av de 34 anställda att de samarbetat med studenter på sjukhus och 5 av de 65 anställda i kommunerna hade samarbetat med 
studenter. 
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Tabell 2. Kommentarer från studenterna efter prevalensstudien Ätande och näring, nov 2005 
 

Student i kurs Total 
Kommentarer kurs 6 kurs 10 kurs 3   
Inga kommentarer 18 16 1 35
Allt var klart när jag kom - till kvällspasset. 0 1 0 1
Jag hade den kunskapen sedan tidigare i mina studier. 0 1 0 1
Lärt mig mera om BMI-mätn. Bra! 1 0 0 1
Många pat vill inte. Stort bortfall. 0 1 0 1
Pat ej info kvällen före. SSK ej intresserat, trist. Besviken faktiskt. 0 1 0 1
Studenterna gjorde studien. Personalen informerade sig inte. 0 1 0 1
Vi gjorde undersökningen själva. 0 1 0 1
Totala antalet svarande 19 22 1 42
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Tabell 3. Kommentarer från vårdpersonalen efter prevalensstudien Ätande och näring, nov 2005 
 

Kommentarer 
Leg 

sjuksköterska 
Under-

sköterska Vårdbiträde Total  

Inga kommentarer 20 34 27 84

Bra att se hur forskning kopplas till vårdarbete och patienter. 1 0 0 1

Det gick mkt bra att genomföra allt. Faktiskt rätt roligt. 0 1 0 1

Det var inte så komplicerat som man väntat sig. 1 0 0 1

Ej delaktig. Hade ej student. Studenterna skötte det hela. 1 0 0 1

Fattades rutor för om patienten var illamående. 0 1 0 1

Fick info samma dag. Vet inte mkt. 0 1 0 1

Har erfarenheter från IVA att näring är viktigt. 0 1 0 1

Intressant föreläsare. Kunde kommit ut och pratat med de boende först. 0 0 1 1

Kändes rörigt att arbeta med studien i morgonarbetet. Har god insikt. 0 1 0 1

Saknade flera alternativ på t ex illamående/läkemedelsbiverkan etc. Port strl 
olika för alla? 

1 0 0 1

Stud skötte datainsaml. 0 1 0 1

Trevlig studie! Ser fram emot resultatet! 1 0 0 1

Vi väntar med spänning på resultaten! 1 0 0 1

Önskar kontinuerlig uppföljning, så kunnandet inte försvinner. 1 1 0 2

Totala antalet svarande 27 41 28 99
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Erfarenheter och åsikter från studenterna 
som var med och genomförde 
punktprevalensstudien angående trycksår 
den 9 februari 2005 
 
Christina Lindholm, professor klinisk omvårdnad, ansvarade för studien. 
 

 
 
 
Antal studenter som svarat på enkäten = 36 
Antal studenter av dessa som varit med och genomfört studien = 26 
 
I tabellerna och diagrammen redovisas svaren från dessa 26 studenter 
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Hur var informationen före studien? Totalt 
% av 

tot 
Ej tillräcklig 1 4 
God 5 19 
Bra 13 50 
Utmärkt 7 27 
Totalt 26 100 
 
Hur fungerade samarbetet med avdelningens 
personal? Totalt 

% av 
tot 

Ej tillräcklig 4 15 
God 9 35 
Bra 9 35 
Utmärkt 4 15 
Totalt 26 100 
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personal/ de kliniska
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Upplevde Du att avdelningens personal var 
förberedd för studien? Totalt 

% av 
tot 

Ja 10 38 
Nej 16 62 
Totalt 26 100 
 
 
Fick Du tillräcklig hjälp under studien av 
avdelningens personal? Totalt 

% av 
tot 

Ingen uppfattning 1 4 
Ja 22 85 
Nej 3 12 
Totalt 26 100 
 
Fick Du tillräcklig hjälp under studiedagen av 
Högskolans personal/ de kliniska 
adjunkterna? Totalt 

% av 
tot 

Ej svarat 1 4 
Ingen uppfattning 8 31 
Ja 9 35 
Nej 8 31 
Totalt 26 100 
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Hur  uppl e v de  ni  a r be t e t  me d s t udi e n ur  e t t  v e t e ns k a pl i gt  pe r s pe k t i v ?
4%4%

