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Sammanfattning
Syftet med utvärderingen är att beskriva, värdera, och ge förslag till progression av det
utvecklingsarbete som de kliniska lärarna utför i relation till kliniker/motsvarande.
Deras arbete gentemot studenter, verksamhetsförlagd utbildning, omfattas däremot inte
av vårt uppdrag. Men vi vill framhålla att i andra utvärderingar såväl som av chefer och
andra berörda som vi samtalat med, har deras arbete med studenter och handledare på
kliniker/motsvarande ideligen framhållits och berömts. Även den konferens med 80
deltagare som genomfördes inom ramen för vårt projekt visar tydligt denna positiva bild
av de kliniska lärarnas insatser med den verksamhetsförlagda utbildningen.
Underlaget för rapporten utgörs av intervjuer med 21 kliniska lärare och 11 övriga med
chefs– och utvecklingsansvar i verksamheten. Resultatet av den ovan nämnda
konferensen ingår också liksom andra utredningar och dokument som berör de kliniska
lärarnas arbete. Analyserna av intervjuerna, som bandades och skrevs ut, visar på fyra
centrala områden; stärka utvecklingen, relationen vetenskap och praktik, villkoren som
kliniska lärare samt deras tillhörighet formellt och upplevelsemässigt.
Det förstnämnda visar tydligt på att de bidrar till att stärka utvecklingen på
kliniker/motsvarande om förutsättningarna och dess resultat för patienten inte
problematiseras. Fokus är på implementering av redan kända kunskaper, helst med
vetenskaplig status. Ett annat vanligt förekommande utvecklingsområde är införande av
rutiner och regler. Om kända kunskaper, rutiner och regler gynnar patienten är
emellertid betydligt svårare att få svar på. Vår slutsats är att relationen mellan vetande
(exempelvis vetenskapligt framtagna kunskaper) och görande (mötet med patienten kunnande) tycks i liten grad uppmärksammas. I verksamheter där de kliniska lärarna
arbetar nära personal och ledning framträder däremot en något ljusare bild av nyttan för
patienten. Samma positiva bild framträder som effekt av de många inofficiella nätverk
de utvecklat med personal. Att vara nära och utgöra en del av personalens vardag tycks
bättre kunna bidra med ett ökat kunnande som leder till nytta för patienten. Dessa
slutsatser stöds även av forskning om lärande i arbetslivet.
Förhållandet mellan vetenskap och praktik är det andra området som träder fram i
intervjuerna. Förutom direkta insatser som seminarier och case, framträder studenter
och dessas handledare som nyckelpersoner i de kliniska lärarnas arbete för att få tillgång
till och vara med och utveckla kliniken/motsvarande. Den akademiska skolningen får en
förhållandevis ansenlig tyngdpunkt i deras arbete med att stärka utvecklingsarbetet.
Åtskillnaden mellan att veta (akademiska) och att göra (relationen till patienten)
framträder även här, utan att denna relation problematiseras. Brobyggare med hinder är
ett framträdande mönster, vilket också stöds i annan forskning som berör relationen
mellan högskola och praktiken.
Det arbete som kliniska lärare utför sker inte i ett tomrum. Tvärtom framträder i olika
sammanhang en omfattande problematik som måste hanteras. En sådan är att de kliniska
lärarna sällan tillhör hierarkin. Desto mer hierarkisk en klinik/motsvarande är ju svårare
har de att bli en del av personalens vardag. De är mer gäst i verkligheten på så sätt.

-2Däremot där organisering mer kännetecknas av matris och projektorganisation tycks de
något enklare inkluderas i verksamheten. En större förtrogenhet tycks då finnas mellan
kliniska lärare, chefer och personal. I övrigt tycks ofta stödet från chefer på olika nivåer
i organisationen vara bristfälligt. Behovet av stöd tycks vara särskilt viktigt när de
kliniska lärarna konstruerar sig som praktiskt verksamma sjuksköterskor, mer än som
lärare på högskolan. Tillhörigheten till högskolorna tycks i de flestas fall vara något
enklare. En anledning är möjligen den uppskattning de får för sitt arbete med
studenterna.
Med stöd i ovanstående komplexa bild av de olika sammanhangen de ingår i, deras
villkor och förutsättningar lägger vi ett antal förslag med knytning också till
genomförande av Skånsk Livskraft vård och hälsa. En sådan är att de kliniska lärarna
bättre bör tas till vara som en resurs för genomförande av intentionerna i Skånsk
Livskraft.
Relationen mellan information, lärande, vetande (kunskap och vetenskap) och görande
(praktiken) bör uppmärksammas betydligt bättre utifrån ett patientnyttoperspektiv,
tillsammans med hushållning med knappa resurser. Kompetensutvecklingsinsatser och
andra liknande aktiviteter som har enskilda medarbetare som målgrupp bör ses över.
Hälso- och sjukvårdsledningen skulle möjligen i uppdragen för de kliniska lärarna
uttrycka specificerade krav med tanke på Skånsk Livskraft, kompetensutveckling och
patientnytta. Region Skåne bör tydliggöra var i hierarkin det operativa ansvaret ligger
för de kliniska lärarna. Målet bör vara att de därigenom bättre skall inkluderas och mer
operativt användas som resurs och stöd för verksamhetsutveckling. Skapa kliniska
lärartjänster som har fokus på team istället för bara en profession, är ett annat förslag.
På så sätt kan man något bättre bidra till att gynna ett lärande i team som ökar
patientnyttan.
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Förord
När uppdraget tog sina första stapplande steg i januari 2005 hade vi en bild av ett
spännande sådant, vilket det också har varit. Vi anade emellertid först senare vilken
problematik de kliniska lärarna är en del av. Styrning av tjänsternas omfattning
gentemot kliniker/motsvarande är obetydlig. Vi kan se att detta är en fördel ur
utvecklingsaspekter. Uppdragets innehåll blir emellertid då vagt vilket i sin tur tycks
bidra till en otydlighet om vad rollen är gentemot verksamheten. Mångfalden av olika
typer av verksamheter som de har att samarbeta med gör inte heller denna bild tydligare.
Till detta kommer ett minst sagt varierande stöd från chefer i verksamheten. Det är i
denna komplexitet som de kliniska lärarna har att hantera uppdraget mot verksamheten,
vilket vi först senare fick klarhet i.
Därför vill vi börja med att tacka Er kliniska lärare som vi har intervjuat. Ni har
välvilligt ställt upp och tagit er tid, i många fall längre än vad som från början var
avtalat. Vi vill även rikta ett tack till er övriga som vi har intervjuat och samtalat med
under utvärderingens genomförande. Lisa Davidsson, Region Skåne har lyssnat på alla
våra olika synpunkter och tankar som det varit mycket värdefullt att få återkoppling på
under resans gång. Utan er alla hade utvärderingsrapporten inte varit möjlig, ett STORT
TACK!

Kristianstad och Växjö i februari 2006
Sören Augustinsson Elvi Richard
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INLEDNING OCH BAKGRUND

Syftet med denna rapport är att presentera en utvärdering av de kliniska lärarnas arbete i
Region Skåne. Utvärderingen har gjorts under perioden mars till december 2005. Fokus
är på de insatser som sker på olika arbetsplatser inom sjukvården. Utvärderingen har
genomförts genom att samla information om, presentera och analysera de kliniska
lärarnas arbete, arbetets innehåll och under vilka villkor som detta utförs. Vår ambition
har varit att med stöd av forskning om kunnande, lärande och organisering, bidra med
några fördjupade aspekter på de kliniska lärarnas arbete. Vi vill betona att utvärderingen
inte omfattar de arbetsuppgifter som har fokus på studenternas verksamhetsförlagda
utbildning. Det har dock i praktiken visat sig svårt att helt särskilja dessa två uppgifter,
därför berörs ibland även studenter i rapporten.

1.1 Kliniska lärarna - uppdraget
För att bidra till att utbildningen av sjuksköterskor garanteras och ges en hög kvalitet
med tydlig koppling till den kliniska verksamheten finns sedan 2001 en
principöverenskommelse mellan Utbildningsdepartementet och Landstingsförbundet
(Principöverenskommelse 2001). Syftet är att landstingen skall tillhandahålla
praktikplatser som högskolan disponerar. Detta avtal gäller generellt för sjukvården.
Regionstyrelsen för Region Skåne beslutade redan 1999-11-25 att ställa medel till
förfogande för delfinansiering av kliniska lärartjänster med anknytning till Lunds
universitet, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad. Principen för finansieringen
av tjänsterna är att Region Skåne centralt står för 25%, respektive förvaltning för 25%
och högskola/universitet för 50%. År 2000 inrättades 30 sådana tjänster på basis av
antalet sjuksköterskor inom respektive förvaltning. År 2002 tillkom ytterligare 10
tjänster fördelade på Lunds universitetssjukhus (USil), Malmö, universitetssjukhuset
(UMAS) och Kristianstads sjukhus (CSK). En viss rörlighet har också förekommit
genom att någon har slutat och ny tillsättning har skett. De kliniska lärarnas fördelning,
i skrivande stund, på respektive förvaltning framgår av nedanstående tabell:
Tabell 1: Fördelning av de kliniska lärarna på respektive förvaltning
Förvaltning
Centralsjukhuset i Kristianstad
Helsingborgs Lasarett
Lasarettet i Landskrona
Lasarettet i Trelleborg
Lasarettet i Ystad
Primärvården i Skåne
Sjukhuset Hässleholm
Universitetssjukhuset i Lund
Universitetssjukhuset MAS
Ängelholms sjukhus

Kliniska
lärartjänster
5
3
1
1
1
3
2
12
9
2

Antal
Personer
5
3
1
2
1
4
2
13
19
2
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högskola/universitet format innehållet i tjänsterna efter sina förutsättningar och
önskemål. Innehållet i tjänsterna ser därför olika ut. Majoriteten har en heltidstjänst som
finansieras på det sätt som ovan nämnts. I Malmö har däremot den s k parmodellen valts
vilken innebär att: … ”den kliniska lärartjänsten delas av två personer; en
sjuksköterska/lärare 50% anställd av Universitetssjukhuset MAS och en
universitetsadjunkt/lärare, 50% anställd av Malmö högskola. Tillsammans utgör de en
heltidstjänst som klinisk lärare – ett kliniskt ’lärarpar’” (Hamilton och Stölten 2005:6).
Skriftliga överenskommelser om innehållet i tjänsterna och finansiering av dessa finns
tecknade mellan respektive förvaltning och institution.
Enligt beslutet i Regionstyrelsen skall de kliniska lärartjänsterna, inom ramen för
lärarfunktionen, undervisa studenter, medverka i deras examination, delta i planering
samt genomföra kurser och seminarier. I funktionen ingår också att stödja
yrkeshandledare1 i den kliniska utbildningen.
Ytterligare ett uppdrag för de kliniska lärarna är att stärka utvecklingsarbetet inom
klinikerna/motsvarande. Detta innebär att de skall medverka i klinikernas
utvecklingsarbete, handleda vårdpersonal i utvecklingsarbete samt bedriva seminarier
och utbildningsverksamhet för vårdpersonal. Det är detta sistnämnda uppdrag som
utvärderingen är inriktad på, dvs att studera det arbete som är inriktat på att stärka
utvecklingsarbetet.
Utvärderingar av de kliniska lärarnas arbete inom ramen för lärarfunktionen har tidigare
gjorts av högskolorna (se t ex Hamilton och Stölten 2005; Linder 2004; Ulander 2005).
I dessa ingår i någon mån också de kliniska lärarnas arbete för att stärka
kompetensutveckling och utvecklingsarbete på klinikerna/motsvarande. Tjänsterna har
således utvärderats av högskolorna med betoningen på den kliniska utbildningen och
studenterna.
Hösten 2001 gjordes, på uppdrag av dåvarande produktionsstaben, en uppföljning vars
syfte var: …”att beskriva de olika modellerna som finns och skapa ett lärande om hur
dessa kan vidareutvecklas i framtiden” (Davidsson och Hanzén, 2001). Någon
utvärdering har emellertid tidigare inte gjorts som haft fokus på de kliniska lärarnas
arbete just med att stärka utvecklingsarbetet inom kliniker/motsvarande. Då tjänsterna
funnits sedan 2000 anser nu vår uppdragsgivare att det är viktigt att göra en uppföljning
även av denna del.

1

Yrkeshandledare och handledare kommer fortsättningsvis användas växelvis. Det är dessa som har det
dagliga ansvaret och relationen med studenterna. Däremot där huvudhandledare finns har dessa också ett
administrativt ansvar för planering och uppföljning av studenternas kliniska utbildning. När
huvudhandledare avses används däremot alltid detta ord och inte handledare.
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1.2 Syfte och frågor
Utvärderingen syftar till att utvärdera, beskriva och ge förslag till progression av det
utvecklingsarbete de kliniska lärarna utför i relation till kliniker/motsvarande.
Utvärderingens övergripande frågor är:
A) Hur och i vilken omfattning har de kliniska lärarna medverkat till att stärka
kompetensutveckling, lärande och utvecklingsarbetet på kliniker/motsvarande?
B) Hur och i vilken omfattning har de kliniska lärarna bidragit till att gynna
kunskapsutbyte mellan å ena sidan forskning och utbildning och å andra sidan
verksamheten?
C) På vilket sätt kan de kliniska lärarna medverka till att utveckla intentionerna i
”Skånsk Livskraft – vård och hälsa”?2
D) Vilka möjligheter och förutsättningarna har de kliniska lärarna att verka i
verksamheten?
Med utgångspunkt i ovanstående frågor och genom kontinuerliga samtal med vår
uppdragsgivare har arbetet med utvärderingen kommit att inriktas på att:
1. Beskriva aktiviteter, upplevelser och uppfattningar som förmedlas av kliniska lärare,
2. Identifiera övergripande mönster och
3. Lyfta fram generella processer som leder till 1 och 2.

1.3 Något om skrivandet och disposition av rapporten
Slutarbetet med rapporten inleddes med en omfattande version där mängder av citat från
intervjuerna fanns med. Ur denna tog sedan rapporten sin form. På så sätt har vi försökt,
när vi redovisar resultatet, presentera intervjupersonernas utsagor så autentiskt som
möjligt i en löpande text men med ett mindre antal citat. Vi har i största möjliga mån
försökt rensa och förtydliga i citaten, men utan att i sak förändra dessa. Samma citat
och berättelse kan återkomma på flera ställen i texten då de kan ses hemmahörande
inom flera områden. Med detta tillvägagångssätt visar vi också på praktikens
komplexitet.
I det kommande avsnittet redovisas tre antaganden som också utgör utgångspunkten för
hur vi närmade oss de kliniska lärarna. I kapitel två beskrivs tillvägagångssätt och
metod för utvärderingen. Detta följs upp med våra resultat som presenteras som
händelser, processer och berättelser. Upplägget av kapitel tre är resultatet av analysen
som har lett fram fyra begrepp; verksamhet och verksamhetsutveckling, vetenskap och
praktik, villkor som klinisk lärare samt tillhörighet. Dessa representerar övergripande
2

Regionfullmäktige 28-29 juni 2004 ”En ny struktur för hälso- och sjukvård”
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(se figur 1 nedan). Verksamheten och verksamhetsutveckling är den övergripande
rubriken för huvudområdet som sedan kompletteras med de övriga tre. Vetenskap och
praktik, eller praktik och vetenskap, utgör delvis en del av område 1 (verksamhetens
förändring och utveckling).
Därefter gör vi en sammanfattning som följs upp med en analys som anknyter till
utvärderingens frågeställningar. Här diskuteras även den frågeställning som handlar om
på vilket sätt de kliniska lärarna kan medverka till att utveckla intentionerna i ”Skånsk
livskraft – vård och hälsa.” Rapporten avslutas med ett antal framåtriktade och offensiva
förslag för att ytterligare stärka de kliniska lärarnas uppgift som en utvecklingskraft av
de kliniska verksamheterna. Rapportens uppläggning kan sammanfattas i nedanstående
figur:
Figur 1: Upplägget av rapporten. Siffrorna 1-4 anger de begrepp och tillika de rubriker som det
empiriska materialet presenteras under.

1. Verksamhet och verksamhetsutveckling

2. Vetenskap och praktik

Personalens kunskaper…
kunskaper…
Samtal som fö
förändring

Utveckling eller konstruktion
av rutiner

Verksamhetens lä
lärande…
rande…
Kliniska lä
lärarna som
injektion

3. Villkor som kliniska lä
lärare

4. Tillhö
Tillhörighet

Organisering,

lärande

kunnande
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1.4 Tre teman: Kunnande, lärande och organisering
De kliniska lärarna arbetar i organisationer. Dessa inrymmer varierande villkor för
möjligheterna att stärka utvecklingsarbete etc. Ett sådant är hur formella strukturer är
utformade och vad innehållet är i lokala kulturer där personalen möter patienter. Detta
innefattar organisering. Varje möte med patient sker utifrån ett kunnande som är inlärt.3
Mycket förenklat sker lärande i olika situerade sammanhang. Dessa tre teman är
centrala för att svara upp mot utvärderingens syfte. Kort, och något förenklat, beskrivs
dessa tre var för sig i nedanstående avsnitt.

1.4.1 Organisering
Organisering innehåller två delar, en formell och en informell. Den formella refererar
till den horisontella och vertikal arbetsdelningen. Den horisontella berör den mellan
sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, receptionister och sjukgymnaster. Här handlar
det således om de olika roller som patienten möter. Det är emellertid också en fråga om
horisontell arbetsdelning mellan å ena sidan högskolor och utbildningsväsendet i övrigt
och å andra sidan sjukvården. Detta är några av de ramar som de kliniska lärarna arbetar
under.
Horisontell arbetsdelning leder fram till ett motsatt krav som innefattar koordinering
och beslutsfattande. Detta är en vertikal arbetsdelning som berör fördelning av
auktoritet och makt i organisationen. Vem fattar beslut om vad och när görs detta?
Koordinering berör också frågor som kontroll över vad som görs, hur detta sker och
vilka resultaten är. Därför finns metoder som avvikelsehantering, Balanced Scorecard,
målstyrning och andra former där chefers roll är att koordinera, styra och kontrollera
vad som händer i mötet mellan personal, i den horisontella arbetsdelningen, och
patienten.
Om ovanstående är vad som framgår i dokument och andra skrifter så är det inte givet
att detta är exakt vad som sker. Varje grupp och organisation organiseras, mer
informellt, genom den kultur/de kulturer som genomsyrar en verksamhet.

1.4.2 Kultur
Med kultur avser vi mening, innebörder och betydelser som tillskrivs vad som sägs, hur
man gör saker, byggnader, uppgiften och möten (Hall 2003). Enkelt uttryckt är kultur
den mening som människor ständigt skapar och reproducerar i sin vardag. Om vi tar ett
exempel med ordet mössa är detta ingen symbol med ett givet innehåll. Tvärtom har vi
mängder av olika mössor som avviker från varandra. Även i det lokala sammanhang
som ordet används konstrueras olika mening. Ordet mössa på sommaren ges kanske inte
samma innehåll som på vintern. Det finns egentligen bara en gemensam övergripande
3

Fortsättningsvis används inlärning och lärande som synonymer.
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andra exempel som det också ständigt skapas mening om vad de står för. Vår hjärna
fungerar så att det som finns runt omkring oss (ord, byggnader, teknologi, mötesformer,
och natur – eller fysisk och social omgivning) konstrueras som bilder vars innehåll
baseras på meningsskapande eller tolkning (Damasio 2004). Därför skiljer sig
människors uppfattningar sig ständigt åt, som i exemplet med mössan.
Ett annat exempel är de texter som representerar vad Skånsk Livskraft – vård och hälsa
står för. Ute i verksamheterna skapar personal olika mening (tolkar in olika saker) för
vad innehållet i dessa texter konkret betyder för deras arbete (i sämsta fall beaktas de
inte alls!). Skånsk Livskraft får således först sin mening, och effekt i verksamheten, när
den tolkas av personal som ingår i olika arbetsgrupper. Det är i dessa lokala grupper
som kultur konstrueras och reproduceras.
Ett exempel på hur kultur kan yttra sig: Lacey (2006:152) beskriver, som ansvarig för
avvikelsehantering, hur ett möte (anmälningar från patienter), med en anställd kan
formas: ”In the clinic I met one of the podiatrists, who helped me locate the patient´s
notes. Is it another complaint? Hope it`s not about me? She was anxious that she was
the source of the complaint.” Hennes reaktion (mening) på Laceys besök (symbol) är ett
exempel på hur kultur, i vårt sätt att beskriva det, kan ta sig olika uttryck. Lacey och
hans besök representerar att någon har klagat och någon person skall utmätas ansvar. De
bilder den anställda har av tidigare erfarenheter, de krav och förväntningar som finns i
nutid och på förväntad framtid är ett sätt att förstå hennes reaktion. Både tidigare
erfarenheter och förväntad framtid framträder samtidigt i nuet, dvs hennes reaktion på
Laceys besök.

1.4.3 Lärande
För denna rapports del bedömer vi det vara tillräckligt att begränsa det vi här behandlar
till att inlärning kan ha två syften; det kända och det okända. Det förstnämnda är sådan
kunskap som redan på förhand är känd. Ett inlärningsmål kan således sättas upp:
Exempelvis att före den 18 januari 2006 skall personalgrupp A ha lärt sig dokumentera
på ett vetenskapligt sätt. Kunskapen är då på förhand känd och skall läras in av
personalen. Däremot har lärande av det okända en kreativ potential. Resultatet, i form
av kunskap och kunnande, kan således inte förutsägas. En uppdelning mellan det gamla
och det nya i relation till olika nivåer av lärande visas i figur 1 nedan.
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Figur 1: Nivå av lärande relaterat till handlingssammanhang och drivkrafter (efter Ellström 2000
och Perrow 1967)
Nivå på
lärande

Potentiella
drivkrafter för nivå
av lärande

Anpassning

Rutiner
Regler

Förbättring

Metoder som omsätts i
regelbundet
tillvägagångssätt
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Mål
Kreativitet,
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Sammanhang för
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Gamla problem och
gamla lösningar

Uppgift, genomförande
och de resultat som
förväntas.