92%

Ingen skillnad

J ag fick bättre vetenskaplig förståelse

J ag förstår inte sambandet mellan
vetenskapen och undersökningen

n=26

 
 
Hur upplevde ni arbetet med studien ur ett 
vetenskapligt perspektiv? Totalt 

% av 
tot 

Ingen skillnad 1 4 
Jag fick bättre vetenskaplig förståelse 24 92 
Jag förstår inte sambandet mellan vetenskapen 
och undersökningen 1 4 
Totalt 26 100 
 
 

Kuns k a pe r na  om t r y c k s å r

4%
8%

88%
Ej  s v a r a t

I nge n s k i l l na d

Ök a de

n=26

 
 

Kunskaperna om trycksår: Totalt 
% av 

tot 
Ej svarat 1 4 
Ingen skillnad 2 8 
Ökade 23 88 
Totalt 26 100 



 

Lina Axelsson, koordinator Högskolan Kristianstad 2006-02-06 5 (6) 

 

St udi en gj or de mi g i nt r ess er ad av  ämnet

5 4%

46%
0 = Ej  s var at

J a
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Studien gjorde mig intresserad av ämnet: Totalt 
% av 

tot 
Ej svarat 14 54 
Ja 12 46 
Totalt 26 100 
 
 
Kommentarer: 
o Bättre information innan.  
o Det borde varit bättre info till personalen. Det var bara vissa av 

personalen som var informerade - de ansvariga ssk och usk. Övrig 
personal förstod inte riktigt vad det gick ut på.  

o Du är en inspirerande människa Christina! Ämnen/områden man 
tidigare tyckt var "sådär" blir plötsligt intressanta och man vill bara 
veta mer.  

o Hade jag haft en ssk el handledare som hjälpte mig med studien hade 
jag haft större förståelse för den. Eftersom jag gjorde den på egen 
hand visste jag inte riktigt hur jag skulle gå tillväga el vad som 
egentligen skulle se ut som en begynnelse till ett trycksår. 

o Informationen innan kunde vara bättre. Personalen uppfattade det som 
om undersökningen gjordes för att vi var där och så uppfattade inte jag 
det. Skulle vi vara ansvariga skulle jag velat ha lite mer info. F ö var 
det intressant och roligt att få vara med. 

o Jag tyckte att det var spännande att få deltaga i denna studie. Hoppas 
att det blir flera framöver.  

o Jag tyckte det var en intressant och lärorik studie. Kan ju inte bli annat 
med en sådan idéspruta som Christina Lindholm är. Hon kan få det 
tråkigaste ämnet att låta hur spännande som helst. Tänk om alla kunde 
vara lika inspirerande.  
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o Jag tyckte det var roligt och intressant att vi fick lov att vara med och 
detta.  

o Kul att vara med i studien och att få va med och se resultatet. Det har 
varit roligt att medverka och inspireras av dig.  

o Kunskapen/nyttan av undersökningen var inte förankrad hos all 
personal. USK hade mest info. SSk dåligt info. Ingen särskild person 
höll i undersökningen där personalen kunde vända sig med sina frågor.  

o Norton ligger ju i melior kan användas vid ankomstsamtal.  
o Personalen på avd var inte speciellt välinformerade och inte speciellt 

intresserade av studien heller. Jag tror att dom hade sett annorlunda 
på det om dom fått mer info om studien. Iof hade avd en extra usk 
som bara skulle göra sårstudien, men hon behövdes ute på akuten. 

o Praktiskt genomförande av studien innan hade varit till gagn.  
o Tycker det är jätteintressant med trycksår. Kan tänka ig att jobba mer 

med det. Kul att få delta i en studie.  
o USK passade på när vi hade rapport på morgonen. USK tog hand om 

de flesta och lämnade de "lätta" fallen till studenterna. Vi fick ingen 
riktig uppfattning om trycksåren på avd.  

o USK tog hand om trycksåren själv. Studenterna (2 st) fick kolla 
patienter utan trycksår. Allt var uppgjort innan på morgonen (under 
rapporten) kollade USK "sina" patienter medan vi fick rapport. Sen fick 
vi ta övriga!  

o Väldigt skoj att vara med på en studie. Tack vare att Christina var så 
inspirerande blev det mycket spännande.  