Nya problem och nya
lösningar

Lärande som innebär anpassning till något redan känt sker till ett på förhand bestämt
innehåll i uppgift, genomförande och resultat. Drivkrafter är då rutiner och regler
Karaktäristiskt är att problemen är gamla och kända sedan tidigare. Uppstår ändå nya
problem så är de inte nya i verksamheten då problemen och dessas lösningar kanske
finns samlade i en kvalitetspärm. Det motsatta förhållandet gäller i positioner där
genomförande och resultat är öppna för förhandling. Kreativitet och innovationer är
möjliga drivkrafter för att hitta en lösning. Här ställs anställda och arbetsgrupper inför
ständigt nya utmaningar. Problemen och de sätt på vilka dessa löses är nya.

1.4.4 Kunnande
I föreliggande rapport skiljer vi på kunnande och kunskap. Det förstnämnda innebär
kunskap som används i handling. Likheter finns med begreppet kompetens som handlar
om en individs förmåga i förhållande till en konkret uppgift (Ellström 1994).
Christiansson och Rooke (2005) använder sig av en åtskillnad mellan att veta4 och att
kunna.5 Vetenskap, evidens och forskning innehåller sådan kunskap som kan hänföras
till att veta. Däremot att kunna, eller vad vi kallar för kunnande, är vad som används i
praktikens handlingar. Dessa författare, liksom Gustavsson (2004) och Uhlin (2002),
använder Aristoteles klassiska uppdelning i episteme som innebär att veta något.
Techne som konst, t ex matlagningskonst som innebär att något sker. Dvs ett praktiskt
kunnande som är kontextberoende. Det tredje kunskapsområdet är fronesis som berör
klokhet som är förbunden med tolkning och förståelse. En integration av dessa tre
4

Andra vanliga begrepp är påståendekunskaper, teoretiska kunskaper, uttalade kunskaper och att veta
vad. Dessa indikerar alla någon form av avgränsning.
5
Andra vanliga begrepp är färdighetskunskaper, praktiska kunskaper, att veta hur,
förtrogenhetskunskaper, orienteringskunskaper och tyst kunskap. Dessa förmedlar alla någon form av
holistisk bild.
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innebär. De framhåller användande av intuition till skillnad från regler och rutiner. I en
komplex verksamhet är skillnaden mellan rutin och expertens kunnande bedrägligt,
menar de. De anser att rutiner inte gynnar experten. Weick (1995) har en liknande syn
och kallar detta för komprimerad expertis.
Bilkörning kan ses som ett exempel på relationen mellan lärande och intuition:
”The skill of an experienced driver provides an example of this kind of intuition. She
knows how to drive, rapidly accomplishing a series of complex actions without having
to think about them, as a beginner would. The veteran driver also develops an intuitive
sense of what to expect on the road. Hundreds of hours of driving have led her to
“know” that another driver is going to pull out of a side street or change lanes without
looking. Experience has made her aware of minute signs that the beginning driver
would almost certainly miss and that may be too subtle to verbalize. Like an
experienced businessperson, she sizes up a situation quickly without going through a
definable process or even being able to explain her “reasoning”( Davenport och
Prusak 1998:11).

När bilföraren utvecklat en väl inarbetad rutin finns också utrymme till att genom denna
faktiskt utveckla intuition. Däremot kan inte experten återvända till rutiner och regler
för att förklara sitt handlande. Lägg också märke till att det är när rutinen utvecklas
genom intuition som expertis framträder. Nybörjaren tillämpar regler som övergår till
rutin som, om tillräcklig komplexitet i uppgifterna finns, kan leda till expertens
intuition. Vi får emellertid inte låta oss luras och se detta som argument för rutiner och
regler som nogsamt dokumenteras och följs. Tvärtom är det när rutiner och regler bryts
som lärandet sker om vi får tro Döös (1997) och Stacey (2003). Dreyfus och Dreyfus
(2005:785) skriver:
”In general, if one seeks to follow general rules one will not get beyond competence.
Progress is only possible if, responding quite differently, the driver accepts the deeply
felt consequences of his action without detachedly asking himself what went wrong
and why”.

Genom att dokumentera och följa rutiner genom regler sägs kvalitetssäkring kunna ske
(Grimby 2001). Utifrån ett linjärt kausalt tänkande låter detta rimligt. Om vi använder
samma argument som Dreyfus och Dreyfus (2005) gör, leder inte rutiner och regler, i
olika former, till ett lärande som kännetecknar en expert. Om rutiner är regler som
ständigt följs, som i kvalitetssäkringssystem som uppmuntrar regelanvändning och
dokumentation, hindras en utveckling av de anställda till experter. De blir kuggar i ett
maskineri som följer rutiner och regler. Sammanfattningsvis kan sägas att om rutiner,
metoder och regler följs kommer sjuksköterskan aldrig att bli mer än novis när: … ”one
only learns by making mistakes” (ibid:782). Samma gäller tennisspelaren som börjar
försöka följa regler och rutiner i sitt spel mot en motspelare som ständigt varierar sig.
När rutiner och regler tar överhanden har vi svårt att se sådant som avviker (hos den
enskilda patienten). Detta kan leda till katastrofala följder vilket Weick och Sutcliffe
(2001) och Weick (2000) har visat varit fallet i en rad allvarliga olyckor (bränder och
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ser. Detta okända hade däremot experten med sin intuition kunnat se, menar dessa
författare.
Slutligen ska något kort sägas om relationen mellan kunskap och kunnande (eller
kunskap som används i handling). Clifford (1999)6 menar att ett flertal studier visar på
att akademiskt skolade i begränsad omfattning använder sina kunskaper från
utbildningen i arbetslivet. Tsoukas (1998:45) går så långt som att: … ”propositional
knowledge on its own is of limited utility.” Bakgrunden är att: “Propositional
statements are predicated on the assumption that the phenomenon they refer to is
patterned, composed of objectively available elements which can be re-presented via an
abbreviated formula” (ibid). Gustavsson (2000:10) framhåller även att förhållandet
mellan å ena sidan lärande genom utbildning och å andra sidan kunskap och dess
användning har behandlats styvmoderligt. Det tas för givet att utbildning och
användning av kunskap är oproblematiskt eller som Pfeffer och Sutton (2000:13)
skriver i inledningen till sin bok ”Att veta men inte göra”: ”Hur kommer det sig att all
utbildning och träning, alla ledarskapsseminarier och företagsforskning, alla dessa
böcker och artiklar åstadkommer så föga förändring i vad chefer och företag faktiskt
gör?”
Claesson (2002) har studerat i vilken omfattning spår från lärarutbildningen återfinns i
deras praktik. Resultaten är ganska nedslående. Gabriel (2002) använder begreppet
bricolage för att beskriva den slumpmässighet som tycks prägla teoriers och
forskningens nedslag i praktiken. Jerkedahl (1993; 1998) är, i en utvärdering, kritisk till
i vilken omfattning en masterutbildning, som sjuttio statstjänstemän genomgått också
har lett till att kunskap från utbildningen har omsatts i praktiken.
Vi menar sammanfattningsvis att de tre teman kunnande, lärande och organisering är av
central betydelse att ha med sig för att besvara de övergripande frågeställningarna i
denna utvärdering. Vi övergår nu till att redogöra för den metod som valts för att
besvara dessa frågeställningar.

6

Han hänvisar till Andrews 1995, O´Connor & Turner 1990 och Stephenson 1981.
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2

Metod

I utvärderingssammanhang brukar man bl a skilja mellan målfri respektive målstyrd
utvärdering. Den sistnämnda fokuserar på ett på förhand antal uppställda kriterier som
ett resultat jämförs med. En målfri utvärdering syftar däremot till att även inkludera
fenomen eller faktorer som på förhand är okända. Detta kallas också för upptäcktens
väg. Den sistnämnda är designen för denna utvärdering.
Uppdragets art är att upptäcka och beskriva mönster och principer för de kliniska
lärarnas arbete. Således handlar det inte om att räkna frekvenser av olika slag.
Tillvägagångssättet kan liknas vid att en tavla målas. Motivet är valt (syftet med
utvärderingen och dess fokus), men inte detaljerna (resultat på personnivå och
övergripande mönster och processer). På ett tidigt stadium valdes därför intervjuformen
där målningen av tavlan tillåts att konstrueras under hand i mötet mellan forskaren och
intervjupersonerna.
Valet av personer som skulle intervjuas baserades på att samtliga Region Skånes
sjukhus och olika kategorier av kliniska lärare skulle omfattas. Intervjupersonerna
skulle alltså representera ett så stort antal områden och situationer som möjligt.
Utifrån dessa principer har snöbollsmetoden använts, dvs det bestämdes inte på förhand
vilka som skulle intervjuas. Val av intervjupersoner skedde istället löpande. Totalt har
32 personer intervjuats varav 21 är kliniska lärare. En av oss har dessutom varit
observatör på ett möte med kompetensansvariga sjuksköterskor och kliniska lärare inom
den öppna sjukvården. De personer som intervjuats och som inte är kliniska lärare har
någon form av chefsfunktion eller annan stödfunktion ute i verksamheten. Tre intervjuer
har genomförts i grupper om tre till fyra personer vilka har chefs- och
utvecklingsansvariga i verksamheten. Vid två tillfällen har två kliniska lärare
intervjuats samtidigt.
För att uppfylla intentionerna i utvärderingen valdes en intervjuform där breda och
öppna frågeställningar används. Således har frågorna varit öppna och gett möjlighet till
att få insikt i sådant som på förhand varit okänt för oss. Genom kontinuerligt ökad
kunskap hos oss som utvärderare har också frågornas karaktär med tiden ändrat form.
På så sätt har samtalets form stärkts samtidigt som vi också försökt vara observanta på
att hålla en distans och kritisk vaksamhet. Varje intervju (totalt 24) har tagit 1 till 3
timmar.
Samtliga intervjuer har spelats in. Nitton intervjuer har skrivits ut i text. Övriga har
lyssnats igenom och anteckningar har gjorts så att vi med lätthet kunnat gå tillbaka i
materialet och lyssna på vad som sagts på banden. 11 av intervjuerna har spelats in
digitalt, istället för på en rullbandspelare. På så sätt har en något annorlunda analys
kunnat ske. Analysen i dessa digitalt inspelade intervjuer skedde inte med hjälp av en
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direkt och autentisk återgivning analyserats. På så sätt kom vi åt en djupare nivå där
både röst och tal utgjorde underlaget för analysen.
Den empiriska delen startade med en bred information från uppdragsgivaren om de
kliniska lärarna och deras uppdrag. Därefter genomfördes tre pilotintervjuer med
kliniska lärare. Intervjuerna skrevs ut, analyserades i sin helhet och jämfördes med den
information som vi tidigare tagit del av. Sammantaget utgjorde detta bakgrunden till de
fortsatta diskussionerna kring uppdragets innehåll och uppläggning tillsammans med
ansvarig beställare på Region Skåne och slutligen intervjuguidens utformning.
Den inledande undersökningen visade att de kliniska lärarnas arbetsformer, sätt att
arbeta och villkoren för arbetet kraftigt varierade. Detta var för oss väsentlig
information vilken bidrog till att vi snabbt lämnade spåret med att mäta några väl
avgränsade variabler och räkna frekvenser. Istället ledde den metod som vi har använt
till en mängd olika berättelser om en verklighet som tycks innehålla både mångfald och
mångtydighet. Det är i denna mångfald av mångtydiga bilder som vi försöker utläsa de
mönster, spår av verkligheten, som framträder i intervjuerna.
Allt inhämtande av information om människors handlande innebär tolkning. Så snart
något uttrycks, i en enkät såväl som i en intervju, är detta förknippat med att språket
består av symboler. Dessa symboler tillskriver vi mening, innebörder och betydelser
utifrån de lokala sammanhang som vi befinner oss i. Enkelt uttryckt är en symbol en
representation av något annat. Denna problematik finns också med i redovisningen av
materialet. Att betrakta insamlat material på detta sätt innebär att den faktiska
komplexiteten, som handlande omfattas av, bättre beaktas.
Vid planeringen av utvärderingsuppdraget bestämdes också att en konferens med
kliniska lärare och andra intresserade skulle hållas i projektets slutfas. Syftet med denna
konferens som hölls den 24 november Lund, var dels att testa av utvärderingens
samlade resultat, dels att ge deltagarna vissa möjligheter att påverka rapportens innehåll.
Ca 80 personer deltog. Konferensen kom i stort sett att bekräfta många av de bilder som
framträtt vid analyserna av intervjuerna och materialet från denna konferens finns
inarbetat i rapporten.
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3 KLINISKA LÄRARE: VAD GÖR MAN OCH UNDER VILKA
VILLKOR?
Den övergripande ramen för vår framställning, och som framträtt som central i
intervjuerna, är vad de kliniska lärarna gör och under vilka villkor. I detta kapitel
redovisar vi resultaten av analyserna av intervjuer och övriga samtal som ingått i
undersökningen. Detta följs upp i det kommande kapitlet med en sammanfattning
utifrån utvärderingens frågeställningar.
Resultatet av analysen av texterna har lett fram till fyra centrala områden som berörts i
samtliga intervjuer. Dessa utgör nedanstående fyra rubriker;
- verksamhet och verksamhetsutveckling,
- vetenskap och praktik,
- villkor som kliniska lärare och
- tillhörighet.
Vår analys redovisas i form av berättelser och beskrivningar med hänvisning till vad KL
sagt i intervjuerna. Det vi presenterar inom varje område visar de övergripande mönster
som utvärderingen resulterat i.
De kliniska lärarnas arbete med studenter är som vi tidigare nämnt i denna rapport
sekundära. Det har emellertid varit svårt att undvika att komma in på detta när de båda
uppgifterna intimt går in i varandra (det skiljer sig dock något på UMAS).
Nedanstående citat som beskriver arbetet med studenterna får representera vad många
kliniska lärare (KL) uttrycker:
-Undervisar du också här på högskolan?
Ja, det är ju på 50%. När jag är här är jag 50% som lärare med examinationer och är
inne i princip i alla kurserna. Jag är så bred så jag är så bra att ha!
-Sedan är du ute i verksamheten?
Framförallt stöttar jag ju huvudhandledarna, men jag har också hand om alla
studenterna som det är problem med i praktiken och stöttar upp och är med på deras
målsamtal. Vi har också introduktion för alla nya studenter.
-Så du jobbar nästan den största delen kan man säga fokus på studenterna i din tjänst?
Ja, om vi pratar om den totala tjänsten.
-Av din hela tjänst kanske det är 80% gentemot studenterna?
Ja, periodvis. Sen är det väl så att skolan suger upp en hela tiden. Det är den
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Det är ju det som styr min tillvaro på nåt sätt.”

Citatet speglar en problematik som de kliniska lärarna upplever mellan de två första
målen, dvs att undervisa studenter och stödja yrkeshandledare och det tredje som är
verksamhetens utveckling. Mönstret går igen i nästan allt vad de kliniska lärarna företar
sig. På ett sätt kan detta få representera strecken som i figur 1 (s 6) förbinder de olika
områdena som nedanstående redovisning bygger på.
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3.1 Verksamhet och verksamhetsutveckling
Det är i verksamheten och genom dess utveckling som sjukvården, direkt eller indirekt,
möter patientens problem. Resurserna för att möta dessa problem är knappa. Hur de
används är föremål för konflikter, spänningar och motsättningar vilka visar sig i
vardagens praktiska handlande. Det är detta som de kliniska lärarna är en del av,
samtidigt som deras uppgift ytterst är att utveckla det praktiska handlandet som möter
patienten.
I detta första kapitel ges en bild av hur de kliniska lärarna ingår i och hur de på olika
sätt, i dess vida bemärkelse, försöker stödja verksamheten och dess utveckling. I
analysen av intervjuerna framträder här fyra aspekter: För det första utveckling av
personalens kunskaper där man riktar sig till personal, antingen som enskilda personer
eller grupper av personal. För det andra samtal som förändring som innebär att KL
formellt eller informellt genom samtal bidrar till förändring och utveckling. För det
tredje utveckling eller konstruktion av rutiner som berör två olika typer av sysslor;
utveckling eller rutin. För det fjärde verksamhetens lärande där KL verkar som
injektion, inspiratör och processtöd.

3.1.1 Utveckling av personalens kunskaper
I utvärderingens senare del kommer vi att skilja mellan kunnande, som är kunskap i
handling, och kunskap. Att någon fått kunskaper innebär inte med nödvändighet att
dessa också kommer att användas. Även om ordet kunskap används frekvent här i
texten får inte detta ses som något som med en självklarhet omsätts till handling.
Kunskap och handling är således inte synonyma med varandra. Till detta återkommer vi
i rapportens senare del, men vill ändå redan nu göra läsaren uppmärksammad på denna
distinktion. I detta avsnitt beskrivs ett mönster som innebär att KLs arbete med att
utveckla personalens kunskaper kan ses ske på tre sätt; inriktat på relationer eller
grupper av personal, inriktat på enskilda individer och, för det tredje, fall där båda två
sker samtidigt eller är svåra att särskilja.
Inriktning på grupper
Att använda artiklar för att stärka kunskaperna hos sjuksköterskorna är något som KL
ofta berättar om. Detta innebär att man i olika sammanhang bidrar till eller ger stöd till
främst sjuksköterskor för att de skall kunna söka evidensbaserad kunskap i framför allt
vetenskapliga artiklar. Intentionerna kan exempelvis vara att ta fram standardvårdplaner
och kunskap om självskadepatienter. Såsom det berättas gäller detta ofta en enskild
arbetsgrupp eller sådana grupperingar som har en relativt konkret knytning till en
gemensam specifik praktik. Mera sällan tycks detta handla om stöd till enskild personal.
Oftast berättas det om gemensamma aktiviteter som är organiserade. Samtidigt som KL
pratar sig varma för artiklar och evidensbaserad kunskap framhålls ofta att det handlar
om ett idogt arbete, som att översättaa och beskriva innehållet i artiklarna på ett mer
pragmatiskt sätt som överensstämmer med hur man tänker i praktiken. KL brottas också
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stöttas av chefer, även om undantag finns.
För att inom en arbetsgrupps speciella område öka kunskaperna hjälper man på olika
sätt till med att söka artiklar och hitta andra medier. Arbetet är alltså företrädesvis
inriktat på att söka i vetenskapliga artiklar för att hitta de nya rön som ofta kallas för
evidensbaserad kunskap. Det berättas om träffar i nätverk eller på enskild klinik där
vårdpersonal samlats och med hjälp av bibliotekarie sökt artiklar. Syftet, förutom att
hitta ny kunskap, har också varit att lära personal hur de kan gå tillväga för att själva
söka artiklar. I vilken omfattning som detta varit lyckosamt framgår emellertid inte.
Även om många kliniska lärare berättar om personal och artiklar så tycks dock detta
arbete oftast ske med studenter som bas. Personalen ”hänger så att säga på”. Relationen
mellan studenter och personal framträder här som viktig. De kliniska lärarna blandar
medvetet personal med olika utbildningsbakgrund med studenter för att öka möjligheter
till utbyte mellan olika sätt att se på praktiken. Här skulle man kunna tycka att den
beprövade erfarenheten också borde ges ett utrymme. Det är emellertid ingen av de vi
har intervjuat som framhåller detta. I fokus står vetenskaplig och evidensbaserad
kunskap.
I intervjuerna finns också exempel där man genom genom projekt och att skriva och
presentera artiklar hjälpt personalen då: … ”det är ledningen som vill att man skall
visa upp och göra reklam för sig i Sverige. Detta har vi lyckats med och vissa är duktiga
på detta.” Här tolkar vi som utvärderare, utan att man direkt uttrycker det så i
intervjuerna, att praktisk kunskap är vad artiklarna baseras på. Detta är ett av de få
tillfällen som vi menar att en referens till erfarenhetsbaserat kunnande är direkt möjligt
att göra. KL bidrar med sin kunskap, vägledning och stöd för att visa personalen de
möjliga vägar som finns för att presentera en rapport i form av en artikel. Presentation
av rapporter från projekt har även skett i form av filmer, posters och andra medier, men
som skulle kunna omvandlas till artiklar, menar någon KL. Ett sådant konkret exempel
är en presentation på en vårdstämma av ett genomfört projekt Att både läsa artiklar och
att skriva dem upplevs inte vara så svårt när KL visar och är behjälplig i arbetet, säger
en av de kliniska lärarna. Hon framhåller: ”Ja och göra det vetenskapligt får inte
innebära att man gör det som något konstigt. Ute tror man att det är så, men det är det
inte.” Detta att personal uppfattar vetenskap som något konstigt, främmande och motsatt
till praktiken, berättas det om i de flesta av intervjuerna.
En av de mest frekvent förekommande aktiviteterna är användandet av case. I princip
samtliga KL nämner att de tillsammans med studenter och yrkeshandledare använder
case eller fallstudier av specifika patienter som studenterna får diskutera hur de själva
skulle ha hanterat. Här deltar även huvudhandledare och ibland handledare. Även
personalen inbjuds och deltar i olika omfattning. Ibland är det enbart personalen som är
i fokus vilket dock inte tycks vara lika frekvent förekommande. Case används således
främst vid tillfällen där studenter är involverade tillsammans med huvudhandledare.
Personalen får gärna:
… ”vara med när huvudhandledare har case … Det kan handla om diabetes där man
hämtat hem det senaste om detta. Det har mottagits väldigt positivt från personalen
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Case är inget som ständigt förekommit i verksamheten, vare sig när det gäller enbart
studenter eller enbart personal. Det tycks vara främst genom kliniska lärarprojekt som
man tagit del av metoden. Ibland får personalen ta patientfall med sig inom ett specifikt
område som de sedan diskuterar enligt case-metodiken. Man avsätter tre kvart till en
timme på varje enskilt case. Till detta kommer förberedelser och efterarbete som är
…”rätt så omfattande eftersom jag skriver protokoll, skickar protokoll åter till de som
varit med och andra och gör program.”
Vid dessa tillfällen använder man ibland också datasökning, granskning av artiklar och
utnyttjar (kanske!) varandras kompetens. I berättelserna betonar de kliniska lärarna
olika saker och att casen genomförs på olika sätt. Vår tolkning är att case-metodiken
omvandlas till unika evenemang i verksamheten.
Dokumentation är ett område som tar stort utrymme i samtliga intervjuer. Vi
återkommer senare i rapporten mer ingående till detta. Någon KL berättar om hur de
försöker utbilda personalgrupper i att använda dokumentation där hälsoperspektivet
måste synliggöras mera, istället för patientens sjukdom. Hon har även försökt få
personalgrupper att diskutera och skriva om vilka resurser patienten själv har genom
den kunskap de har om sin sjukdom.
De sårprevalensstudier som Christina Lindholm, professor vid högskolan Kristianstad,
har initierat beskrivs av flera. Dessa innebär i ett fall att personal på alla avdelningar
och studenter är med och aktivt samlar in information. Mellan kl 7 på morgonen och kl
9 på kvällen undersöks i vilken omfattning alla inneliggande patienter har tendenser till
sår. KL är inte operativt med i projektet, utan fungerar mer som underlättare,
organisatör och noterar olika saker under aktiviteten. Något förenklat kan projektet
sägas syfta till att man skall kontrollera trycksår och hur patienterna ser ut när de
kommer in. I förstudien fylls ett formulär i om i vilken utsträckning patienten har eller
riskerar att få olika former av liggsår. Syftet är då att förebygga denna typ av sår. Denna
studie är ett exempel på ett arbete som har en kollektiv prägel med konkreta
gemensamma aktiviteter i en arbetsgrupp. Dock sägs inget i intervjuerna om
personalens engagemang och om möjligheterna till att detta skall kunna leva kvar som
en kunskap som omsätts i handling
Genom att det ständigt sker förändringar i exempelvis den utrustning som används
innebär detta att ett nytt kunnande införs, eller måste införas. Ibland deltar KL i sådana
kompetensutvecklingsinsatser som kan bestå av att ordna seminarier, förmedla kurser
eller på annat sätt bistå med att öka personalens kunskap om ny teknik. Inom
cancervård berättas om en sådan teknisk förändring:
”Ja, tekniskt framför allt skulle jag vilja säga … nu kommer maskinerna själv som
loopar och följer med i handlingen.. Patienten ligger stilla nu medan tidigare var det
patienter och skärmar, men nu kan patienten ligga lugnt i en formgjuten brigg…”