 



 
Bilaga 6:  Utvärderingsmall av VfU - 

somatik jan 2006 



Enkät ID………………………………. Sid 1 (3) 

 
 
 

 
Utvärdering Verksamhetsförlagd Utbildning (VfU):  

A. Datum: ..................................... B. Mitt födelseår 19 ..............  C. Kvinna  Man  

Följande frågor utgår från dig och din erfarenhet. Syftet med frågeformuläret är att få en helhetsbild för att kunna 
utveckla utbildningen. 

D.  Vid Högskolan Kristianstad studerar jag nu till  sjuksköterska     distriktssköterska  annat 
 
 i kurs nr: ................................................. 

 
 Tid på denna VfU:  0-5 veckor  6-10 veckor  >10 veckor 
 
 
E. 

 
 
Avd/motsvarande: .............................................  

 
 
 

 Somatik 

 
 
 

 Psykiatri 
  Primärvård  Hemsjukvård  Boende kommun  Annan verksamhet 
F.  Helsingborg  Hässleholm  Karlshamn  Kristianstad 
  Simrishamn  Ystad  Ängelholm  
  

 Annan ort, ange: ................................................................  
 

 

Nr  Ja Nej Delvis 
Vet inte, vill 
inte svara 

1 Fick du skriftlig information/introduktionsbrev om verksamheten 
och handledare/handledaransvarig före påbörjad VfU? 

    

2 Har du erhållit/kommer du att erhålla ett skriftligt 
bedömningsunderlag (eller kopia) av din VfU?  

    

  
Om ”Nej”, ange skäl : 

 

 Stämmer till så här många procent: 
1=Ja 
76-100% 

2= 
51-75% 

3= 
26-50% 

4=Nej 
0-25% 

Vet inte/ 
vill inte 
svara 

3 Jag har deltagit i kursens teoretiska del i följande 
omfattning (%): 

     

4 Har utbildningsplatsens inriktning bidragit till att 
kursplanens mål kunde uppnås 

     

5 Kände du dig välkommen till din VfU      

6 Hade din(a) handledare kunskaper om kursens innehåll 
enligt studiehandledningen, motsvarande 

     

7 Har du fått tid för dialog och reflektion med 
handledarna 

     

8 Har du under din VfU haft tillgång till relevant litteratur 
via bibliotek/Internet/på annat sätt 

     

9 Har du haft möjlighet att träna moment som anges i 
kursplanen 

     

10 Har du haft möjlighet att påverka utbildningen      

11 Har du utvecklat ditt vetenskapliga, kritiska tänkande      

12 Har kursen krävt eget arbete/egna insatser av dig      

13 Vet du hur du kan gå vidare med nya metoder, kritiskt 
granskande av nya rön och andra kvalitetsbedömningar 

     

14 Har du utvecklat förmågan att fatta beslut       

15 Har du utvecklat förmågan att planera arbetet       
16 Har du utvecklat förmågan/uppmuntrats att söka 

information och kunskap utanför kurslitteraturen  
     

17 Har du utvecklat förståelse för genusperspektiv       
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 Stämmer till så här många procent: 
1=Ja 
76-100% 

2= 
51-75% 

3= 
26-50% 

4=Nej 
0-25% 

Vet inte/ 
vill inte 
svara 

18 Har du utvecklat förmågan att möta personer från olika 
kulturer  

     

19 Har du utvecklat förståelse för internationella perspektiv      

20 Har du kunnat ”knyta ihop” teori och praktik under 
denna VfU 

     

21 Kan du tänka dig att arbeta på/i denna verksamhet/avd      

  
Inget 
samtal Ett samtal 

Två samtal 
eller fler 

Vet inte, vill 
inte svara  

22 Har du angående Din utbildning haft mål-/planerings-
/utvecklings-/bedömningssamtal med handledare 
och/eller klinisk lärare? 

     

 

 Vilken är din uppfattning om/upplevelse av: 
Mycket 
Bra Bra Dåligt 

Mycket 
Dåligt 

Vet inte/ vill 
inte svara/ej 
relevant 

23 Din(a) handledares stöd för att uppnå kursplanens mål      

24 Din(a) huvudhandledares stöd för att uppnå 
kursplanens mål 

     

25 Din Kliniska adjunkt/lärares stöd för att uppnå 
kursplanens mål 

     

26 Introduktionen på din VfU      

27 Förhållningssättet till studenterna på basplaceringen      

28 Samarbetet med personal/studenter/övriga i vårdkedjan      

29 Basplaceringen      

30 VfU-protokollet (om aktuellt)      

31 studenternas checklistor  (om aktuellt)      

32 Omvårdnadshandledningen      

33 Seminarierna      

34 Föreläsningarna      

35 Examinationen      

36 Dessa områden har jag tagit del av genom besök/kortare placering/annat på min VfU och jag har följande 
uppfattning om exv op, ambulans, KVH etc: 

A  ................................................................................       

B  ................................................................................       

C .................................................................................       

D .................................................................................       

 
E 

 
Kommentarer kring dessa områden: 

  
 

  
 

37 Dessa områden har jag tagit del av på min VfU Primärvården och jag har följande uppfattning om VfUn på: 
A  Mödrahälsovård      

B  Barnhälsovård      

C  Skolhälsovård, var: .................................................       

D  Annat område: .......................................................       

 
E 

 
Kommentarer kring dessa områden: 
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Jag har följande kommentarer angående: 

38 – mina egna insatser:_____________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

39. – den vetenskapliga förankringen/forskningsanknytningen: _____________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

40. – Detta tycker jag var bäst:________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

41. – Detta tycker jag behöver förbättras/förändras med följande motivering och förändringsförslag:_______________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

42. – Övriga synpunkter och kommentarer på din VfU?____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

 

Tack för hjälpen med att förbättra utbildningarna! 
Kontaktperson Lina Axelsson, koordinator, Högskolan Kristianstad 

lina.axelsson@hv.hkr.se 
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Bilaga 9: Utvärdering studentsal CSK, ht 

2005 
 



 
 
Institutionen för Hälsovetenskaper 
Lisbeth Blom 2006-02-01 
 
 

Utvärdering av upplevelser av att arbeta med 
 ”Studentsal” avd 083-084 
 
 
Enkät utdelat till:  Sjuksköterskor (svarsfrekvens 5 svarat av 5 utdelade) 
 Undersköterskor (svarsfrekvens 1 svarat av 20 utdelade) 
 Sjuksköterskestudenter kurs 10 (3 svarat av 4 utdelade) 
 Totalt besvarade 10 personer enkäten. 
 
Fråga 1:  Vad upplever du som positivt med att arbeta i ”studentsal” som 

organisation? 
 
Sjuksköterskor: 
• Det finns kontinuitet, man har en hel bild om patienten (ssk).  
• Det blir lättare att utföra arbetsinsatser (ssk). 
• Ser bara positivt med studentsal (ssk). 
• Oftast har vi börjat med en 2-sal, sedan har vi ökat på med fler patienter efterhand som 

studenten känt sig mogen för det (ssk). 
• Det blir bra kontinuitet för både student och patient (ssk). 
• Vi arbetar ju med ”gruppvård” därför blir det ”rena” sjuksköterskeuppgifter som 

studenten gör. Omvårdnadsarbetet sköts till stor del av undersköterskorna (ssk). 
• Bättre kontinuitet angående patienterna för studenterna (ssk). 
• De hinner lära känna patienterna och kan följa vårdförloppet (ssk). 
• Viktigt att studenterna inte behöver ha hand om för många patienter till en början utan att 

de känner att de har kontroll över arbetet (ssk). 
• Bra att vara 2 handledare när det gäller bedömning (ssk).   
• Enbart positivt med studentsal (ssk). 
• Kontinuitet för patient och personal (ssk). 
• Studenten vet att det är hans/hennes patienter (ssk). 
• Studenten har bra kännedom och förståelse för patientens sjukdomsbild, den sociala 

situationen, mobilisering mm (ssk). 
 
Undersköterskor: 
• Bra för studenterna, bra kontinuitet (usk). 
• Studenterna vet vilka salar som gäller (usk). 
• Mycket bra, studenterna har endast några patienter att ta hand om lite extra, får mer 

uppsikt över patienterna, blir mindre rörigt (usk). 
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Studenter: 
• Redan i ett tidigt stadium dvs redan från första dagen ”körs” man in i verkligheten med 

att planera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder för de patienter man ansvarar för, 
vilket medför att man tidigt kan axla sin nya roll som sjuksköterska (stud). 

• Jag är fullt nöjd med mina praktikveckor på avdelningen och kan med nöje rekommendera 
andra avdelningar att följa ert sätt att ”utveckla” studenter (stud). 