Detta är ett av många exempel på hur verksamheten också förändras tekniskt vilket
innebär ett lärande som måste ske kollektivt då flera på samma avdelning måste
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sjukhusövergripande som exempelvis att alla på ett sjukhus skall kunna använda en
defilibrator. Detta innebär att man: … ”måste prioritera för det är inköpt apparater till
avdelningarna och på något sätt skall detta nu göras och då får allting annat stå
tillbaka.”
Förändringar sker också genom att teknologin förändras. Detta är dock inget som
frekvent framkommer i intervjuerna. På flera kliniker där tekniken har betydelse
framkommer detta emellertid extra tydligt. KL:s arbete kan då framträda som att det
handlar om traditionell utveckling av kompetens i samband med förändringar i
teknologin.
En KL berättar om att hon har arbetat med är en sk Framtidsavdelning på en
vårdavdelning. Utbildningsrum är en annan benämning för detta. Att kunna arbeta på
detta sätt med att utveckla anställdas kunnande är dock inte något som KL har initierat.
Istället hänvisar hon, liksom flera andra gör, till chefen för en verksamhet. Någon
påpekar att det också kan handla om klimatet som medför att det finns goda möjligheter
att ta initiativ till utveckling och förändringar. Om chefskapet säger en KL så här:
…”Hon är fantastisk på att vilja framåt, på nåt sätt är det så att hjulet snurrar, men
även om hjulet snurrar har det förflyttat sig. Det snurrar inte runt utan rör sig framåt.
Även om vissa säger att det gjorde vi ju för 20 år sedan, men vi är inte för 20 år sedan
nu. Utan här på kliniken har man börjat landa i att det finns ingenting som säger att
man bara jobbar utan här utvecklar vi hela tiden. ”

Det finns undantag där KL framhåller att de har anammat en kultur: …”och
understödjer den…vi har väldigt många sjuksköterskor som faktiskt har 60 p
omvårdnadsteori.” I detta citat antyds att organisationens utveckling hänger samman
med huruvida personalen har kunskaper om omvårdnadsteori eller inte. Men svaret
nyanseras när vi ställer frågan om den är högre här än på andra håll:
”Nej, alltså det tror jag inte, men vi har många nyfärdiga sjuksköterskor och de har det
med sig i bagaget, speciellt här i detta huset……Dels så har jag funderat mycket på
det och dels så tror jag att socialiseringen från att man är studerande till att man blir
medarbetare är väldigt hård. Det är ett ganska litet nyckelhål man skall krypa igenom
för att passa in.”

Även om omvårdnadsvetenskap är viktigt i utbildningen så sker något när man anställs
som sjuksköterska som innebär att man går från vetenskap in i den praktik som här
beskrivs som ett ”nyckelhål”.
…”jag vet en tjej som var undersköterska och läste till sjuksköterska, för att sedan läsa
direkt vidare mot att göra sin magister och nu idag jobbar hon inne på skolan och gör
sin magister samtidigt och då säger man hur kan hon göra det, hon har ju inte jobbat
något som sjuksköterska, hon kan ju ingenting, hon är ju ingen sjuksköterska.”

Detta här med att utveckla personalens kunskaper sker i många fall i en spänning mellan
praktiken och vetenskapen. Var kommer Skånsk Livskraft in i dessa berättelser?
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nya uppgifter, ganska omfattande förändringar av personalens inriktning. Därigenom
har det uppstått ett behov av förändrad kompetens hos personalen. Exempel finns på att
KL deltar i ett sådant arbete. I intervjuerna är det emellertid inte detta arbete som blir
framträdande, även om vi skulle kunna tolka det så. Vardagens små förändringar
framhålls vara minst lika vanliga enligt intervjuerna:
…”jag tycker att vi här på kliniken är… alla är faktiskt jättebra på att de kan gruffa
och knota lite, men oftast så försöker vi plocka upp lite olika saker. Vi har något som
heter kontinuerligt organisationsarbete som innebär att man ur verksamheten plockar
upp vad det är du som medarbetare tycker är ett problem. Kan du tänka dig jobba lite
med det? Och så gör vi en liten projektplan, tidsplan och så gör man ett litet projekt
med någon enskild patient eller att någon sjuksköterska tar och testar. Så testar man i
liten skala annars blir det så otroligt tungt, om nu alla 360 skall vara med. Det
fungerar inte utan nu gör vi det i liten skala och så blir det ringar på vattnet om det blir
bra. Och då går man från litet till stort.”

Även om KL framhåller att det finns många beslut och PM om hur verksamheten skall
bedrivas finns det en stor frihet i organisationen så att: … ”vi själva kan plocka upp
problem om någonting som man går och funderar på eller fasas över.”
Inriktat på enskilda personer
Här ger vi några exempel på händelser som KL berättar om och som vi placerat in under
vad som beskrivs som utvecklande av kunskap som är mer inriktad på enskilda personer
än grupper av anställda. I många fall handlar det om samma aktiviteter som ovan
beskrivits, men med den skillnaden att målgruppen är personal från skilda kliniker och
verksamheter. Målgruppen för kunskapsutveckling är således inte lika avgränsad, utan
bygger i högre utsträckning på enskilda personers intressen och motivation.
Seminarier i olika former är vanligt förekommande. I sådana presenteras olika teman
som diabetes, diagnostik och etik. Seminarier och liknade verksamhet bygger på att
kunna fånga upp intressanta områden och därigenom engagera personal. En KL berättar
så här:
”Nyligen var det någon sjuksköterska på en reumatikeravdelning … som har skrivit
något om information till patienter och som hon var och redovisade. Då är vi [KL]
dom i högsta grad som skall fånga upp vad som händer i huset och presentera för
övriga.”

Även andra former av möten där personal presenterar olika frågor och sin verksamhet
för varandra förekommer. Några KL bedriver dessa som en återkommande
seminarieserie, hos andra utgörs de av mer sporadiskt uppkomna möten orsakade av
aktuella spörsmål som för stunden tycks vara viktiga att lyfta fram. Dessa olika former
av seminarier tycks vara en frekvent förekommande aktivitet som arrangeras, även om
de rent praktiskt sett ser olika ut och har olika innehåll. Det är heller inte bara personal
som deltar utan det förkommer också exempel där seminarierna riktas till både personal
och studenter. Även här framträder den nära relationen mellan arbetet med studenter

- 24 och uppdraget med att utveckla verksamheten. För de kliniska lärarna som har sitt
uppdrag i princip riktat mot enbart verksamheten är denna koppling mellan studenter
och seminarier lika uppenbara.
Formerna för kunskapsspridning genom dessa olika former av seminarier ser olika ut.
Vid en del tillfällen är det KL som står för innehållet, vid andra tillfällen är det någon
enskild person från personalen som berättar om någon aktivitet eller ett
utvecklingsarbete. Det kan också vara externt inbjudna gäster som står för det
kunskapsmässigt nya, främst med en vetenskaplig och evidensbaserad kunskapsgrund.
I samtliga dessa exempel som berättas för oss, rapporteras emellertid också om
återkommande problem med att få personal att delta: …”om vi säger så att fem kommer
en gång så kommer kanske ingen nästa gång och nästa gång kommer två …det är ingen
hög närvaro.” Svårigheterna för personalen är att de inte upplever sig kunna lämna
patienterna. Några KL menar att detta blivit allt svårare för personalen att göra beroende
på personella neddragningar. Men även förändringar skapar ett visst motstånd mot att
delta i mer frivilliga aktiviteter som dessa seminarier oftast utgör. Nu är det inte alla
som har så få deltagare på seminarier som kan tyckas framgå av ovanstående. Ibland
rapporteras att det kan det komma ett tjugotal sjuksköterskor. Genomgående är att dessa
träffar är frivilliga och riktade till slumpvis intresserade personer. Vi som utvärderare
har inte hört något exempel där närvaron varit obligatorisk för personalen.
Utbildningsdagar för all personal inom en division är ett exempel på bredare och mer
samordnande aktiviteter som KL ansvarar för och där all personal via internet inbjuds
att delta.
Cirklar med evidensbaserad kunskapsgrund syftar till att i cirkelform arbeta med
artiklar och evidensbaserad kunskap. Även i dessa fall har emellertid tiden ansetts som
ett hinder för personalens deltagande. En KL berättar att:
”Cirklarna var vi sugna på att starta men personalen räcker inte till. Nu har man också
dragit ned så personalen har svårt att komma ifrån.”

En annan säger så här:
”Ja vi har alltså träffar med personalen och vi har försökt starta upp evidensbaserade
träffar och gå genom, men tyvärr på detta sjukhus har det varit förändringar. Man har
flyttat avdelningar och man håller på att justera så det har liksom inte kommit igång
som vi hade tänkt.”

I det första exemplet har personalen svårt att komma ifrån patienterna. I det andra fallet
hänvisar de intervjuade till de förändringar i verksamheten som är orsakade av Skånsk
Livskraft. Vi återkommer till denna fråga i slutet på rapporten.
Att handleda kolleger som studerar på B-, C- samt vid något tillfälle D-nivå, är ett
annat exempel inriktat på individens kunskap. Dessa aktiviteter är kanske en av de mest
tydliga satsningarna där fokus är på enskilda personer. Vi vill emellertid inte förta
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nära verksamheten och den personal som skriver uppsats framhålls som viktigt för att få
fler att studera. Det är ett sätt att skapa mening för att både få fler poäng och ökade
kunskaper som överförs som patientnytta, framhåller flera KL.
Fördelarna med att KL är uppsatshandledare, menar många i intervjuerna, är att
personal slipper åka iväg till högskolorna. Uppsatsernas innehåll blir också mer direkt
relaterat till den egna verksamheten och nyttan med denna. Genom att skriva uppsats
tillförs verksamheten ny kunskap (vi är försiktiga med att skriva kunnande då det inte är
uppenbart att ny kunskap är lika med nytt handlande, dvs ett nytt kunnande). Den stora
nyttan med att handleda uppsatser, enligt KL, är att man sparar tid och också att man
bidrar mer konkret till verksamheten.
Ett exempel som berättas för oss är hur en sjuksköterska, som är ansvarig för
hemsjukvården och som har skrivit sin C- och D-uppsats inom omvårdnad, fick sin
utbildning betald av den klinik hon arbetar på. Hon kommer nu tillsammans med en
klinisk lärare att gå vidare med att utveckla de kunskaper som magisteruppsatsen
resulterade i för att på så sätt utveckla verksamheten, berättar en av de chefer vi
intervjuat. Detta att chefen ifråga använder en magisterstuderande och en klinisk lärares
kompetens som en injektion i verksamheten är inte givet. En KL svarar så här på frågan
om chefers intresse: ”Där jag har bäst kompetens borde denna användas. Men så
resonerar man inte här. Nej det gör man inte…någon kanske gör det men…”
De uppsatser som sjuksköterskor skriver verkar dock inte vara alltför frekvent
förekommande. En KL svarar så här på frågan om hur ofta hon handleder sådana
uppsatser: ”Nu denna termin har det inte varit någon, förra terminen var det två. Innan
har det varit två per termin så det är inte jättemånga…”. KL menar emellertid att man
har höjt kompetensen hos ett flertal sjuksköterskor på detta sätt. Vi tycker oss märka att
det indirekt framkommer en viss stolthet när många pratar om att handleda kolleger som
skriver C- och D-uppsatser. Det finns andra fördelar med att personal skriver uppsatser
därför att de:
…”som går sin magisterutbildning gör att jag kan använda dom som handledare också
och så är det väl det sättet jag jobbar med handledarna, försöker att stötta dom och
försöker finna så att dom kan kalla på mig när det är någonting att jag kan komma ut
och ge dom praktiskt stöd.”

Den fördel som några KL ser är att den alltså att det leder till att de sjuksköterskor som
skriver uppsatser sedan kan fungera som yrkeshandledare i studenternas kliniska
utbildning. Om handledarna har en vetenskaplig akademisk bakgrund underlättas alltså
relationen mellan student och handledare, menar man.
Utbildningsfrågor är naturligtvis en del av KL:s vardag. Det kan gälla utbildning som
IT och e-mailanvändning som i ett fall föregicks av en inventering av den kompetens
inom området som huvudhandledarna hade. Bakgrunden till att man valt just denna
målgrupp är att internet används i allt högre grad för att kommunicera information och
skicka inbjudningar. Även om de tycker att det fungerat bra så är detta inte utan
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”Nej det kan jag inte skryta med [skratt] det är väldigt många och mycket som det har
ändrats, men fortfarande får jag signaler om att man inte öppnar sina e-mail.”

Om detta är ett exempel på utbildning i något som kan anses som en form av
allmänkunskap så finns det flera exempel på andra, mer direkt till vården knutna
utbildningsinsatser. Förutom dessa utbildningar förekommer också att den kliniska
läraren är involverad i uppdragsutbildningar av olika slag som riktats till
specialistsjuksköterskor, som t ex akutsjuksköterskor. På så sätt har ett bra samarbete
mellan akutmottagningarna utvecklats, menar en KL. Andra exempel finns där KL
tillsammans med en klinik tagit fram en specialistutbildning som sedan genomförts
mellan KL och personal på kliniken tillsammans. Utbildningen har dock då inte enbart
riktat sig till personal på den aktuella kliniken utan hela Region Skåne har varit
upptagningsområdet.
Även teknologiska förändringar som kräver ny kunskap framträder inom sjukvården. En
specialisering mot både teknologi, sjukdom och omvårdnadsområdet är trend,
framhåller en KL. Tilläggas skall att den kliniska läraren i detta fall arbetar på en klinik
som har hög teknologisk nivå. Andra exempel som nämns i intervjuerna är att arbeta
med en kompetensstege eller trappa vars grund, till en viss del, finns i förändrad
teknologi inom sjukvården. För att sköta denna måste funktionell utbildning erbjudas
annars kommer inte tekniken till användning. Kompetensutveckling blir således
tvingande när ny teknik kommer in i verksamheten.
Begreppen kompetensstege, kompetenstrappa eller kompetenskarta har också använts
som olika metaforer för att på så sätt visa skiftande inriktningar på utbildningsinsatser.
Därigenom menar man att en bredare syn på utbildning i förhållande till verksamheten
kan uppnås. I det här fallet kan stege eller trappa ses som metaforer för en hierarkisk
ordning där man fördjupar sig. En karta däremot innebär en breddning, ett holistiskt
perspektiv. Kanske kan grunden ses som hela patienten i centrum, antyder en klinisk
lärare, vad det är man på en klinik vill satsa på och som anses vara viktigt för att
patienten skall vara i centrum. Exempelvis säger en KL att man tidigare har pratat om
kompetenstrappa men:
… ”nu så har man börjat en diskussion där man istället skall ha en karta där var och en
kan pricka in var man är. Därför att en trappa säger att då måste man ta ett steg för att
komma till nästa…man hoppar istället…först tänkte man det väl som bubblor men nu
tänker man mer om det som staplar, som kanske går både horisontellt och lodrätt där
man på något sätt säkrar kost, nutrition, att man kan en viss nivå som skolan på något
sätt garanterar ju, men sen är vi ju intresserade av den specifika kunskapen för våra
[patienter] med deras speciella problematik. … Här ges personalen tips och sedan har
vi ett internutbildningsprogram och så skall man gå vissa steg i
internutbildningsprogrammet för att liksom komma upp och den översta toppen är
egentligen forskning och magisteruppsats.”

Att verksamheterna förändras och utvecklas samt att detta ställer krav på ny kunskap
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information så det…på 1700-talet var det bara jakt och dans. Nu är det så himla mycket
mer man skall kunna.”
Olika former av internutbildning förekommer frekvent. Dessa sker utifrån olika
kartläggningar av kompetensbehov. Det handlar om allt ifrån generella och
övergripande nivåer till mer specifika områden som berör enskilda sjuksköterskors
specialområden. Utbildning kan ske ute på en enskild klinik likväl som genom en
gemensam utbildning tillsammans med andra. Enligt intervjuerna är dock utbildningen
oftast riktad mot enskild person. Insatserna kan utföras av KL eller av externa
föreläsare. Syftet kan ibland också vara att man genom en utbildning implementerar ett
nytt handlingssätt. Det kan även handla om enskilda sjuksköterskor som specialiserat
sig och som genomgår utbildning med stöd av KL. KL:s roll är här direkt att vara
kunskapsbärare, organisatör av utbildning och ….
”…från en generell till en individuell nivå så att säga. Så där är jag inne nu och tittar
på det materialet som dom har arbetat fram och försöker söka mer evidensbaserad
referenser och litteratur och diskuterar där.”

Denna kliniska lärare försöker att knyta samman det dagliga handlandet med
evidensbaserad kunskap som är generell. Personalens erfarenhetsbaserade kunskap kan
sägas bekräftas eller sanktioneras genom ett vetenskapligt stöd.
Kompetensutveckling diskuteras i intervjuerna. Liksom i arbetslivet i övrigt verkar
kompetensutveckling i hög grad vara en individuell fråga. En kartläggning tycks
emellertid ibland baseras på vad ledningen vill att personalen skall veta, ibland vad tror
man att de vill veta och vad som då behövs i form av utbildning. Några KL menar att
arbetsgivaren har skyldighet att främja kompetensutveckling vilket kan
operationaliseras genom att ha ett stort internutbildningsprogram. Sen är det: … ”ju den
enskildes eget ansvar att gå på dom föreläsningar som erbjuds.” Ofta har en arbetsgrupp
ansvarat för internutbildningsprogrammens genomförande och KL ingår då som en
gruppmedlem. Ett exempel på ett sådant program är implementering av att skatta och
analysera smärta. De som hållit i dessa utbildningar har varit de som varit mest pålästa
och intresserade. I ett fall kallas de för smärtspecialister. De flesta berättar om en mängd
sådana exempel i intervjuerna. Uppläggningen på utbildningarna är ungefär desamma.
Ett annat område är introduktion av nyanställda som på sätt och vis också är riktad mot
enskilda personer. Olika former av introduktionsprogram finns, för såväl nyanställda
som sommarvikarier. På några ställen i regionen har man fått dra ner på dessa program
beroende på bristande resurser. En veckas introduktionsprogram har t ex reducerats till
att nu omfatta en dag. Från början var nyanställd personal garanterad en period av åtta
veckors bredvidgång vilket nu genom neddragningar har minskat, något som KL tycker
är en brist. Från början:
… ”gick de bara bredvid i 8 veckor och sedan ingick de i scheman, men de skulle
kunna få byta placering efter 6 veckor. Det var inte så många som utnyttjade det utan
det var dom som karriäristiska, många ville bli ambulanssjuksköterskor och som vill
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var kvar på placering i ett år.”

Sommarintroduktionen används av en klinisk lärare som ett utmärkt tillfälle att få
möjlighet att diskutera etiska riktlinjer på och att involvera personalen i detta. Andra
berättelser berör hur KL, tillsammans med chefer, träffar de nya sjuksköterskorna en till
två timmar i samband med en seminariedag där de tillsammans reflekterar över deras
kommande uppgifter. Det tycks vara ett problem med att de nyanställda i allt högre grad
direkt anses kunna gå in och fullgöra en uppgift. Det finns olika berättelser om detta
där några säger att det blivit bättre medan andra tycker att det klart har försämrats, allt
beroende på utgångsläget och på vilken vikt man lägger vid introduktionsprogrammen.
De tycks emellertid vara ganska överens om att det idag inte räcker långt och inte sällan
får den kliniska läraren stå vid sidan utan att ha möjlighet att påverka, menar en av de
intervjuade. Fördelen med att vara med i introduktionsprogram, framhåller ett flertal
KL, är att de vet vilka kunskaper som de nyanställda har med sig från studierna. Det är
ofta tidigare studenter som kommer tillbaka till de arbetsplatser där de haft sin
verksamhetsförlagda utbildning.
Som synonymt med karriärutveckling används ofta magisteruppsatser. Som en
konsekvens av detta följer ett visst krav på att man också vill använda de vetenskapliga
kunskaperna och göra något annat. Därför framhålls i några intervjuer behovet av att
utveckla: … ”projektanställningar så att man under en period frikopplas och får göra
någonting och sedan gå tillbaka till golvet igen…” Hur man skall hantera detta och
möjligheten att finna projekt är också något som KL arbetar med. Diabetes är ett sådant
exempel som nämns. I ett fall berättar den kliniska läraren att det fanns brister i vården
av diabetespatienter på andra avdelningar än just diabetesavdelningen. Detta
synliggjordes genom en sjuksköterskas magisteruppsats. På sjukhuset har detta lett till
ett projekt i hur man bättre kan lyssna på diabetespatienten då det oftast är de själva som
bäst vet hur sjukdomen skall hanteras. Andra exempel är när den kliniska läraren använt
magisterstuderande till att göra intervjuer och enkäter för utvärdering av
organisationsförändringar. Detta är något som dessa studenter uppskattar, menar denna
KL.
KL berättar om att de nya sjuksköterskorna har med sig sin akademiska
kandidatexamen och därmed en vetenskaplig grund som de gamla inte har. Detta ger de
nya sjuksköterskorna en annan nivå att stå på, och som i sin tur kan leda till ökade krav
på karriär och utveckling, framhåller några KL. Andra menar att de nya
sjuksköterskorna snabbt sugs in i praktikens villkor vilka skiljer sig från det akademiska
sättet att tänka. Det finns en spänning mellan de nya sjuksköterskorna med sin
vetenskapliga skolning och de gamla sjuksköterskorna som har: … ”gått sin
schemarond i alla tider och gjort så här och servat doktorn och lagt fram receptblocket
och allt det där.”. De förstnämnda ställer högre krav både på verksamheten och på sin
egen personliga utveckling. Här framträder en paradox mellan de gamla som är duktiga
med sin tysta kunskap och de nya med sin evidensbaserade kunskap vilken bygger på
vetande. De flesta KL är på ett eller annat sätt medvetna om att det finns en klar
spänning mellan just detta att veta och att göra.
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tillbaka till ”golvet”, är något som framträder. Möjligen kan KLs roll, något hårddraget,
beskrivas som hur man tar personalen från golvet. Ett projekt som tog en annorlunda
väg är en sjuksköterskas projektarbete med taktil simulering (en sorts massage). Hennes
rapport presenterades våren 2005. Den kliniska läraren berättar om hur hon med sitt
kunnande har bidragit till att ge information om möjliga finansieringsvägar som fanns (i
detta fall Svenska Blodcancerföreningen). Hon var också sedan behjälplig vid projektets
genomförande. Projektet skall slutligen redovisas som en rapport i en vetenskaplig
tidning. Enligt KL är patienterna lyriska. Därför vill sjuksköterskan fortsätta att utveckla
taktil massage. Exemplet är också ett sådant där verksamhetschefen har stöttat
sjuksköterskan och varit positiv till projektets genomförande. I samband med samtalet
kring detta projekt nämns också att sjuksköterskor inte är så bra på att söka pengar som
läkarna är. Oftast är det läkare som söker och får pengar till FOU, menar denna kliniska
lärare, ett uttalande som får stöd i intervjuer med de chefer som vi har gjort.
Studenter utför konkreta arbeten i verksamheten. I vilken omfattning detta leder till
kunskapsutveckling hos sjuksköterskor framgår dock inte. Det är emellertid tydligt att
studenterna påverkar verksamheterna på olika sätt. Studenter gör checklistor och
standardvårdplaner som även personalen får en viss inblick i. Dessa skall ju bygga på
vetenskaplighet utifrån artiklar och inte bara en lärobok, framhåller en KL. Man menar
att studenterna står för något nytt i verksamheten. De bilder de kliniska lärarna
förmedlar är att de hela tiden försöker att arbeta så att studenterna bidrar till
verksamhetens utveckling. Även exempel på det omvända ges. När personalen har egna
utbildningstillfällen bjuder man även, om det passar tidsmässigt, in studenter. KL
kombinerar även andra aktiviteter som ett sätt att forskningsanknyta verksamheten.
Huvudhandledarna spelar en nyckelroll, menar flera. Deras roll är att se till att
studenterna praktiserar det de lärt sig teoretiskt samtidigt som de lär sig hur man gör.
Även om detta berättas om i positiva ordalag så är mottagandet knappast vidöppet.
Personalens skepsis visas bl a i deras dåliga närvaro vid träffar där studenter är med,
berättar flera KL för oss.
Genom huvudhandledare kanaliseras också personalutbildning. Personal frågar dem om
vad det är för utbildningar man måste ha för att kunna bredda sig och komma vidare.
Det finns en tendens i utsagorna att det är genom de kliniska lärarnas relationer till
huvudhandledare och handledare ute i verksamheten som den starkaste relationen har
byggs upp. Detta ter sig rimligt då studenterna har en tydlig struktur i det stöd de
behöver.
Validering är idag en i arbetslivet vanligt förekommande aktivitet för att uppgradera
tidigare utbildningar och erfarenhetsbaserade kunskaper. En av KL berättar om ett
sådant arbete med att validera sjuksköterskors kunskaper vilka har gått den ”gamla”
utbildningen. En av orsakerna till att dessa sjuksköterskor får sin kunskap validerad är
att de direkt kan gå in på en högre utbildningsnivå. För praktiken tycks däremot
valideringen ha ingen eller relativt liten betydelse. Som enskild person ges den dock ett
mervärde i form av att ”Jag duger jag också”.
Det förekommer ett flertal andra exempel på utbildningar och projekt där enskilda
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patienter med vissa sjukdomar. I detta projekt ges viss personal ekonomiska möjligheter
att delta i forskning. Några av dessa projekt som berättas om har syftet att försöka
identifiera sådant som är viktigt för verksamheten och hitta andra saker som kanske inte
är lika viktiga att behålla i vården, ”vad händer när man minskar på resurserna i vården
och vad missar man då”?
Både och …
En KL berättar om en uppdragsutbildning som genomförts i samverkan med Region
Skåne. Det har skett tillsammans med en av cheferna på en klinik. KL administrerade
och stod för de vetenskapliga delarna på utbildningen (10 poäng), medan chefen
ansvarade för de praktiska inslagen. Utbildningen riktade sig till barnsköterskor vilka
tydligen inte ges möjlighet till speciellt många längre utbildningar.
Någon KL har ägnat en del arbete åt att söka pengar till olika projekt, både till
utbildning och till verksamhetsinriktade projekt. Man lär också ut hur man gör en
projektplan och därefter söker projektpengar i vården.
Resurscentra, metodavdelningar och träningscentra är andra exempel på arrangemang i
tid och rum som ger personal och studenter möjligheter att träna praktiska moment.
Olika resurscentra finns som kan bestå av allt ifrån enskilda träningsrum som
iordningställts på en klinik till omfattande träningscentra som exempelvis Practicum i
Lund. En beskrivning av det förstnämnda är följande ett exempel på: ”Det är en
metodavdelning, det skall öppnas en träningsavdelning…man kan ta blodprov, ekg och
en massa annat och sen skall t ex studenter kunna beställa tid och gå ner och öva sig.
Sjukhuspersonal skall finnas till hands. Attrapper man skall kunna öva sig på.” Även
sjuksköterskor från kommunen skall kunna använda dessa träningsenheter för att: …
”kunna komma och öva sig i att sätta en nål i armen” och fördjupa sitt praktiska
kunnande. Även läkare, speciellt AT - läkare skall kunna få träning här. Denna idé, som
nu håller på att förverkligas, sägs komma från ett studiebesök på Karolinska Institutet.
I något av dessa fall tycks KL hålla i resurscentra etc, medan det på andra finns utsedda
ansvariga från verksamheten. Här är KL då en medaktör som kommer med förslag och
använder utrustningen tillsammans med personal och studenter. En KL har gjort en:
…”en studiehandledning för de studenter som skall komma dit. Direktionen måste
besluta om detta då de äger denna. Jag bestämmer över studenterna..”

På andra ställen som Practicum i Lund finns en mer omfattande utrustning som innebär
att det finns träningsområden för samtliga personalkategorier inom sjukvården, berättas
det för oss.
En metodavdelning innebär att man kan prova på, innan man gör det på riktigt skall
uppgiften sitta i fingrarna. Det finns attrapper som används till att öva på. Samarbete
sker över professionsgränserna som med läkare och andra yrkesgrupper. Dock är det
direktionen som måste fatta besluten om innehållet då de "äger" verksamheten.
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Någon KL berättar om ett övergripande ansvar hon har där all personal inom en enhet
har ett eget ansvarsområde för att förbättra kvalitén inom områden som smärta,
studerandemottagande, och hygien. Gruppen träffas två, tre gånger per termin. En
rapportering sker sedan varje år till ledningsgruppen.

3.1.2

Samtal som förändring
KL beskriver olika aktiviteter där de medvetet eller omedvetet strategiskt konstruerar
relationer och kommunikation med personal och chefer. I dessa relationer förs sedan
samtal som blir till en viktig del i de kliniska lärarnas arbete. Här finns embryon till
förändring och utveckling av såväl KLs arbete som verksamhetens. De exempel vi visar
här är i sig inte skilda från de övriga områdena. Tvärtom framträder samtal som en
viktig beståndsdel även här. Detta är i sig inte märkligt när samtal och kommunikation
ständigt är närvarande i all mänsklig relation. Möjligen pekar detta på att samtal är den
viktigaste resursen som KL har i sitt arbete. Vår intention med att ha ett eget avsnitt om
samtal som förändring är alltså att påvisa dess betydelse. Tidigt i våra intervjuer kom vi
på spåren med en uppdelning mellan mer formella samtal och samtalssituationer som
kan ses som mer informella sådana. Poängteras bör dock, liksom i föregående avsnitt,
att gränsen mellan vad som är formella respektive informella samtal är flytande.
Ett formellt sammanhang menar vi är ett sådant där den kliniska läraren agerar som
representant för sin roll, medan det informella är spontana relationer som uppstår ur
spontana möten och sammanträffanden. Det spontana sker med stöd i rollen, men det
som följer är inte strukturerat av ett formellt sammanhang som t ex ett planeringsmöte.
Planerat respektive icke-planerat är två andra ord som är möjliga att använda. I
nedanstående text används som synonymer planerat och formellt samt icke-planerat och
spontant. Att besöka en avdelning och fika tillsammans med personalen kan vara både
formellt och informellt. Om ett besök på en avdelning är inplanerat med en agenda är
det formellt, medan om besöket är planerat från KL, men inte för personalen, ses det
som följer som ett informellt samtal.
I de kommande avsnitten kommer vi att visa ett axplock av formella relationer vilket
följs upp med exempel på mer informella sammanhang.
Formella relationer
Möten där avdelningsansvariga sjuksköterskor träffar KL är inplanerade sådana vilka
flertalet deltar i. Dessa möten är oftast inte planerade av KL själva, utan är en del i den
ordinarie planerade verksamheten som de deltar i. Dock finns det undantag. Vid några
möten kan det pratas om och planeras för kompetensutveckling inom speciellt
vårdvetenskap och handledarutbildning. Dessa kan vara riktade till personal eller andra
mindre grupper, exempelvis ”vi har haft de kliniska adjunkterna samlade tillsammans
med FOU.” I dessa möten, som varit regelbundna, har även kompetensansvariga
sjuksköterskor från olika områden runt om i Skåne deltagit.
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Ur sådana möten uppstår aktiviteter som att ta fram en projektplan för att söka pengar
för projekt i vården, t ex ett sårvårdsprojekt. Det kan också handla om arbete och
planering av omvårdnadsutbildning för sjuksköterskor som sedan tidigare inte har en
sådan (21 – 40 poäng). Olika lösningar på utbildningsformer som distans och mera
traditionella upplägg har använts. Det är emellertid svårt att få sjuksköterskor att nappa
på detta, menar KL. Man står knappast på kö för att delta i utbildning.
Olika former av nätverk kan också räknas in här. Trainee, utvärdering av olika slag,
sårgrupper och grupper tillsammans med kommunerna inom olika områden är några av
många exempel på nätverk som KL beskriver och som kan räknas som formella möten
med en agenda både för form och innehåll.
Dokumentation är en aktivitet som samtliga KL tar upp. Många ingår i olika former av
nätverk som behandlar detta. Ett annat arbete med dokumentation är sk kollegial
granskning som sker tillsammans med andra ansvariga på sjukhusen. En vårdutvecklare,
som också är sjuksköterska, nämns som en sådan person som man samarbetar med vid
arbetet med dokumentation. Denna typ av granskning sker genom att man har tre, fyra
journaler som har avidentifierats. Journalerna granskas efter ett antal kriterier som
poängsätts och resultatet av granskningen sammanförs till en större sammanställning
vilken sedan presenteras för verksamhetschefen och avdelningschefer. Utifrån
sammanställningen kan slutsatser dras om en avdelning, som t ex gynekologen eller
kirurgen, och om de har minskat i noggrannhet i arbetet. Detta är ett slags
kvalitetskontroll, menar KL. Det framhålls emellertid också att detta arbete tar tid.
Arbetet sker två gånger per halvår vilket också leder till att KL deltar i mellanliggande
möten mellan själva granskningen och presentationen.
Stöd till handlare är en högst vanlig uppgift i KLs vardagsarbete där
verksamhetsutveckling och studenter går hand i hand. Att representera är viktigt även i
detta sammanhang som dock närmar sig det mer informella sammanhanget.
Konfliktstöd exempelvis betraktas som relativt auktoritetsbetonat och formellt. Om en
yrkeshandledare ringer handlar det kanske om att denne inte på förhand vet hur man
skall agera i en viss situation. Här ger KL olika råd och deltar i möten tillsammans med
handledaren och studenten för att lösa olika problem. Ett sådant, ganska formellt, råd till
en handledare om hantering av en situation kan vara som när en klinisk lärare hjälpte en
handledare vilken hade problem med synen med att ta blodprov tillsammans med
studenterna:
”Det är ju taskigt för mina kompisar att dom skall behöva ta hand om studenten när
jag inte kan. Jag sa då ”du kan allt det andra så ta det så bokar vi in en dag så går jag
ner och tar [träningen] med studenterna”. Så jag gjorde detta och lättade hennes
samvete så att hon kunde känna att hon kunde klara att ha hand om studenter utan att
belasta kollegerna.”

Handledning av uppsatser, som personal skriver, är en form av relation som kan
tyckas vara informell. Dock är rollerna i dessa situationer formella i egenskap av
uppsatshandledare respektive student. Detta är också ett sätt att höja kompetensen på
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när hon sedan själv kan använda de som hon varit handledare för som handledare för
studenter. I uppsatshandledningen byggs således upp det viktiga förtroendet som de
sedan i framtiden kan nyttja.
Ovanstående har åskådliggjort några exempel på formella samtal som är en viktig del i
de kliniska lärarnas arbete. Vi skall nu vi gå över till att visa några mer informella
sådana.
Informella relationer
De informella samtalen har ofta en helt annan karaktär än de formella. Nedanstående
utsaga innehåller ett mönster som ständigt återkommer i våra intervjuer:
… ”det handlar tycker jag mycket om att man konkret går ut på vårdavdelningarna,
sätter sig ner med dem som är anställda och börjar resonera kanske kring ett case eller
någonting, ett fall vad var bra här och vad var dåligt här. Jag tror mycket på att man
skall jobba aktivt med dom som finns här. Prata med folk, få folk att förstå, få en
insikt i vad som är rätt och vad som är fel. Med det menar jag inte att komma med
pekpinnar utan det är att öka insikten. För jag tror att om man förstår varför man gör
en sak så kan man följa det, förstår man inte det kan man inte följa det och då följer
man inte det heller. Så det är vår gemensamma uppgift så klart.”

KL beskriver hur hon försöker öka förståelsen för förändringar, kompetensutveckling
och annat i ett resonerande, det är ett sätt att skapa mening för olika framtida händelser
skulle man kunna uttrycka det som. Hon beskriver vidare hur tidigare studenter, som nu
är nyanställda, strategiskt används för att skapa stöd för nya saker genom informella
samtal och relationer som spontant upprätthålls när hon är ute på sina turer bland
personalen.
Att kunna arbeta med verksamhetens utveckling genom närheten till personalen
poängteras på olika sätt. Att vara ute i verksamheten är att: …”bli ett ansikte” för
personalen. Detta tar tid berättar de kliniska lärarna som tidigare inte varit så kända. Det
finns berättelser om att de känt någon enstaka person som de gått i skolan tillsammans
med. Vid sådana tillfällen har man använt dessa för att bli kända av fler sjuksköterskor.
Slutsatsen är alltid att det är: … ”väldigt viktigt för att det skall fungera är att man visar
sig ute … vara en av personalen för att då kan man samarbeta och samverka, det är
oehört viktigt.” Detta ansikte konstrueras och upprätthålls vid handledning av personal,
vid formella och informella samtal om olika utbildningar och spontana besök i
verksamheten. De sistnämnda samtalen handlar oftast om att sjuksköterskor helst skall
ta fler poäng inom omvårdnadsutbildning. Närheten, att vara ett ansikte, är viktigt för att
förmå dem att göra detta, berättar flera kliniska lärare för oss. Flera säger sig vara
personliga rekryterare till C- och D-nivå.
En annan KL menar att ett sätt att uppnå små förändringar är genom att ha en närhet till
verksamheten vilket är synonymt med informella samtal. Sådana tillfällen konstrueras
7

Notera att med handledare avses yrkeshandledare i studenternas kliniska utbildning.
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inte om några längre perioder utan främst om några veckor under semestertiden.
Små förändringar genom de vardagliga samtalen är ett annat område som på olika sätt
kommer fram i våra samtal. Att bryta rutiner är ett sådant område: ”Jag tror att man
använder rutiner under tidspress det är då tidsbesparande att göra det vi gjort 100 gånger
förut. Vi ser att ett sätta är att stanna upp och våga lämna det invanda och pröva något
nytt.” I de spontana samtalen ute ställs med viss varsamhet frågor om varför man gör på
ett visst sätt och inte på ett annat. Eller: ”Har ni hört talas om….”
Det är i dessa vardagliga samtal som de kliniska lärarna ofta anser sig kunna bidra till
förändringar. Dessa förändringar är emellertid inte något som direkt infinner sig. Flera,
som inte tidigare varit anställd på en klinik där man nu arbetar som KL, berättar om hur
det tagit dem flera år att bygga upp dessa förtroenderelationer genom mängder av små
formella och informella samtal. Vi tolkar det så att det är först när dessa relaterade
relationer har skapats som små förändringar bli möjliga att genomföra. Förändringar
genom de små samtalen tycks vara en tydlig strategi man använder sig av. De är dock
ofta insprängda i mer formella relationer, men: … ”för att förändra verksamheten går
det inte att införa en ny regel för detta! Du måste ut och bevisa, helst praktiskt.” På
frågan om detta är något som uppstått formellt sanktionerat eller om det har haft sitt
ursprung i spontant uppkomna relationer och behov svarar en KL på så här:
”Det har uppstått delvis naturligt. Det har sprunget ur att vi hade ett formellt
gemensamt projekt för många, många år sedan på 90-talet. Då var jag ute och hade
grundutbildning i Vips och omvårdnadsdokumentation i alla kommunerna. Det var ett
gemensamt projekt mellan sjukhuset och kommunerna som vår kurator drev och därur
har det sprunget att man tyckte att det var bra om jag tog det… sen är det också den
informella kontakten med henne som är MAS som jag har läst magisterutbildning
parallellt med, pluggat parallellt med, vi har hjälpt varandra och stöttat varandra med
böcker, tankar och peppning och sådant, så vi känner varandra och det är fördelen på
en liten ort.”

Detta citat innehåller en intressant beskrivning av hur formella möten kan leda till
informella händelser som sedan lever vidare i ett dialektiskt förhållande mellan det
planerade och oplanerade.
Ryktet om KL och om vad de kan bistå med sprids också på andra sätt och genom nya
händelser som konstrueras ur de vardagliga informella mötena. En KL berättar om ett
sådant exempel gällande rökavvänjning. Hon hade varit på en annan enhet och ordnat
med en rökavvänjningskampanj där. Vid en spontan träff med en sjuksköterska på en
annan klinik fick hon frågan om en liknande kampanj kunde genomföras på hennes
arbetsplats, vilket också blev fallet. Ett annat fenomen, som vi också återkommer till i
högre utsträckning under rubriken ”Vetenskap och praktik” är, att huvudhandledare och
yrkeshandledare fungerar som dörröppnare till själva verksamheten för många kliniska
lärare. Genom att besöka och organisera huvudhandledare ges möjligheter att dryfta
andra frågor, både med dessa och med övrig personal, som mer direkt rör
personalutveckling och verksamhetsutveckling. Denna situation är som mest påtaglig
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Våra samtal med KL kretsade ofta kring berättelser om dessa små vardagliga relationer
som man säger sig måste ha för att kunna sträva efter att nå något gemensamt, att kunna
bistå med att utveckla verksamheten. Om vi vänder på problemet så framhålls att om
dessa små relationer saknas har man svårt att vara den resurs för verksamhetens
utveckling som de flesta, om än inte alla, framhåller.