• Det är strukturerat och bra, man vet var man ska vara (stud). 
• Jag har bara positiva erfarenheter av att arbeta med studentsal (stud). 
• Hoppas att fler avdelningar börjar med studentsal, tror att det uppskattas (stud). 
• Positivt att ha samma sal och patienter i början av praktiken för att få kontinuitet i arbetet 

och lättare att komma in i sitt arbete som sjuksköterska (stud). 
 
Fråga 2: Vad upplever du som negativt med att arbeta i ”studentsal” som 

organisation? 
 
Sjuksköterskor: 
• Man fokuserar bara på 4 patienter, studenten är låst (ssk). 
• Studenterna lär kanske inget nytt om de har samma patienter för länge. Ibland kan det 

vara bra att skifta patientsal, det behöver inte vara sal 4 eller 11 hela tiden (ssk). 
 
Undersköterskor: 
• Ser inget negativt (usk). 
 
Studenter: 
• Att ha samma sal och patienter på sin studentsal har inte kunnat följas hela tiden pga att 

vi båda studenter varit på avdelningen samtidigt eller att handledarna har bytt 
schematurer. Men det har varit nyttigt också att ha andra salar (stud). 

 
 
Fråga 3: Vilka förslag har du till förbättringar med att arbeta i ”studentsal” 

som organisation? 
 
Sjuksköterskor: 
• Att följa handledarens sal ex sal 11, 12 och 13. Jobbar man på kvällen ska man följa samma 

patienter på morgonen efter (ssk). 
• I verkligheten flyttar sjuksköterskan från en korridor till en annan. Flexibilitet är mycket 

viktigt att få in redan från början (ssk). 
• Studenten kan behålla samma sal (4 patienter) i 2 veckor sedan öka patientantalet (ssk). 
• Pga avdelningens bokningsschema är det önskvärt att veta studenternas övriga aktiviteter, 

case mm, för att schemat ska bli bra, speciellt för handledare som inte arbetar 100 % 
(ssk). 

 
Undersköterskor: 
• Möjligtvis att sjuksköterska och student även sköter ”omvårdnadsbiten” 

på dessa patienter (usk). 
• Tycker det är bra med studentsalar, men att vi som övrig personal säger till studenter om 

det finns något som är lärorikt på andra salar, så de får vara med även där (usk). 
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Studenter: 
• För att ”studentsal” ska fungera ordentligt behöver studenthandledarnas schema ses över 

från början så deras turer inte kolliderar med varandra (stud). 
• Att ens handledare inte byter för mycket pass under praktiken för då kan man missa en 

del av kontinuiteten. Detta är viktigast i början av praktiken för det är då man lägger 
grunden för hur man kommer att utvecklas under praktiktiden (stud).  

 
 
Konklusion: 
Sjuksköterskorna upplever studentsal positiv genom att studenten: 
får kontinuitet, en hel bild av patienten, kan följa vårdförloppet, lär känna patienten, har 
kännedom och förståelse om patientens sjukdomsbild och den sociala situationen mm, 
lättare att utföra arbetsinsatser. Positivt att vara två handledare vid bedömning.   
Sjuksköterskorna nämner det negativt att studenten bara fokuserar på fyra patienter samt risk 
att de inte lär något nytt om de har samma patienter för länge. 
Förslag till förbättring är att öka patientantalet efter två veckor samt att få kännedom om 
studentens andra aktiviteter under praktiktiden. 
 
Undersköterskorna upplever kontinuiteten för studenten som positiv samt att de har mer 
uppsikt över patienterna. De upplever inget negativt. Som förändring att studenten och 
handledande sjuksköterska även sköta ”omvårdnadsbiten” för sina patienter. 
 
Studenterna upplever studentsal som positiv genom att de tidigt ”körs” in i arbetet med att 
planera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder för sina patienter, får kontinuitet och 
därmed tidigt kan axla sin roll som sjuksköterska. Samt att det är strukturerat, man vet var 
man ska vara, lättare att komma in i arbetet. Rekommenderar med fördel denna 
studentorganisation med studentsal. 
Negativt har varit att de inte hela tiden har kunnat ha samma sal pga att båda studenterna 
varit i samma schema samt att handledarna bytt schematurer.  
Som förbättring nämns att handledarnas schema ses över från början så de ej kolliderar samt 
att de inte byter pass fr f a ej i början av praktikperioden.   
  
  
     
 
 