3.1.3 Verksamhetens lärande - Kliniska lärare som injektion
I detta avsnitt visas ytterligare berättelser och bilder som knyter an till olika former av
samtal som kliniska lärare deltar i. Ordet injektion ger en vägledning om att KL ibland
är den som genomför något. Hon är dock oftast en person som sätter fingret på något, är
idékläckare och upprätthåller någon form av processtöd i verksamheten. Nedan återger
vi en berättelse från en KL om ett antal olika saker som hon initierat.
Det första hon berättar för oss om är det undervisningsrum, ett läranderum, som är ett
avskilt rum på en avdelning som personalen kan använda. Här finns också resurser som
dator, lite artiklar och böcker som personalen kan hämta kunskap ifrån. Rummet är
också tänkt som, och används som, ett studiecirkelrum där grupper av personal kan
samlas. Hon har vidare tagit initiativ till ett tvärprofessionellt forum där sjuksköterskeoch medicinestuderande träffas var fjortonde dag. Detta är ett exempel på ett lyckat
projekt, menar KL. Ett annat initiativ handlar om nya administrativa rutiner på
kliniken. Istället för att olika patientjournaler fanns samlade i en pärm har nu personalen
en pärm för respektive patient. Orsaken till förändringen var att när ett flertal patienter
samtidigt fanns inlagda på kliniken blockerades användningen av patientjournaler. Det
tog dock tre år innan hon lyckades förändra rutinen. Personalen kunde först inte se
några fördelar med det nya system som hon föreslog utan bara nackdelar, berättar hon.
Som en del i processen beskriver hon hur en avdelning över en helg gick tillbaka och
satte in alla patienters journaler i en stor pärm igen. Detta skedde av en ren protest och
ilska, men de fick ge med sig och gå tillbaka till det nya systemet. Idag vill man inte gå
tillbaka till det föregående systemet. Detta kan betraktas som ett exempel på ett arbete
vilket medför en ökad patientsäkerhet.
Denna KL berättar också om att hon har initierat andra förändrade administrativa rutiner
som t ex att varje personal har sin egen pärm med register där man samlar information
från olika informationsträffar och möten. Denna kan man också använda sig av i
samband med löne- och utvecklingssamtal. En viss press kan här sättas på personal som
varit och lyssnat på något viktigt som bör delges den övriga verksamheten. KL menar
att det egentligen ställs för lite krav på dem som är i väg på seminarier och liknade att
delge övrig personal vad som där behandlas.
Hon berättar vidare att hon varit runt och informerat personal om hur de via internet
kan hitta i den nya handboken där information om den senaste evidensbaserade
omvårdnaden finns samlad.
I ovanstående exempel, vilket även gäller för flertalet KL, framstår KL som
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Flera uppger även att de försöker att agera så att de som tagit sin magisterexamen också
kan gå vidare:
…”fler och fler har gjort sina magisteruppsatser som sjuksköterskor ute. Hur skall vi
använda dom? Där skissar vi då på att vi kanske får ha projektanställningar så att man
under en period frikopplas och då får göra någonting, och sen kan man gå tillbaka till
golvet igen … detta har vi ju suttit och spånat om på kliniken och där känner jag att
jag är väldigt mycket involverad som brainstorm, idékläckare för att jag kan se på alla
möjliga ställen på lasarettet vad man skulle kunna göra.”

Genom den breda förankring ute i verksamheten som KL har kan de återföra
information och kunskap om intressanta områden som skulle behöva utvecklas tillbaka
till enskilda sjuksköterskor. På så sätt kan KL ses som idékläckare till enskilda
sjuksköterskor. En möjlig positiv tolkning av ovanstående utsaga är att de kan
representera och balansera förhållanden mellan helhet (hela sjukhuset och översikten
över detta) och den enskilda sjuksköterskans intresse, utbildning och vilja vilka
sammanförs till utveckling för såväl en enskild sjuksköterska som verksamheten.
Vi har tidigare berört de mindre mötena och samtalen som i huvudsak är informella. Ett
sådant tillfälle som blir speciellt tydligt är när de är ute och arbetar som sjuksköterskor i
verksamheten. En klinisk lärare berättar här om fördelen med att kunna vara ute i
verksamheten. Där kan de konkret visa på hur det skall vara och diskutera:
”När jag jobbar så slukar jag ju inte allting så bara, utan jag ställer det lite på sin spets.
… bland annat nu då det här med att man sätter en nål för att ge dropp…Låter man
den sitta för länge blir det irritation.”

I det exempel som nämns hade personalen, för att vara på säkra sidan, låtit nålen sitta
kvar på hjärtpatienter i tre dygn. Detta har de haft som praxis trots att studier visar att
man inte skall göra så, menar den kliniska läraren. Hon har därför försökt få dem att
ändra sitt agerande och anpassa förutsättningarna till den enskilda patienten.
Sjuksköterskorna har också skrivit när patienten inte haft någon nål. Men, berättar hon
vidare: ”Nu har man ändrat på min hemmaavdelning och ändrat rutiner lite grann. Så
säger jag varför tar ni inte och ändrar det fullt ut? Ja, men ni skall väl vara glada för att
vi har förändrat något.” Dialogen har sedan fortsatt med den kliniska läraren vilket så
småningom resulterade i att sjuksköterskorna förändrade sitt handlande. Hon säger
vidare:
”Jag kommer att göra så som all evidensbaserad forskning visar på att man skall göra
och jobba på det viset under dom fyra veckorna och dom kommer att tycka att jag är
jättebesvärlig, men kanske i slutändan leder det till någonting annat. Det är mycket
som sitter i väggarna på detta sätt.”

Denna berättelse visar att det är i de vardagliga relationerna som förändringar sker. Om
man inte har dessa är det svårt att åstadkomma förändringar. Grunden för förändring
finns således i de små relationerna och samtalen som dagligen sker. I detta fall
exemplifieras det med en KL som inte ger upp, utan istället konkret visar hur ”det skall
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komma och säga att något skulle göras på ett visst sätt. Istället handlade det om att hela
tiden så frön. Även andra exempel nämns dock som det klassiska: …”när någon av
personalen åker på utbildning och kommer tillbaka aha så här kan vi väl göra och sen
dröjer det och kanske orkar man en månad, men sen så är det tillbaks i det gamla.”
Dessa exempel pekar på hur förändring sker inifrån, i det dagliga arbetet och i de
relationer och samtal som där ingår. Problematiken med hur svårt det är att komma in i
de mindre arbetsgrupperna och här initiera och genomföra förändringar som blir
bestående över tiden, lyfts här. Vad samtliga KL också är överens om är, att all
förändring handlar om processer och att detta måste få ta tid. Det är emellertid ingen
som ger uttryck för varför det är så och vilka förutsättningar som krävs.
Två andra problem som motverkar att KL kan vara en injektion i verksamheten är den
höga belastningen på personalen och de ständiga förändringarna som initieras
uppifrån. Dessa två kan möjligen ibland tolkas som att de tar ut varandra. Studenterna
tar också tid vilket ibland kan konkurrera med arbetet med verksamhetens utveckling.
Hur hanterar de detta? Behjälpliga är huvudhandledare som har en dag per vecka att
avsätta till studenttid, t ex med att skicka ut scheman, ordna handledare, informera dessa
och introducera studenter. På så sätt får KL tid över till sitt arbete med att vara en
injektion för den övriga verksamheten, även om de fortsatt ägnar mycket tid på
studenterna. Att som klinisk lärare vara en injektion i verksamheten är närliggande
begreppet situerat lärande vilket en KL framhåller:
”Ja precis och där ser du ju patienten. Det är sådana saker som man skulle kunna få in
i organisationen att pröva andra sätt. Det är svårt att ändra det man har gjort tidigare.
Man ser inte fördelarna, man vill inte, det är besvärligt.”

Ibland framställs den kliniska lärarens uppgift med att vara initiativtagare och visionär i
verksamheten som en svår uppgift: Det är inte så att vad KL gör direkt accepteras i
verksamheten utan som någon berättar det:
”Det är svårt, jag är inspiratör och jag har massor av idéer till förbättringsarbete. Men
det är svårt att nå fram och då försöker vi hitta vägen med ledning och stab. Men jag
vet inte riktigt om vi är på samma väg.”

Ett sätt att vara en injektion för verksamheten är att använda eller introducera nya bilder
eller metaforer. En KL berättar om att istället för att beskriva personalens
kompetensutveckling som en kompetenstrappa införde hon begreppet kompetenskarta.
Hon ville få personalen att se att det är många områden som ligger vid sidan om
varandra istället för i en hierarkisk trappa:…”först tänkte man det som bubblor. Men nu
tänker man mer om det som staplar…både horisontellt och lodrätt….”
I ovanstående citat kan vi se KL som en idékläckare, en pedagogisk resurs och som
ett processtöd som kommer med tips, konkret bidrar till förändringsprocesser och
underlättar dessa. I en enkel form kan detta sägas spegla en sida av ett mångtydigt
organisatoriskt lärande som är situerat. De kliniska lärarna försöker hela tiden att så
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åtminstone lyckas ibland. De små vardagliga samtalen och skapande av nätverk och
relationer med personal ute i verksamheten kan ses som ett mönster.

3.1.4 Skapande av rutiner
I egenskap av utifrån kommande utvärderare slogs vi snabbt av det omfattande arbete
som tycks förekomma för att utveckla rutiner i verksamheten. Samtidigt är det i
forskning om organisering vanligt att just utveckling respektive rutiner är två centrala
och ofta paradoxalt samtidigt närvarande processer. I detta material framträder
utveckling och skapande av rutiner som centrala. Dessa två paradoxer rör alltså
organiseringens kärna. En koppling finns också till två former av lärande. Det ena är ett
lärande som är kreativt och innehåller det okända medan det andra, ett lärande av
rutiner, är ett lärande av det kända; organisering av lärande respektive organisering för
produktion.8 Organisering som produktion, kontroll och förutsägelse framträder
exempelvis i avvikelserapportering, dokumentation och standardiserade vårdplaner.
Vilken roll har då de kliniska lärarna i dessa och andra typer av frågor som har sitt
ursprung i att förutsäga och kontrollera? Är det lärande av kontroll som är uppdraget, i
så fall på vilket sätt? Finns det motstridiga roller i KL:s uppdrag? Följande citat får
inleda hela avsnittet:
… ”sen gör man det, sen går man och dricker kaffe, sen gör man det och sen gör man
detta. Och sen dokumenterar man och sedan rapporterar man och sedan går man på
lunch. Mycket rutin, oerhört.”

Detta är ett sätt att karaktärisera en verksamhet. Andra åter beskriver verksamheten de
arbetar med som dynamisk och kreativ, nästan som om den vore utan rutiner. Ett av de
exempel på skapande av rutiner som samtliga KL tar upp i intervjuerna är de frekvent
förekommande berättelserna om dokumentation, nästan som något heligt. Därför ägnar
vi den ganska stor plats i utvärderingen. Det finns exempel på att dokumentation inte
bara ses som ett skapande av rutiner, utan framställs också som ett sätt att upprätthålla
en utveckling.9 Omfattningen av dokumentationen är stor, berättar en KL: ”Det skulle vi
kunna ta en hel dag kring…skratt…det är ett jätteproblem och det handlar också mycket
om attityder och makt…” Hon berättar vidare:
… ”doktorerna tycker att det vi syrror skriver är en massa trams. För det första tycker
dom inte om vår sökordsmodell, som bygger på ett avhandlingsarbete av en
sjuksköterska. Det är larvigt och ologiskt och stämmer inte med deras verklighet. Sen
är det ett kvinnligt och manligt perspektiv i det här. Läkarjournalen är kronologisk.
Den börjar med att patienten skrivs in och sedan tar du dag för dag. Så tänker
doktorerna, påstår dom i varje fall.”

Här ser vi hur dokumentation också skär in som en åtskillnad mellan professionen
8
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En annan tolkning, upprätthållande av en verksamhet för att försörja ett antal som administrerar
dokumentationsrutiner.
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med sin
omvårdnadsgrund. Om det finns en skillnad mellan professionerna i det här avseendet
så framträder, åtminstone hos sjuksköterskorna som är kliniska lärare, dokumentation
som utveckling. Vi kan ge ett exempel på detta:
”Dels träffas vi i nätverket en gång i månaden. Vi har en dokumentationsgrupp som
också träffas och där träffas man flera gånger i månaden och tar fram en journal och
går igenom och om jag får tillfälle … så fort jag kan och har möjlighet är jag med och
då diskuterar vi den journalen med dokumentation och försöker utveckla. Vi kritiserar
inte utan vi försöker utveckla. Det är hemskt mycket att göra när det gäller det. Där
skulle man kunna jobba heltid.”

Dokumentationen är således inte något som enbart berör gruppen sjuksköterskor.
Läkarna ansvarar, som vi såg ovan, för den medicinska dokumentationen, vilken de inte
heller är odelat positiva till. En KL beskriver det som att läkarna tycker att det är: …
”ett eländes göra som kan skötas av andra, lämpligen systrar. Dom [läkarna] skriver inte
daganteckningar på samma sätt så att deras dokumentation är väldigt fattig om dom inte
läser det systrarna skriver.” Man skulle också kunna säga att de dokumenterar med olika
logiker som bas. Ibland tycks det finnas ett motsatsförhållande även mellan
professionerna såtillvida att läkarna vill slippa se sjuksköterskornas dokumentation.
Vidare framhåller samma KL att det är en stor kulturskillnad mellan hur de olika
verksamheterna dokumenterar.
Dokumentation tycks av intervjuerna att döma ta upp mycket tid i verksamheten.
Diskussion om hur dokumentation skall ske framträder som en omfattande aktivitet,
som ett mål i sig. Ur en aspekt framträder arbetet med dokumentation mer som en
disciplinering av anställda, än att vara till gagn för patienterna. När en klinisk lärare
arbetar i verksamheten poängterar hon att hon dokumenterar som studenterna lärt sig,
vilket skiljer sig från hur personalen skriver. Det finns alltså troligen åtminstone en viss
skillnad i hur studenterna lär sig att dokumentera och hur det faktiskt sker ute i
verksamheten. Genom att arbeta i verksamheten säger en KL så här: ”Jag skulle inte
kunna säga till studenterna att man skall göra på ett vis och sedan gör vi på något annat
sätt ute och det känns ganska bra att jag har min ena fot in i verksamheten.” På så sätt
blir den kliniska lärarens arbete att disciplinera de anställda till att dokumentera så som
man lär sig på högskolan.
Studenter och dokumentation är ett kärt ämne som ofta dyker upp i våra samtal med
de kliniska lärarna. När studenterna är ute på sin verksamhetsförlagda utbildningsdel
används patientfall som de dokumenterar utifrån. Dessa examineras av antingen en
huvudhandledare eller av en klinisk lärare. Resultatet diskuteras i seminarieform med
handledare och studenter. Även här blir det tydligt att det skiljer sig mellan vad
studenterna lärt sig på högskolan och hur man sedan dokumenterar i praktiken (vilket
inte heller det är enhetligt). Flera KL menar att denna konflikt inte finns på skolan, här
går man efter läroböckernas kunskaper utan att praktikens komplexitet tas in som ett
problem.
Det är således bekymmer med hur och vad som skall dokumenteras. Problemen tycks ta
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dubbeldokumentation, dvs sjuksköterskor som även dokumenterar medicinska
spörsmål. Arbetet för KL består här av att ta fram:
… ”en integrerad journal där både läkare och sjuksköterskor skriver i samma och det
trodde jag att det var lösningen på mycket. Men där gäller det ju att hävda vår rätt och
där gäller det att det är några som är starka så att läkare inte kommer och bara talar om
hur dom vill ha det och att vi inte får vår röst hörd.”

Att rationalisera själva dokumentationen är ett annat problem som framhålls. Ett dåligt
samvete finns för att man inte hinner, orkar eller vill dokumentera säger flera KL.
Att det finns ett problem med att förhålla sig till rutiner eller att anpassa sig till den
enskilda patientens behov tas upp i dessa sammanhang. Det finns en risk för att
dokumentationen skapar rutiner som gör att man som sjuksköterska inte alltid ser den
enskilda patientens behov när man: ... ”styrs av för mycket rutiner.” Om detta är en
aspekt så framkommer också den motsatta. Genom att dokumentera enligt rutin skapas
utrymme för att hantera de specifika och svårare patientfallen. Rutinfallen kan då löpa
på enligt förutbestämda rutiner där avvikelserna är små från fall till fall: ... ”när det är
kvalitetssäkrat och jag har gått igenom allt vad som gäller då fixar vi det bra och den
patienten är alldeles säkert nöjd ändå och den andre som är svårt sjuk där
individualiserar vi på ett helt annat vis och det är där jag får lägga min styrka och kraft.”
Vi lämnar tillfälligt dokumentation och går istället över till Skånsk Livskraft som för
flera sjukhus inneburit en förändring mot specialisering. Detta påverkar naturligtvis
även KL. En KL beskriver förhållandet så här:
”Vi får mindre kostym som innebär att vi måste specialisera mera. Vi skall veta att i
den sängen så skall det ligga en patient och i den sängen skall ligga en patient för det
och sen gäller det att flödet mellan doktor och avdelning och mottagning fungerar och
därför behövs på den här kliniken att man har fått lite ordning och reda … Våra
vårdtider har minskat, man ligger inne kortare tid, men vi har fler patienter och det är
positivt för på så sätt producerar vi mera.”

Detta är ett arbete som denna KL är involverad i på kliniken. Därför framhåller hon
vidare, att för att arbetet skall fungera, är det viktigt att arbeta i team och att det finns ett
öppet och tillåtande klimat, vilket hon vill medverka till. Det skall tilläggas att klinikens
verksamhet, enligt andra samtal, tycks upplevas som dynamisk trots att KL tar upp
problem med personalens rutiner som svåra att förändra. Det tycks också vara så att i en
sådan förändring som denna utmanas också det befintliga kunnandet. I gynnsamma fall
finns det en kultur som stödjer detta vilket gör det enklare för personalen och KL. På
andra kliniker däremot tycks det vara betydligt svårare att förändra, om vi tolkar
utsagorna rätt från olika KL.
Introduktionsprogram för nyanställda framställs som vara både utveckling och skapande
av rutiner. På något ställe kallas det också för trainee. En KL som speciellt framhåller
behovet av dessa program och systematisk utformning av dessa, skrev om detta i sin
magisteruppsats. Även om detta främst gäller nyanställningar arbetar flera KL också
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många tidigare studenter, vilka delvis är kända. Båda dessa grupper informeras också av
kvalitetskoordinator, vilket tycks vara ett genomgående inslag enligt de KL vi har
samtalat med.
Ett annat, nästan heligt förekommande ord även detta, är ordet evidensbaserat som
samtliga KL använder i bemärkelsen vetenskaplig kunskap. Det används även ibland
som synonym till begreppet standardvårdplaner och andra rutiner som sägs vara
vetenskapligt förankrade. Ett sådant arbete med dessa planer kan gå till på följande sätt:
…”sjuksköterskorna fick tid att träffas var 14 dag med 3 timmar för att granska och
utveckla standardvårdplaner.” KL menar att det nu är besparingstider så det kunde ha
blivit mer tid till detta arbete om personalen tillåtits gå ifrån ytterligare när behovet
finns.10
Andra aktiviteter som ligger i linje med dokumentation är avvikelsehantering och
patientsäkerhet. Detta är uppgifter som utgår från en kvalitetskoordinator vilken ofta
också sitter i stabsgruppen på det sjukhus han/hon arbetar. Uppgiften tycks vara att
övergripande på sjukhuset samordna aktiviteter inom detta område så att det fungerar i
alla led och i alla verksamheter. Koordinatorn kallar till olika träffar där även kliniska
lärare är med. Det konkreta arbetet kan bestå av att granska läkemedelslistor som ibland
är svårtolkade och misstolkas vilket kan leda till fel i administreringen av läkemedel till
patienter. Sker sådana misstag skall det skrivas en avvikelserapport och: ”Vem som
helst kan skriva avvikelse. Det kan vara att patienten ramlat och varför har patienten
ramlat, det var för att golvet var tvättat, nybonat eller något sådant.” För detta ändamål
finns ett speciellt datasystem som är gemensamt för hela Region Skåne, berättar en
klinisk lärare för oss.
Flera KL menar emellertid att det finns avvikelser som inte rapporteras. Skälet är att det
inte finns någon tradition, man tar sig helt enkelt inte tid och det upplevs som
besvärligt. Att se till att det skrivs avvikelser är ytterst en ledarskapsfråga, argumenterar
några KL för.
I berättelserna framstår paradoxen mellan organisering för rutin respektive
organisering för lärande. Rollen som klinisk lärare är att många gånger visa och vara
den som gör och visar hur något skall vara, sk evidensbaserat eller som man säger
vetenskapligt säkerställt. Men vart har den erfarenhetsbaserade kunskapen tagit vägen?
Berättar man inte om detta som KL? Det är faktiskt bara ett fåtal som berör denna typ
av kunnande, vilket man då gör i förbigående. Följande långa berättelse får representera
vad kliniska lärare beskriver som erfarenhetsbaserat kunnande och situerat lärande:
…”sådana här generella ordinationer vi har på läkemedel, eller på något annat, är
många gånger hinder för adekvat vård för den enskilde patienten.
Vad menar du då?
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doktor, utan det finns generella ordinationer att jag får ge patienten en viss form och
mängd av smärtstillande medel. Då tar jag alltid den lägre dosen, jag ser inte till den
individuell patienten och kollar av vad denna patienten har för behov, vilken dos
behövs, utan jag tar alltid den lägre för säkerhets skull, så jag inte skall
övermedicinera.
Du använder alltså en generell regel?
Ja visst
Som säger att du skall ta minsta möjliga?
Nej, det är det inte, utan jag har ett läkemedel som jag kan ge ett till upp till 2 gram.
Men jag tar alltid bara 1 gram fast jag kunde bara genom att titta på patientens
sjuktillstånd sett att den här patienten behöver direkt två gram för att bli smärtstillad.
Patenten får genomlida med att bara fått ett gram under en lång period tills man då
konstaterar nej han blev inte smärtfri han behöver ha två gram till.
Om man egentligen hade sett det redan från början hade lidandet begränsats?
Ja visst, men man är så försiktig att man ger minsta möjliga. Jag har tänkt man skulle
gjort en studie på det här och se om generella ordinationer är ett hinder för adekvat
smärtlindring.”

I materialet finns flera snarlika berättelser där förhållandet mellan å ena sidan
erfarenhetsbaserat kunnande och handling anpassat till den enskilda patienten och å
andra sidan skapande av rutiner och kvalitetssäkring, innebär att resultatet är
förutsägbart och kan kontrolleras av antingen den enskilde eller av systemet.
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3.2 Vetenskap och praktik
3.2.1 Inledning
I detta kapitel fokuseras på förhållandet mellan vetenskap och praktik. I de föregående
avsnitten har denna fråga berörts som evidensbaserad kunskap, vetenskapliga artiklar,
seminarier, föreläsare som är forskare och andra former av situationer där vetenskap och
forskning ingår. Vi försöker här förtydliga vad intervjupersonerna sagt när de berättar
om huvudhandledare och yrkeshandledare för studenter i den kliniska utbildningen. I
vårt material framträder nämligen ständigt relationen mellan högskolan och praktiken
genom arbetet med studenternas kliniska utbildning. Detta är ytterligare exempel på hur
svårt det är att helt utelämna studenterna i en rapport som denna och som berör
verksamheten och dess utveckling. Därför redovisas denna relation speciellt här för att
få en bättre holistisk bild av den komplexitet som de kliniska lärarna är en del av. Hela
avsnittet om vetenskap och praktik avslutas med några berättelser om forskningsbaserad
kunskap och praktiken där studenterna inte är i centrum och som inte har redovisats
tidigare.
I avsnitten ansluts också till tidigare behandlande områden, främst formella och
informella samtal samt verksamhetens lärande.
Den nya sjuksköterskeutbildningen 1993 ställde krav på att den skulle bygga på
vetenskaplig grund. Utbildningen utvidgades sedan till att även den kliniska och
verksamhetsförlagda utbildningen skulle vila på vetenskaplig grund, informerar en
klinisk lektor oss om. Den skulle med andra ord, liksom övriga utbildningen, ha en
grund i vetenskap och vara evidensbaserad. De gamla kliniska lärartjänsterna drogs in
och nya tjänster med en viss akademisk nivå tillsattes, adjunkter med
magisterutbildning och lektorer med doktorsutbildning. En av de intervjuade lektorerna
menar att tanken från början var att de nya kliniska lärarna skulle ha en anställning ute i
verksamheten för: …”att säkra att utbildningen av den kliniska verksamheten också var
akademisk för det fanns inte några krav på att sjuksköterskorna ute skulle vara
akademiska.” Ett av de tydligaste tecknen på att de kliniska lärarna fungerar som
brobyggare mellan vetenskap och praktik är deras arbete med studenter,
huvudhandledare och yrkeshandledare. Som tidigare beskrivits tar studenterna en stor
del av arbetstiden. Konklusionen är att vetenskap och praktik på så sätt blir en vital del i
de kliniska lärarnas vardag och dess komplexitet.
Innehållet i kursplaner består av på förhand uppgjorda scheman med förutbestämt
innehåll, medan den kliniska delen planeras i samråd med verksamheten. I detta arbete
deltar den kliniska läraren som i denna första fas också är brobyggare, eller
koordinator, för att få innehåll och planering att gå ihop. Ibland inkluderas direkt, vid
andra tillfällen indirekt, handledare och huvudhandledare på planeringsstadiet och på så
sätt också blir indragna i denna mera administrativa process mellan högskola och
praktiken.

- 44 -

3.2.2 Huvudhandledare, yrkeshandledare och studenter
KL fångar också genom handledarna upp olika bekymmer som finns ute i
verksamheten. Detta gäller främst i fråga om studenterna, men även andra frågor kan
dyka upp. Det krävs en medveten hållning från KL, en lyhördhet och vilja att ställa
frågor vid spontana möten med personalen vid dessa besök ute hos handledare och
studenter ute på avdelningarna och där de informella samtalen är viktiga.
Mer formella samtal utifrån huvudhandledare etc är exempelvis när de kliniska lärarna
försöker samla avdelningscheferna på ett ställe en gång i månaden. Detta sker oftast
precis innan de har en träff med huvudhandledarna. KL menar att det är viktigt att de
förankrar olika frågor, speciellt om de har nya idéer eller något annat som direkt
påverkar verksamheten. Här tar man också upp frågor om kandidatuppsatser och om
klinikerna vill ha något belyst genom uppsatsarbeten. Enligt KL uppskattas detta av
avdelningscheferna. Men samtidigt är man inte helt övertygande i svaren att det också
förhåller sig så i praktiken.
Ytterligare en typ av relation mellan huvudhandledare och KL kan vi identifiera. När
nya saker har framkommit i forskning som direkt, eller indirekt, påverkar vad
studenterna skall lära sig måste också huvudhandledarna uppdateras på detta. En
konflikt kan då uppstå mellan å ena sidan erfarenhetsbaserat kunnande och en kliniks
kultur och å andra sidan det nya som skall gälla för studenterna. Om inte klinikens
personal är öppen för att ta till sig en forskningsnyhet byggs åsiktsskillnader in i
relationen mellan högskolan och praktiken, där den kliniske läraren ibland agerar som
en medlare.
Vilken nytta det är för patienten med att ha huvudhandledare och handledare, har man
svårt att konkret kunna ge exempel på. KL verkar bli överraskade av frågan. Ett
representativt svar på frågan om nyttan för patienter utifrån handledarnas arbete är
följande:
”… anstränger sig huvudhandledare och personlig handledare att jobba på ett
pedagogiskt sätt och utöka sin kunskap där så kommer det patienten till gagn och
framför allt studenterna och verksamheten för då vill man komma tillbaka till
[sjukhuset].”

Men frågan är i vilken omfattning detta faktiskt är så. Ur intervjuerna i övrigt kan vi
inte utläsa att det är så som denna kliniska lärare beskriver.
Om handledarnas roll för att åstadkomma förändringar i verksamheten förekommer
sparsamt så är det tvärtom i fråga om studenternas roll. KL nämner ofta att studenterna
ställer frågor om verksamheten som bidrar till att sjuksköterskor ute får tänka till lite
extra. Studenter med datakunskaper i t ex evidensbaserad dokumentation är ett exempel.
Det ges emellertid samtidigt bilder av hur studenterna sugs upp av verksamheterna och
blir mer lojala mot dessa då det är här man skall arbeta och inte på skolan som lärare
med forskning och teori.
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Handledare och huvudhandledare menar att en av anledningarna till att de tycker om att
handleda studenter är att de ruskar om, handledarna får höra lite om vad som är på gång
och det gör att de själva reflekterar över vad de gör som sjuksköterskor. När
studenterna avrapporterar sina uppsatser och andra arbeten tycks emellertid intresset
variera mycket, dels från verksamhet till verksamhet, dels från gång till gång. En KL
säger så här:
”Det är lite olika. Det kan vara allt från att där sitter 3 personal och en handledare till
ett gäng på 10 – 15 stycken. Det beror väldigt mycket på hur de lyckas planera in
tillställningen. Ibland lyckas de planera in när personalen tar eftermiddagsfikat på
helgen. Då sitter ju hela personalgruppen där samlad. Så jag brukar säga gör det när de
är där, så fångar de så mångas uppmärksamhet som möjligt. Sen beror det på
dagsformen hur många som är med.”

En annan klinisk lärare berättar att hon just nu har två studenter som med hjälp av
observationsstudier studerar hur kvalitén för patienten påverkas av hur logistiken
fungerar på en klinik. Hon är snabb med att tillägga att deras kartläggning sker på
vetenskaplig grund.
Vi har annars fått få exempel på när studenter och handledare upplevs bidra till
verksamhetens utveckling utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Typiska svar är att man;
… ”inte så där på direkten kan komma på något konkret exempel.” Svaren ges mer
indirekt genom att t ex någon student frågat om varför man inte tillämpar olika saker
som man läst om på högskolan. Ibland vänder huvudhandledare och handledare sig till
KL för att få ytterligare information om något så att de inte blir svarslösa nästa gång
studenter kommer och frågar. En Kl berättar så här:
… ”om vi tar våra handledare eller huvudhandledargruppen så implementerar dom ju
idéer och annat till personliga handledare i verksamheten. Dom sprider ju dom här
idéerna och jobbar också för att rollen som huvudhandledare skall utvecklas, pratar
med sina chefer på avdelningarna. Jag tycker jag ser klara fördelar och när vi jobbar
med en mall så kommer detta alla till del både studenterna och avdelningens
handledare.”

Ett annat exempel på när studenterna upplevs bidra till verksamhetens utveckling är vid
s k vårdseminarier till vilka de tar fram artiklar om t ex blodtryckspatienter och som
handledaren också vill ta del av. Det relateras i en intervju till en handledare som säger
sig definitivt haft användning av artikeln vilket vidgat hennes seende som sjuksköterska
när hon har hand om just blodtryckspatienter. Andra exempel som nämns är att det idag
finns många sjuksköterskor som är äldre och som inte intresserade av att dokumentera
med hjälp av datorstöd. KL menar att här är det bra när studenterna kommer och visar
och berättar om vad de lärt sig på högskolan.
Vi har hört flera berättelser om skillnaden mellan vad studenterna lär sig på högskolan
och vad sjuksköterskorna gör i praktiken. Denna diskrepans diskuterar studenterna med
sin handledare. Flera Kl berättar om de diskussioner som ägnas åt varför den
dokumentation som de gör på skolan inte används ute i praktiken.
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Vi har här, liksom på andra ställen, redovisat att man berättar om att när studenterna är
klara med sin utbildning blir de kanske arbetskamrater med de handledare som de haft
ute i verksamheten: …”så man köper inte grisen i säcken.” Flera Kl framhåller att de
med andra ord är prövade innan och på så sätt tillför studenter verksamheten något
positivt.

3.2.3 Relationen mellan vetenskap och praktik ur kliniska
lärares perspektiv
De flesta, vilket även konferensen visade, uppfattar de kliniska lärarna i hög grad som
brobyggare mellan å ena sidan vetenskap, högskolan, forskning och evidensbaserad
kunskap och å andra sidan den kliniska verksamheten där patienterna finns. I denna roll
är de ensamma och kan på så sätt ganska lätt ”inmuta” detta som sitt eget område.
Några argumenterar för att detta var det ursprungliga syftet med inrättandet av de nya
kliniska lärartjänsterna. Andra menar att det handlade om att säkerställa den
vetenskapliga grunden i hela sjuksköterskeutbildningen inklusive den kliniska
utbildningen. Åter andra menar att det handlar om både/och. Den vanligaste bilden som
tonar fram är emellertid att de ser sig som representanter för vetenskap, forskning och
evidens. Teori – praktik, i den ordningen, är den bild som dominerar i utsagorna. Ett
sådant exempel som berättades för oss är ett förslag på att: : … ”ha en sopplunch med
en artikel på servetten. Jag bjuder på lunch och presenterar en artikel.”
Det handlar emellertid inte bara om att överföra kunskaper utan också att: … ”stimulera
vårdforskning och ordna seminarier och internutbildningar för personalen.” Samtliga Kl
ger dock uttryck för en vilja att få just detta att fungera bättre. Fler personal borde få
möjlighet att delta i kurser eller på temadagar som högskolan ordnar. Sådana tillfällen
skulle bättre kunna utnyttjas för ett utbyte mellan teori och praktik, framhåller några
KL. Men: … ”högskolan får bli mer lyhörd för verksamheten, inte då en massa flum
utan ganska konkret och titta på vad det är man vill ha.” Vi har tidigare berört ett
problem med både personalens inställning till vetenskap, som i många fall kan vara
relativt negativ, och möjligheten att frigöras ifrån verksamheten för att exempelvis
kunna delta i ett seminarium.
Samtliga är inne på att det råder en skillnad mellan vetenskap och praktik. Några är
kritiska mot kraven på att vetenskapen ska bidra till praktikens utveckling, det är två
olika saker menar man. Åter andra menar att om bara praktiken blir lite mer lärande så
löser sig problemen mellan forskning och praktik. En Kl säger så här: ”Ett projekt på
kliniken, en rapport kring utbildning och forskning och hur det skall implementeras på
kliniken.” Bilden varierar emellertid beroende på sjukhus och verksamhet. Den
tydligaste beröringen mellan teori och praktik tycker vi oss, naturligt nog, återfinna på
USil. Även om kritiska röster hörs även därifrån är de färre. Den andra ytterligheten
uttrycker en klinisk lärare så här:
”Vi är i en kultur som är väldigt olik universitetssjukhusen och dom stora sjukhusen
som har stor kontakt med forskning och utbildning. Vi är i en kultur där forskning och
vetenskap är något främmande och anti, väldigt mycket. Det kan vi inte syssla med
här, här sköter vi patienterna. Här handlar det om att vara mullvad, mullvadsarbete
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att jobba med handledarna mullvadsvägen för att få dom motiverade att gå
handledarutbildning och gå vidare inom vårdvetenskap för att få upp
handledarkompetensen.

Detta är ett exempel på hur man använder de vardagliga relationerna för att stärka den
vetenskapliga delen i sjuksköterskornas kliniska utbildning. Kl balanserar, nästan som
medlare, i relationen mellan studenten, utbildningens vetenskapliga grund och
praktikens kultur (eller personalens ideologi). Hon kan ju knappast säga; … ”till
studenterna att man skall göra på ett vis på högskolan och sedan gör vi på ett annat sätt
här ute.” En annan säger så här:
”Vi ser ju, eller jag ser i varje fall, du kan aldrig få en student till att göra det du säger
i teorin om man sedan inte gör det där ute. De glömmer det dom har lärt sig på
högskolan. De går rakt in i rutingörat, så att kan jag få dem att ändra sig därute, då
ändrar sig studenten.”

Studieanvisningarna framhålls som ett verktyg för att koordinera skillnaden så att man i
verksamheten skall kunna känna till hur den kliniska utbildningen kan bli akademisk.
Detta upplevs emellertid inte vara något lätt arbete när både huvudhandledare och
handledare säger att
…”kan dom inte låta dem [sjuksköterskestuderanden] bara vara på praktiken, kan ni
inte hålla väck andra uppgifter, varför har de så mycket annat de skall göra under
tiden. Studenterna tycker detsamma varför skall jag behöva göra detta jag vill ju lära
mig det dom gör. Det krävs en del underlättande och bearbetning av detta. Men sen är
det olika, de yngre syrrorna har lite mer förståelse, dom som själva gått den nya
utbildningen, dom hänger med lite mer, för dom är det inget problem de känner ju
igen teorierna och det underlättar.”

Detta uttalande tycks vara något som genomsyrar verksamheten lite överallt. Det
innebär därmed att praktiken kan ta överhand och därför blir det så viktigt att man
balanserar mellan teori och praktik, menar en KL som också säger att: ”Man är lite mätt
när man kommer från skolan. Klimatet är sådant att man skall jobba”.
Var man har sin lojalitet, vilket vi återkommer till senare i rapporten, ser olika ut och
det påverkar givetvis också hur man ställer sig i ovanstående situationer. Någon
utrycker det som syftet är att upprätthålla verksamheten i framtiden: … ”den största
lojaliteten är egentligen mot patienter och kolleger ute. Dom skall ha duktiga syrror…”
Här kommer vi också in på vad som räknas som en riktig sjuksköterska. Det: …”räcker
inte med att hon har gått sjuksköterskeutbildningen. Hon är inte någon riktig
sjuksköterska för hon har ju inte jobbat på golvet så mycket.”
Området forskningsanknytning bör bli mera konkret när det är ett: … ”sånt motstånd
mot det här med vetenskap och forskning”, framhåller vidare en klinisk lärare. Hon
berättar om ett omvårdnadsforum i form av ett nätverk som hon träffade: …”och det
gick bra så länge det var allmänna spörsmål. Men lät det minsta vetenskap så kom det
ingen … Nu har jag låtit det vila för det har varit väldigt struligt...”.
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andra exempel som ges vilka inte gjort det lättare att arbeta med evidensbaserade frågor.
En förhoppning som dock finns hos KL är den föryngring som sjuksköterskekåren
genomgått. Kl vill fortsätta med omvårdnadsforumet ”om man slutar att tafsa på
organisationen”, kanske genom att strategiskt använda det nätverk av före detta
studenter som nu är anställda och som har kandidat- och magisterexamen.
Andra KL berättar också om att personalen argumenterar för att de inte skall engagera
sig i vetenskapliga frågor därför att: … ”mitt förstahandsjobb är att sköta patienterna,
sen har jag studenter och hinner jag så tar jag det andra”. Innan utbildningen blev
vetenskaplig var just görandet i centrum vilket påverkar:
…”gamla sjuksköterskor som jag också är, vi har ju bara gjort vi har gått omkring
med vår tysta kunskap och gjort och varit väldigt duktiga och patienten i centrum och
så där. Men dom nya sjuksköterskorna som jobbar mer evidensbaserat dom
ifrågasätter mycket mer vad det är dom gör och det ligger liksom i deras natur och det
måste vi möta upp. Dom äldre sjuksköterskorna har ju svårt för att möta upp. Därför
att de har gått på sin schemarond i alla tider och gjort så här och servat doktorn och
lagt fram receptblocket och allt det där.”

Kl framhåller vikten av att vara just denna översättare mellan vetenskap och praktik,
och ibland mellan det gamla och det nya. Här kan man dels ta hjälp av studenter, dels ta
fram artiklar, översätta dessa och stödja personal som vidareutbildar sig. Någon
framhåller hur svårt det ibland är att få handledare och övrig personal att förstå vad
teorier skall vara bra för. En annan berättar så här om dokumentation: … ”varför i
herrans namn skall de läsa Carnevali? Men läs ordentligt så är det vad du gör varenda
dag. Det är bara det att Carnevalistackarn hon hade mod att sätta det på pränt och skriva
det i en teori eller modell.”
En effekt av mullvadsarbete och att vara förhandlare, menar några, ser de genom att
handledarskapets status har höjts betydligt. Flera rapporterar om ökade krav och
önskemål om utbildning för handledare förekommer. Därigenom menar man att det
finns bevis för att fler och fler ser det som betydelsefullt att man skaffar sig utbildning
som har vetenskaplig grund: ”Det är något som jag är med och manar på. Många vänder
sig till oss och frågar vad det är för utbildning som jag måste ha för att kunna bredda
mig och komma vidare”. Intressant är just uttrycket att komma vidare som
sjuksköterska. Många kliniska lärare, kanske samtliga, hjälper sjuksköterskorna vidare i
utbildningssfären: ”Man kan säga som så att i verksamheten finns det fler och fler
sjuksköterskor som har läst lite mer och dom kommer och frågar vad kan ni nu använda
oss till?”
Det förhållande att studenter har med sig teorin ut i verksamheten innebär att den på
så sätt omsätts i praktiken, även om de som kliniska lärare har svårt att ge konkreta
exempel på hur detta görs.
När studenter exempelvis genomför övningar i
dokumentation sker detta enligt vad de lärt sig på högskolan och detta diskuterar de
sedan med handledare och personal. Andra exempel som ges handlar om de relationer
som etableras med hjälp av case, vilka vi tidigare berört under avsnitten om verksamhet
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kommunens hemsjukvård med att granska artiklar och andra med att söka information
om evidensbaserad trycksårsbehandling. I övrigt tycks det främst vara den muntliga
kontakten mellan personal och KL som är den väg som banar för brobyggande. Det ges
också förslag på att ha anslagstavlor där dokumentationsexempel, vetenskapliga
intressanta artiklar och annat material kan presenteras. På några ställen har detta också
redan genomförts. En klinisk lärare nämner aktiviteter som att hjälpa personal med att
söka litteratur för att på så sätt stärka sjuksköterskeprofessionen i förhållande till
läkarna.
Det finns slutligen ytterligare en åtskillnad mellan vetenskap och praktik vilken
några kliniska lärare berättar om i intervjuerna. Det är att;
…” de som har hand om pengarna har makten och i vår värld är det naturvetarna dvs
doktorerna för att överhuvudtaget kunna hävda oss så går det inte att vi håller oss till
den beteendevetenskapliga tänket. Bara om vi använder deras terminologi lyssnar
dom, annars inte. Det är som att tala med döva på dövas vis och med lärda på latin.”

I citatet pekar man på var makten finns i sjukhusen. Enligt Kl tycks detta dock inte vara
något direkt problem på de större sjukhusen, där finns en balans mellan professionerna.
Det är på de mindre sjukhusen som tydligare kan se att den medicinska professionen
dominerar.
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3.3 Villkor som kliniska lärare
3.3.1 Inledning
Det finns en rad olika faktorer som utgör villkor för varje klinisk lärares arbete. Dessa
faktorer är många, mångtydiga och komplexa. Därför är det svårt att studera orsak och
verkan mellan enskilda fenomen.
I detta avsnitt – liksom i de övriga - presenteras ett antal berättelser som griper in i
varandra. Ett av de mönster som tydligt framträder i materialet är de olika strukturer av
arbetsdelning som de kliniska lärarna är en del. Arbetsdelningen berör såväl nivåer som
sjukhus och klinik som de kliniska lärarnas egna uppgifter. Tiden är även den en viktig
faktor. De kliniska lärarna beskriver tydligt hur den begränsar och problematiserar deras
situation. I deras tjänster finns villkor inskrivna som hänvisar till den egna utvecklingen,
frågan är hur denna hanteras? Inofficiella nätverk, som tidigare har behandlats, är så
frekvent förekommande att de även framträder som ett villkor för arbetet som kliniska
lärare. Kapitlet avslutas med en rubriken ”Matris eller hierarki – inkludering eller
exkludering? Här berörs KLs relationer till högskolan, verksamheten och andra möjliga
grupperingar.

3.3.2 Arbetsdelning
Begreppet arbetsdelning används för att beskriva hur arbetet är fördelat mellan
organisationer, mellan deras olika verksamheter och mellan olika roller och uppgifter i
en organisation. Målet med att fördela arbetet är att försöka strukturera en hushållning
med knappa resurserna. Då arbetsfördelningen tycks ha en så stor betydelse blir den
också ett viktigt villkor för de kliniska lärarna. Medan deras roller kan betraktas som
ganska entydiga (se de tre målen), är däremot deras uppgifter både mångtydiga och
komplexa.
Den organisatoriska arbetsdelningen berör högskolans uppgift med att utbilda
sjuksköterskor. Sjukhusen skall behandla patienters problem. Enligt beslutet om
tjänsterna som kliniska lärare, är deras uppgift å ena sidan att säkra att studenter får en
utbildning som är vetenskapligt baserad och å andra sidan att utveckla verksamheten
(praktiken). Det sista innebär att de skall bidra till klinikernas utvecklingsarbete,
handleda vårdpersonal samt bedriva seminarier och utbildningsverksamhet för personal.
I sina olika roller uppbär de således en arbetsfördelning som finns historiskt förankrad
mellan två organisationer – högskola och sjukvård.
En sådan arbetsdelning kan vara problematisk då det s a s gäller att förhålla sig till två
världar- å ena sidan utbildning och forskning och å andra sidan sjukvård och patienter.
Den komplexitet som finns i tjänsten avseende innehållet i fördelningen mellan
högskolan och sjukhuset uttrycks av en KL på följande sätt: …”be mig inte tala om vad
jag gör.”
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De KL som enbart arbetar med verksamheten tycks vid en första anblick ha en enklare
roll. Gränserna är emellertid, ibland med nödvändighet, otydliga. Detta gäller speciellt
arbetsområden vilka innefattar stora målgrupper och som kan ha en omfattande
geografisk spridning av sina arbetsplatser. Att arbeta tillsammans med handledare
innebär redan detta att de går utöver den arbetsdelning som finns på ett enskilt sjukhus:
”Vi har 20 huvudhandledare som vi jobbar emot och det är sjuksköterskehandledare,
sen finns handledare även hos läkaresekreterare…ortoped. Dom jobbar vi indirekt mot
och stöttar också. Men vi är inte så aktiva för vi har ju inte hand om studenterna som
är på deras områden. Vi skall ha en handledareutbildning nu i höst, en
uppdragsutbildning, som skall vara tvärprofessionell och det innebär då att psykiatrin
och sjukgymnaster kommer in, men störst är behovet bland sjuksköterskor.”

Den kliniska lärarens arbetsområde är ansenligt vad gäller att vara stöd för handledare
samt de insatser hon gör för verksamhetens utveckling. Den i citatet nämnda
tvärprofessionella handledarutbildningen leder indirekt till att nya nätverk bildas.
Genom detta kan den etablerade arbetsdelningen mellan olika roller
och
arbetsuppgifter, som t ex läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnaster och
läkarsekreterare på så sätt möjligen komma att ifrågasättas.
Förutom denna horisontella arbetsdelning (mellan läkare, sjuksköterska etc) finns på
samtliga arbetsplatser en auktoritetsfördelning, dvs chefer på olika nivåer som har
skiftande ansvar och auktoritet. Detta är en vertikal arbetsdelning till skillnad från den
horisontella. I den vertikala arbetsdelningen ingår också koordinering och kontroll av
verksamheten. Flera KL berättar för oss att de ingår i stabsgrupper, som är exempel på
arenor där koordinering och kontroll utövas. Flera andra berättar dock emellertid också
att de har betydligt svårare att komma in på dessa.
Delegering av ansvaret för personalens kompetensutveckling kan ses som ett exempel
på en vertikal arbetsdelning. Chefen är den som ytterst bär ansvaret, men själva arbetet
med detta är delegerat till enskilda personer på avdelningarna, berättare en klinisk lärare
som själv har ett nära samarbete med en person som ansvarar för ett sådant arbete.
Denna person är underordnad den chef som delegerat uppgiften vilket den kliniska
läraren inte är. Här framträder således en bild av ett arbete som skär tvärs igenom olika
gränser och ansvarsområden.
I det ovanstående har vi berört arbetsdelning i horisontell och vertikal form på individeller rollnivå. Det finns även en arbetsdelning på gruppnivå som t ex den mellan
medicin och kirurgi. Dessa mönster medför varierande villkor för KLs arbete på olika
sätt:
”Jag fick det här ansvarsområde som är en akutmottagning och två sådana
akutvårdsavdelningar med smärre vård och sedan tre vårdavdelningar med lite mera.
Alla söker akutvård, men en del behöver vårdas lite längre och så är det sex
avdelningar. Jag insåg då att på 50% tjänst kan man inte göra så många underverk.”
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uppgifter beroende på den verksamhet som utförs. De kliniska lärarna är således en del
av det strukturella nätverk som de befinner sig inom, inte utanför. Denna struktur, eller
arbetsdelning, har i många fall förändrats genom beslut som tagits inom ramen för
Skånsk Livskraft.
Arbete med såromläggning är ett exempel på den specialisering och horisontella
arbetsfördelning
som finns mellan sjuksköterska, undersköterska och läkare.
Såromläggning är en specifik uppgift som är ”en gammal undersköterskeuppgift som
sitter kvar i väggarna”, berättar en klinisk lärare för oss. Undersköterskan är duktig och
kan mycket väl göra en omläggning, men det är sjuksköterskan som har det yttersta
ansvaret och skall föra dialogen med läkaren vid ronden, poängterar KL. Det är
sjuksköterskan som skall beskriva den sårläkningsprocess som såret befinner sig i och
föreslå det förbandsmaterial som såret kräver. Sjuksköterskan har kompetensen att söka
evidensbaserad kunskap, vilket inte undersköterskan har: ”Man kan säga att
undersköterskan tar för sig och sjuksköterskan släpper det gärna ifrån sig. Det är nog en
gråzon som de har dåligt samvete för. Undersköterskorna är duktiga i detta, men de allra
specifikaste kunskaperna har hon inte”.
En annan inte alldeles ovanlig beskrivning av en klinisk lärares arbetsinnehåll och hur
detta fördelar sig är att det skiftar mellan olika årstider. På hösten arbetar hon mer med
studenterna och mindre för verksamheten. Då är det främst handledarinsatser, lite
uppföljningar och närliggande uppgifter som gäller, framhåller en KL. På vårarna
däremot kan arbetet bestå i att ge nätbaserade kurser och ha egen handledarutbildning
för undersköterskor. Denna sistnämnda utbildning har hon genomfört vid tre tillfällen.
Under våren gjordes också en utvärdering av en organisationsförändring där hon använt
sin kompetens från magisterutbildningen. I detta projekt har enkäter och intervjuer
använts vilka analyserats kvalitativt. Sjuksköterskor som deltar i magisterutbildning har
också engagerats i syfte att hålla deras kunskaper från metodkurserna aktuella tills de
skall göra sina egna arbeten.
I dessa villkor som uppstår genom arbetsdelning och koordinering finner vi även
exempel på när oväntade saker måste hanteras samtidigt med de redan planerade. En
klinisk lärare berättar om hur hela hennes planering med praktikplatser och hur de var
förankrade för att stämma med verksamheten, gick upp i rök. Hon får: … ”beskedet att
de har ändrat upplägget på kurserna. Därför fick jag göra om planeringen för alla tre
terminerna och då var det redan förankrat ute. Sådana dagar är det tufft.” Samma KL
berättar om hur hon vid ett annat tillfälle hade planerat och skickat en inbjudan till en
temadag för personalen och då det kom en kallelse till ett möte på högskolan som hon
var tvungen att delta i. Enligt henne fanns det ingen möjlighet att avböja då mötet skulle
handla om kliniska examinationer. Det fanns heller ingen annan att skicka och: … ”det
går inte hoppa över det mötet för jag måste vara med på den banan och det andra borde
jag i verkligheten hålla i.” Hon berättar för oss hur dåligt hon mådde över denna
splittring mellan två ”måsten”.
Sådana eller liknande berättelser om koordinering utifrån arbetsdelning på olika nivåer
förekommer i samtliga intervjuer. Berättelsernas kärna eller budskap förekommer
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mellan de möten som hon i sina olika roller måste delta i. En annan KL säger att om hon
skulle gå på alla viktiga sådana möten skulle: …”25% av hennes arbetstid slukas upp i
möten.” Koordinering och olika former av arbetsdelning, i stort och i smått, tycks
således vara viktiga faktorer som utgör villkor som inte kan negligeras. När andra
kollegor finns tillgängliga i sådana fall kan dock de akuta problem som uppstår lösas.
Det mönster som emellertid genomsyrar intervjuerna är att möten och andra aktiviteter
ofta kolliderar. Detta förhållande kan vi även betrakta ur ett rumsligt perspektiv. Ibland
finns lokaler spridda över ett mindre område som man måste ta sig emellan:
”Vi har ett hus till där det ligger två avdelningar, hospisavdelningar, som tar hand om
våra patienter som är i livets slutskede och en avdelning som kallas för FAH som
betyder sjukhusansluten hemsjukvård. Det är alltså våra specialister som åker hem till
våra patienter som gärna vill vara i hemmet och som distriktet inte har kompetens att
ta hand om. Här arbetar sjuksköterskorna i den slutna vården med dem i öppenvården.
De jobbar tillsammans med distriktsjuksköterskorna…”

Relationen mellan den slutna vården och den öppna vården är ett annat exempel på
arbetsdelning och koordinering vilket är en del av villkoren för kliniska lärarnas arbete.
De som arbetar inom den öppna vården har ett stort geografiskt arbetsfält som innebär
att de tillbringar en inte ringa del av sin arbetstid i bilen mellan olika arbetsplatser.
Frågor som mer indirekt berör arbetsdelningen är det antal sjuksköterskor som finns.
Detta tillsammans med den geografiska spridningen ger naturligtvis helt olika
förutsättningar för kliniklärarnas arbete.
I berättelserna framträder slutligen en viss osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan de
kliniska lektorerna och adjunkterna. Någon menar att det är den kliniska lektorn som
har det övergripande ansvaret. Men för de kliniska adjunkterna och även för några av
lektorerna är denna arbetsdelning inte tydlig. Påpekas bör att detta dock inte har
framställts som något direkt problem i de kliniska lärarnas arbete och det är ett fåtal av
dem som tagit upp frågan.
Arbetsdelning i form av verksamheters förändring
Det pågår en rad förändringar som KL tillsammans med övrig personal är en del av. Ett
ökat samarbete med den kommunala närsjukvården är ett sådant exempel som nämns.
Vårdplanering för patienter som behöver hemhjälp beskrivs ha ökat enligt KL:
…”Massor av den sorten. Oerhört.” Detta innebär också att hanteringen och ifyllandet
av blanketter och administrativa rutiner kring patienterna har ökat. En klinisk lärare
säger så här: …”Det är till och med en av dessa kirurgiavdelningar som har en
sjuksköterska som bara ägnar sig åt detta.” Detta visar att nya uppgifter som belastar
verksamheten också kostar resurser. Utvecklingen, som är ett exempel på förändrad
arbetsdelning, kan också se ut så här:
”Patientinnehållet förändras så att man gör en snabb kartläggning av patienterna som
läggs, patienten kommer inte att ligga här en längre tid, utan en kortare tid … kanske
en 3-4 dar. Om man har en blindtarmsinflammation så skall man kunna operera denna

- 54 och patienten gå hem härifrån och inte belasta avdelningarna för annan tyngre
kirurgi.”

Det är de verkligt sjuka som läggs in idag, andra blir hemskickade. De patienter som
ligger kvar på sjukhuset är mer multisjuka. En KL menar att det är en trend och att
belastningen i vården är idag betydligt högre än tidigare.
Exempel på förändringar som innebär att kontrollen, eller åtminstone besluten, ligger
hos andra än där de kliniska lärarna befinner sig, är de beslut som tagits inom ramen för
Skånsk Livskraft om en ny arbetsdelning mellan närsjukhus med viss akutsjukvård och
specialistsjukhus etc.
Det finns sålunda en mängd olika faktorer som påverkar vardagen och villkoren för de
kliniska lärarna. Vi går inte exakt in på hur dessa olika faktorer påverkar KLs arbete.
Många KL ger emellertid en bild av att det: …”har möblerats om i huset på det
kraftigaste och jag har tappat räkningen.” Ett exempel är att:
”Vårdenheten var en enhet som tidigare var en organisation för sig själv. Den är nu
nermonterad sedan årsskiftet, så nu är man tillbaka som det var för 15 år sedan….för
15 år sedan hade man klinikföreståndare, för att nämna någon typ av likhet med idag.”

En annan berättelse är:
”Jag har varit här i fyra år och när jag kom var det fyra avdelningar och en avdelning
är på väg att tas bort helt… den håller på att avvecklas nu under våren i och med
Skånsk livskrafts inträde eller fotfäste. Vi blir berörda av detta nu. Så nu kommer
denna kirurgi att finnas på andra sjukhus.”

Det som skall bli kvar är den högspecialiserade vården, berättar KL. I detta exempel
innebär det att klinikens användning av lokaler kommer att minska, allt i enlighet med
Skånsk Livskraft.
Patientens logistik på sjukhuset är inte heller att förglömma. Genom att många
sjuksköterskors scheman idag är personligt skräddarsydda innebär det att det inte alltid
är samma sjuksköterska och undersköterska som arbetar tillsammans vilket medför att
kontinuiteten för patienten blir sämre, berättar en KL. Det faktum att några arbetar
heltid medan andra arbetar deltid försvårar schemaläggningen i detta avseende. Snarare
är det så att det är många kombinationer av sjuksköterskor och undersköterskor som en
enskild patient kan få träffa, menar samma KL.
Att varje organisation, sjukvården intet undantag, också innehåller inslag av teknologi
är uppenbart. Detta är något som dock förvånansvärt sällan nämns spontant i
intervjuerna utan det är något som först kommer upp till diskussion när vi som
intervjuare ställt direkta frågor. Några
sådana exempel på tekniska utrustningar som då nämnts är smärtlindringspump,
droppräknare, sondmatspump, elektrisk utrustning, provtagningsutrustning, avläsare för
syreintag, ultraljud och utrustning gör strålbehandling. Detta är bara några få av de
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kunna använda. Här finns också en arbetsdelning mellan vad som undersköterskor
respektive sjuksköterskor får använda. Det krävs även certifikat för att få använda viss
utrustning. Här ingår även specialistutbildning som t ex för narkossköterskor. Med
andra ord: ”Det finns en hel del teknisk utrustning.”
Arbetsdelning och koordinering är sammanfattningsvis viktiga villkor för de kliniska
lärarnas arbete oberoende av var de befinner sig i verksamheten. Det gäller mellan
högskola och sjukvård, forskning och praktik, olika sjukhus, olika kliniker och den
arbetsdelning som kan beskrivas som horisontell respektive vertikal, för att nämna
några exempel.

3.3.3 Tidsbegränsningar och chefsproblem
Två problem som samtliga kliniska lärare på ett eller annat sätt uttrycker är att få tiden
att räcka till och bristen på stöd från chefer i verksamheten. En del i det först nämnda är
att hantera sin egen fördelning av tiden mellan de tre målen (se inledningen). Poängteras
bör här att det inte är målen i sig som är problem utan det är just balansen mellan dessa.
Vem skall man säga nej till? Är det att inte ta upp ett case i omvårdnadshandledning?
Att inte delta i klinikens utvecklingsarbete? Även om det formellt sett finns en
arbetsgivare, framträder för de flesta KL att de har två huvudmän, nämligen högskolan
och förvaltningen/regionen. UMAS hanterar exempelvis problemet genom att i princip
ha den som arbetar mot verksamheten är anställd av verksamheten även som klinisk
lärare. Medan den som ansvarar för studenterna tillhör högskolan.
Flera upplever det som att: … ”gummibandet har blivit större och större.” Med detta
åsyftas att alltfler uppgifter och områden har kommit att ingå i de kliniska lärarnas
arbete. Några KL menar att detta hänger samman med att de har blivit mer kända i
verksamheten. Som tidigare beskrivits menar flera kliniska lärare att det tar alltför lång
tid att bli känd och accepterad i verksamheten. Det är först när så är fallet som KL utgör
en verklig resurs för verksamheten. I och med att allt fler uppgifter tillkommit har någon
KL känt sig tvungen att: … ”börja bromsa, det fungerar inte. Man måste göra detta när
man känner att det inte går. Till slut greppar man ingenting.”
Andra problem, som även de tidigare berörts, är att få med personalen på olika
aktiviteter tillsammans med studenterna. Samtliga KL är mer eller mindre inne på att
detta är viktigt samtidigt som tiden upplevs som ett avgörande problem. Så här berättar
en KL om att så få personal deltar i seminarier:
”Det är tyvärr väldigt svårt, för det är väldigt svårt för dom att komma ifrån och jag
har svårt att få det accepterat, att det är en prioriterad del av jobbet och inte minst hos
cheferna. Det kvittar hur många gånger jag säger det till cheferna så händer det
ingenting…”

Just vikten av att cheferna verkligen ställer upp är kanske att av de, som vi uppfattar det,
viktigaste villkoren. Alla KL menar att cheferna ställer upp, men när de skall beskriva
på vilket sätt blir det genast svårare. Ofta saknas konkret stöd från cheferna, framhåller
flera kliniska lärare. Cheferna tycks i hög grad agera efter vad som är politiskt korrekt,
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En del av vardagen för de kliniska lärarna är också de sjukhusövergripande besluten. Ett
sådant exempel som nämns handlar om defilibratorutrustning som i stort all personal på
alla sjukhus, åtminstone som vi uppfattar intervjun, skall kunna använda: ”OK, nu skall
detta göras och då får allting stå tillbaka ju”. Det som då får stå tillbaka kan vara något
som den kliniska läraren sedan länge har planerat. Flera berättar att genom förändringar
som Skånsk Livskraft beslutar om har andra projekt fått avbrytas eller helt läggas ned.
All personal, inklusive KL, drabbas också av minskade resurser i en verksamhet som är
i ekonomisk obalans:
… ”man skall hålla igen överallt. Man minimerar bemanning. I detta skapa en kvalité
både för handledare och studenter och att det blir en bra utbildning av det och att det
fungerar ute, att man inte kör slut på handledarna och att det ändå blir kvalité på
utbildningen för studenten är svårt.”

Detta citat är typiskt för de flesta KL även på ett annat sätt: De återvänder, om än inte
alla, ständigt till studenterna som en bas i sina berättelser och åsikter.

3.3.4 Egenutveckling
Samtliga KL har i sina tjänster tid för egen kompetensutveckling. Oftast handlar det om
20% av tjänsterna. Även om de inte alltid hinner utnyttja denna tid ser de den som
viktig. Precis som vi tidigare nämnt är möjligheten att få tiden att räcka till något
pressad. Detta att få tiden att räcka till för egen kompetensutveckling är, enligt flera KL,
i sig inget problem. Anledningen är att arbetsinnehållet i tjänsterna ger sådana
utmaningar som leder till ett mer utvecklingsinriktat lärande som de ser som
kompetensutveckling.
Ett problem däremot kan vara, som några KL påpekar, chefernas otydlighet inom vilka
område som de bör utveckla sin kunskap. Med detta menar de kliniska lärarna att dessa
visserligen är formellt utsedda, men de har inte något operativt arbetsgivar- och
utvecklingsansvar för de kliniska lärarnas utveckling.
Cheferna utgör villkor för KL på olika sätt. Det finns dels de som direkt är KLs chefer
och dels de chefer i organisationen som har makt och auktoritet att säga ja eller nej till
KLs olika insatser. När det gäller den egna utvecklingen tycks det emellertid vara något
de själva helt och hållet ansvarar för och även genomför. Åtminstone var det så i början
då de hängde mer i luften utan något direkt stöd, berättar några för oss. Långsamt
arbetade de sig in i verksamheten och fick förtroende: … ”det enda bollplank jag hade
var vårdplatschefen som då fanns. Det var henne jag bollade med.”
Bollplanket här avser inte enbart den egna utvecklingen utan också KL:s insatser i
verksamheten. Egenutveckling och stöd för arbetet som klinisk lärare hänger således
nära samman.
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magisterutbildning medan andra redan har denna och lägger istället tid på att utveckla
sitt pedagogiska kunnande. Att delta i en vårdstämma under tre dagar är en form av
kompetensutveckling, framhåller en klinisk lärare. Många poängterar emellertid också
att de frekvent läser facklitteratur och artiklar som ett sätt att utveckla sig själva.
Några säger sig ha börjat planera sin tid bättre eftersom de nu i större utsträckning vet
vilken tid som studenterna tar och kan därför säga nej och måste också göra så som
någon påpekade. En annan berättade så här: ”Nej, jag planerar inga grejor och ringer
dom och frågar om jag kan ställa upp och vara handledare i höst så säger jag att det kan
jag inte eller om dom vill ha en internutbildning så får det bli till våren”.
Villkoren för att ägna sig åt och planera den egna utveckling som ingår i tjänsten,
varierar alltså stort beroende på dels var man befinner sig i sin egen utveckling och dels
de förutsättningar som innehållet i KLs arbete ger.

3.3.5 Inofficiella nätverk
Möjligen är ett av de viktigaste arbetsredskapen för de kliniska lärarna de inofficiella
nätverk som var och en har utvecklat. En KL beskriver detta så här: …”för att det skall
fungera måste man visa sig ute… man kan inte sitta här nere utan man måste visa sig
ute hela tiden vara en av dom”. Om det inte hade funnits möjligheter till att arbeta på
detta sätt hade troligen innehållet i tjänsterna sett annorlunda ut. Även de som arbetar
med en avgränsad klinik/avdelning beskriver täta relationer, sådana som kan betecknas
som nätverk, som viktiga. Betydelsen av dessa inofficiella nätverk tycks emellertid vara
än större för dem som har ett bredare arbetsfält med ett ansenligt antal sjuksköterskor
som målgrupp.
I dessa inofficiella nätverk ingår och används såväl huvudhandledare och handledare
som studenter. Genom handledarträffar fångas olika händelser i verksamheten upp vilka
inte enbart är relaterade till studenter. Varje enskild KLs inofficiella nätverk bygger på
de förutsättningar varje kliniks specifika kultur ger. Känner man inte till eller förstår
denna har man betydligt svårare att bli accepterad. Det tar lång tid att komma in i en
verksamhet. Genom att kunna eller ha utvecklat en emotionell känsla för specifika
kulturer har KL lyckats med att etablera kontakter och förtroende som inte med
automatik följer själva tjänsten. Detta är något som varje enskild klinisk lärare bygger
upp i sina egna relationer. De berättar ofta och återkommande om hur de, om de redan
var kända i verksamheten innan de anställdes som kliniska lärare, utnyttjar tidigare
kontakter och nätverk.
Dessa tidigare kontakter sträcker sig ibland även utanför den slutna vården och
primärvården. Någon berättar om kontakter som etablerades för över tio år sedan och
som nu återupptagits:
...”delvis har det sprungit ur att vi hade ett formellt gemensamt projekt för många år
sedan, någonstans på 90-talet då jag var ute och hade grundutbildning i vips och
omvårdnadsdokumentation i alla kommunerna. Då hade vi ett gemensamt projekt
mellan sjukhuset, rehab och kommunerna som vår kurator drev och därur har det
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Andra berättar om hur man använder sig av relationer med före detta studiekamrater för
att bygga sina nätverk. De relationer som byggts upp med huvudhandledare respektive
handledare beskrivs som genomgående viktiga för de kliniska lärarnas möjligheter att
fullfölja sitt arbete med verksamhetens utveckling. De berättar om hur de, när de
besöker handledare eller träffar dem i andra sammanhang, medvetet använder dessa
möten för att fånga upp de bekymmer och behov som finns ute i verksamheten. Detta är
vad någon KL kallade för ”mullvadsarbete” i relationen mellan vetenskap och praktik
(se tidigare avsnitt). Detta kan göras i olika former men ändå ha samma syfte. Några
använder en mängd olika tidigare relationer för att kunna komma in i verksamheten.
Om man skall hälsa på någon man känner, så passar man kanske lägligt på till fikat. På
så sätt har man den inofficiella vägen försökt göra sig känd i verksamheten. KL tar
också tillfället i akt att vara med på verksamhetens ”syrraträffar”, för att på så sätt
finnas ute ibland personalen. De får som kliniska lärare ”själva kratta vägen” som någon
framhåller.
Andra vägar för att skapa nätverk är att upprätthålla kontakten med tidigare studenter
för att på så sätt ha en naturlig koppling till verksamheten. Vi skulle kunna säga att det
är en underliggande intention hos de kliniska lärarna att bygga upp ett förtroende som
varar länge.
De rekommendationer som ges till en ny lärare är oftast att: ”Skaffa ett kontaktnät.” De
som inte har haft detta kontaktnät från början måste alltså arbeta upp ett sådant. Har
man inte detta så: …”måste man hitta och veta vägarna för att få saker till stånd.
Samtliga KL beskriver dock någon form av kontaktnät som byggts upp under en längre
tid...”
”Ja det tar lång tid att bygga upp det speciellt om man kommer från skolans värld för
då är man lite hotfull. Det är nog enklare om man kommer som sjuksköterska. Men
alltså kontaktvägarna är väldigt väldigt viktiga och sen att ta det så nätt, att inse att det
här tar tid ….”

Så här uttrycker sig en chef om de kliniska lärarnas relationer till verksamheten:
”Det handlar, tycker jag, mycket om att man konkret går ut på vårdavdelningarna
sätter sig ner med dem som är anställda och börjar resonera, kanske kring ett case eller
någonting … jag tror mycket på att man skall jobba aktivt med dom som finns här,
alltså prata med folk, få folk att få en insikt i vad som är rätt och vad som är fel, med
det menar jag inte att hon skall komma med pekpinnar. Utan det är för att öka
förståelsen. Om man förstår varför man gör en sak så kan man följa det. Förstår man
det inte, kan man inte heller följa det och då följer man inte det heller.”

En annan typ av inofficiella tillfällen där ny mening kan skapas är, som tidigare
beskrivits, mötet mellan KL, huvudhandledare och handledare. Ett exempel på ett
sådant reflektionstillfälle är när handledaren blir utvärderad av studenten efter det att
denna är färdig med sin praktik. Denna situation bidrar antingen till att sjuksköterskan
får bekräftelse på det hon gör eller att ny kompetens tillförs. Genom att i mötet mellan

- 59 student och sjuksköterska diskutera utvärderingen kan man relatera tillbaka till
klinikens egen verksamhet, framhåller flera kliniska lärare. Vi har dock inte fått några
konkreta exempel på när och hur detta sker eller på vilket sätt det påverkar patienten.

3.3.6 Hierarki eller matris och inkludering eller exkludering?
En form av matris är en organisationsstruktur där ansvarsfördelningen är dubbel. Två
skilda delar av en verksamhet länkas samman i en enskild tjänst, men ansvaret för de
olika områdena i den enskilda tjänsten är fördelat på två chefer. En klinisk lärare som
arbetar med kvalitets- och kompetensutveckling för personalen på en klinik kan ha två
chefer: En klinikchef som kanske ansvarar för det förstnämnda, medan ansvaret för
personalens kompetensutveckling ligger på en avdelningschef. Likheter finns här med
en projektorganisation men till skillnad från en matrisorganisation, som är
stadigvarande, används en projektorganisation under en avgränsad tid för att lösa ett
avgränsat problem som den ordinarie verksamheten av någon anledning inte klarar av
att hantera. En matrisorganisation är således stadigvarande medan en
projektorganisation är tillfällig.
En hierarkisk organisationsstruktur används för att beskriva en organisation där man
strikt följer en vertikal och en horisontell arbetsdelning vilken oftast utgår ifrån
funktion. I denna inarbetas rutiner och regler för koordinering, styrning och kontroll.
Problem och lösningar av dessa är i hög grad möjliga att bestämma på förhand.
Orden inkludering och exkludering sätter däremot fokus både på var den strukturella
och på var den sociala tillhörigheten uppfattas finnas. Det förstnämnda innebär att den
kliniska läraren såväl formellt som upplevelsemässigt är inkluderad i verksamheten. De
KL som har utvecklat fungerande nätverk och samtidigt är en del av dessas innehåll och
upprätthållande (ett närverk upprätthålls genom dess relationer där KL är en del) har en
känsla av inkludering. Exkludering, åskådliggörs däremot när de berättar om chefer som
med läpparnas bekännelse tar de kliniska lärarnas parti, men i praktisk handling inte
visar detta. De kliniska lärarna är då exkluderade samtidigt som de är en del av
verksamheten utan att känna sig inkluderade i denna.
I intervjuerna framträder ett mönster av organisationsstrukturer där matris, projekt och
hierarki blandas. Det finns emellertid tendenser till att de kliniska lärarna i en
verksamhet med en mer hierarkisk struktur också har svårigheter. Det tycks vara
betydligt mödosammare att bli inbjuden till en sådan än om strukturen bygger på matris
och projekt, berättar man. Detta faller sig naturligt eftersom KLs anställningsformer
bygger på ett sådant arbetssätt som skall vara utvecklande för verksamheten. Denna
tendens skall emellertid ses som mångtydig i hur den yttrar sig då en rad olika faktorers
inbördes relationer påverkar det faktiska utfallet. Detta kan bildligt åskådliggöras enligt
följande:
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Figur 2: Relationen mellan inkludering och exkludering som beror på hierarkins utformning.
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Figuren visar att i en hierarkisk organisationsstruktur passar inte den kliniska lärarens
funktion in på samma sätt som i en projektorganisation. Hierarki innebär att roller,
funktioner och handlingar i hög grad är förutbestämda i olika beskrivningar och
standardiseringar. Verksamheten bygger då i huvudsak på rutiner vilket är fullt möjligt
när resultatet är förutsägbart. Chefskapet är här inriktat på uppföljning och på
utarbetande av rutiner för att upprätthålla kontroll, planering och bemanning.
I en verksamhet som skall vara lärande och där de anställda däremot har att hantera
oförutsedda uppgifter och händelser, fungerar inte rutiner tillfredställande. Hierarki och
rutiner som grund för en förutsägbar verksamhet är effektivt (McDonalds). När däremot
en verksamhets innehåll, och speciellt dess resultat, är oförutsägbart är hierarki och
rutiner destruktivt för effektiviteten.
Hur de kliniska lärarna framställs på dagordningar, i kallelser och protokoll samt hur de
behandlas på möten och i andra sammanslutningar är ett möjligt sätt att komma åt den
ovan beskrivna problematiken. I vår utvärdering har emellertid inte några sådana
dokument studerats. Vi har här istället fått ta stöd i intervjuerna för att identifiera
ovanstående mönster. Den andra frågan är således i vilken omfattning som de känner
sig inkluderade respektive exkluderade av sjuksköterskor, chefer och andra i
organisationen.
Det handlar om att vara initiativtagare och visionär, men utan ansvar, är en vanligt
förekommande beskrivning av situationen som KL. En lektor beskrev det så här:
…”det handlar om att bara sitta i staben och inte ha några befogenheter, inget eget
ansvar, inga egna medel det är liksom på något sätt att be om, initiera, vara kreativ,
utveckla, fördjupa och sen ändå aldrig få sanktion för att det är ett allvar i det. Det
handlar om att entusiasmera så att det får en grogrund. Medan en vårdutvecklare som
är anställd av sjukhuset sitter i ledningsgruppen, är med och initierar
utvecklingsarbete, kvalitetsarbete, diskuterar framtiden, visionerna. Jag har inte något
sådant. Jag är inbjuden till ledningsgruppen i samband med kvalitetsarbete och sånt,
men jag har ingen funktion. Det handlar mer om att vara en drivfjäder underifrån och
förhoppningsvis faller det i god jord.”

I citatet framträder en viss frustration över att inte vara inkluderad, stå utanför
hierarkin i en hierarkiskt uppbyggd organisation. Man får vid behov ”audiens”, kan
komma på besök. Gör man detta tillräckligt bra, kanske man kan få vara en av dem,
men bara kanske. Här ges möjlighet att komma på besök hos staben och framlägga sin
sak, men det förekommer också exempel på där man förvägrats även detta. Andra KL
har valt en strategi som innebär att de samarbetar bara med de chefer som de känner att
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kontakt med; man avvaktar och ser vad som händer. När tillfället infaller sig agerar man
spontant. Detta är speciellt vanligt i verksamheter där en naturlig förankring, t ex att
redan sedan tidigare ha varit anställd på kliniken, saknas från början.
Ett exempel kan här nämnas: ”Svårigheterna som jag ser det är att avdelningscheferna i
dagsläget tyvärr jobbar för lite med utvecklingsfrågor. De är mer inriktade på
bemanning, bemanningsfunktionen som sitt uppdrag som chef.” Detta exempel visar
hur chefskap utifrån hierarki försvårar för KL att komma in i verksamheten och
användas av cheferna.
Med hierarkier följer svårigheter att kunna komma in i verksamheterna, vilket främst
tillskrivs cheferna. Personalens mer personliga bemötande beskrivs däremot i mer
positiva och nyanserade ordalag. Här bör dock en viktig avvikelse nämnas nämligen
den kritik mot teori och praktik som ovan berörts. Mönstret av relationer tycks,
åtminstone hos några, således vara bättre med personalen än chefer. Rollen som KL
ikläder sig är i huvudsak den med att bistå i utvecklingsarbete och där behövs
ledningens operativa stöd. Återkopplingen från ledningen är emellertid sparsam, man
tycks inte bry sig förrän ”det bränner till”. Det finns delar i dessa utsagor där några
uttrycker det som att ledningen inte riktigt förstår universitetsorganisationen. I många
fall är det just ledningen högre upp i hierarkin som framställs som problemet medan
avdelningscheferna tycks ha en större förståelse för deras arbete, framhåller några
kliniska lärare. Detta bekräftas också av de två gruppintervjuer där avdelningschefer
och KL har intervjuats. Bilden är dock inte entydig. Det finns även utsagor där
avdelningschefer är de som framställs som problemet medan ledningen högre upp är
den som stöttar. Mönstret är således mångtydigt!
I nästa avsnitt behandlas begreppet tillhörighet vilket har likheter med inkludering och
exkludering. Däremot använder vi oss inte av organisationsstruktur för att beskriva vad
de kliniska lärarna säger här.
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3.4 Tillhörighet
Var känner de kliniska lärarna att de har sin tillhörighet? Detta var en frågeställning
som raskt infann sig vid analysen av intervjuerna. Två enkla aspekter framträder i
berättelserna; en formell och en informell. Den förstnämnda behandlar frågan om vem
som har arbetsgivaransvaret. Den andra berör den egna uppfattningen om var man som
klinisk lärare har sitt hjärta och sitt engagemang och sin sociala tillhörighet. Ur dessa
framträder hur stödet ser ut från chefer, kolleger och andra grupper. Även frågan om de
arbetar ensamma eller tillsammans har betydelse för resonemang kring tillhörighet.

3.4.1 Arbetsgivaren och tjänstens inriktning
Vem som är arbetsgivare vet alla, det är antingen högskolan eller förvaltningen. Svaren
varierar däremot huruvida om denna också representeras av en person som aktivt stöttar
KL. En KL berättar så här: …”känslomässigt vet jag inte var jag befinner mig för att
jag tycker att jag blir mycket styvmoderligt behandlad av institutionen och ledningen
där och jag tycker jag har mer positiva vibbar ute ifrån sjukhuset.” Att det har varierat,
eller svajat, berättar andra om:
…”det är ju intressant för att min närmsta chef har svajat enormt under de här åren jag
varit här, vet inte var jag har hört till och jag har bollats fram och tillbaka …men nu
har jag en chef som är tillika projektledare och det är en person som jag får vända mig
till.”

Det finns emellertid en tendens till att situationen under de senare åren förändrats till det
bättre, berättas det om i intervjuerna. En annan tolkning är också möjlig. Den
tryggheten som de kliniska lärarna känner tycks ha ökat med tiden vilket kan ha medfört
ett minskat behov av en chef som också aktivt stöttar KL i deras arbete.
Problemet tycks istället snarare vara att de inte har någon chef som kan säga stopp eller
ta ställning till en rimlig arbetsbelastning. KL kan ju inte själv slopa vissa aktiviteter.
Vem skall ansvara för case och seminarier med studenterna om inte KL gör detta? KL
ställs inför en rad olika påträngande problem och uppgifter som inte alltid går att
planera. Flera framhåller också att det är i de spontana mötena som utvecklingen sker,
eller åtminstone att det är i dessa som idéer föds.
Ett annat problem som nämns i intervjuerna fördelningen av den tid de lägger ned på
studenter respektive på verksamheten. De tillåter sig själva att reflektera över hur
fördelningen mellan studenter och verksamheten löses, någon kan tycka att det är en
orättvis arbetsbelastning de får bära gentemot studenterna. I inledningen till
nedanstående svar påstår vi i intervjun att tjänsten till 50% var kopplad till
verksamheten: …”alldeles riktigt, alldeles riktigt. Men man har sett mig som en resurs
för högskolan”. En sådan resurs undervisar, utvecklar kurser och har kursansvar vilket
tar mer än 50% av en heltidstjänst.
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frågor. Lyhördheten gäller då den verksamhet som är riktad mot studenterna, medan den
del som riktas mot verksamheten, menar en KL, får bli lidande:
”Jag vill nog påstå att det är dåligt. Dom [på skolan] vet inte vad vi gör så är det även
om man presenterar timmar och då säger dom ´ni får slopa något annat´. Men det finns
inget annat, vad skall vi slopa?”

I intervjupassager om chefskapet återkommer KL ofta till problematiken med att
studenterna tar för mycket tid (de KL som också har som sitt mål verksamhetens
utveckling). Det finns flera kliniska lärare som berättar för oss att det kan vara upp till
80% av tiden som arbetet är inriktat mot studenterna. Även om denna situation inte är
representativ för samtliga kliniska lärare är det generellt sett tidsmässigt en tydlig
övervikt av den tid de arbetar med studenter. Vilket innebär också att deras arbete
med studenterna blir positivt uppmärksammat av chefer i verksamheten. För några KL
har situationen förändrats under hand. En berättar så här:
… ”det var ju så när jag anställdes så skulle det ju inte alls vara så jag skulle
överhuvudtaget inte [vara på högskolan] kanske vara på nåt möte. Hela min
verksamhet skulle vara förlagd till [sjukhuset]. Det var budskapet jag fick, men det
gick väldigt snabbt, man sögs in [i högskolan]…”

En klinisk lärare uttrycker sig vara speciellt nöjd med sin chef som också är
utvecklingschef för sjukhuset. KL, som också formellt tillhör utvecklingsenheten,
menar att det känns tillfredställande att tillhöra en sådan enhet. Från början hängde hon i
luften. Tidigare var det en vårdplatschef som var bollplanket vilken inte räckte till då
relationen enbart fanns på pappret. Att tillhöra något och vara en del av en arbetsgrupp
tycks vara viktigt. Detta gäller speciellt dem som har en klar identitet med att vara
sjuksköterska i praktiken.

3.4.2 Social identitet
I de tidigare avsnitten antyds i hög grad frågor som berör tillhörighet och identitet.
Troligen är dessa frågor mer frekvent förekommande hos kliniska lärare än hos
sjuksköterskor i allmänhet. En möjlig orsak till detta kan kanske vara att rollen som KL
inte är helt tydlig. Det förhållande som gäller mellan skolan och verksamheten
konstruerar en viss osäkerhet om vad som är viktigt. Samtidigt är de flesta KL överens
om att verksamheterna inte är tillräckligt aktiva för att bättre ta tillvara de kliniska
lärarna som en resurs.
Oavsett detta tycks samtliga kliniska lärare brottas med om de är kliniker eller lärare. En
viktig skillnad, som också konstruerar deras bild av den sociala identiteten, är om KL
redan innan hon fick tjänsten var sjuksköterska eller lärare. En sådan skillnad är att som
lärare arbetar man ensam. Som sjuksköterska är det tvärtom, framhåller en av de
kliniska lärarna. Hon menar att hjärtat finns i verksamheten som sjuksköterska:
…”jobbar alltid med undersköterskor och med läkare. Det är ett givande och tagande
och jag behöver inte tvunget utföra allting själv för det hjälps man åt, men som lärare
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En annan klinisk lärare som beskriver sig mer som sjuksköterska, än som lärare, säger
att jag: … ”jobbar på sommaren. Det är skitroligt och jag tänker varför är jag inte här
istället? Det är det jag gör allra bäst, men sen liksom kommer man tillbaks till det andra
igen.” I denna och liknande utsagor framhåller man ibland att de inte: … ” gör ett riktigt
bra jobb någonstans.” En sådan uppfattning vill de emellertid också förtränga och gör
så också. En strategi är att tydligt markera vad man är oavsett vilken del av uppgifterna
som man utför:… ”jag är fortfarande sjuksköterska. Jag arbetar som lärare men jag är
sjuksköterska. Jag tror att jag kommer att vara det resten av mitt liv.” Andra har
däremot, åtminstone enligt intervjuerna, betydligt svårare att bestämma sig för detta. De
brottas i högre grad mellan två sociala identiteterna: …”ibland är jag det ena och ibland
det andra och ibland är jag många roller på samma dag så man får vara rätt så flexibel.”
Nedanstående berättelse vittnar om tillsättningen av tjänsterna som KL och vad som
sedan hänt:
”…när vi satt och skissade på de här tjänsterna då var tanken att man skulle vara på ett
våningsplan och ha bara det och kunna satsa mycket mer och vara ute och sätta igång
projekt. Men det fanns det inte pengar till … Sen blev det plötsligt så att man blev
kursansvarig för en kurs. Som du vet så var det att hitta föreläsare få in kompendium
och kolla att de kom ut på skolan under dom här veckorna. …sen kom uppsatserna till
så helt plötsligt har den delen blivit så stor. Och det känner vi att det inte är bra.”

När sedan en klinisk lärare ber om att få dra ner på uppgifter knutna till skolan svarar
chefen: …”dra ned på någonting annat”. Arbetsbelastning och tyngd i de olika delarna
(studenterna respektive verksamheten) varierar beroende på uppdragets inriktning vilket
tycks vara unikt för varje klinisk lärare. Detta är möjligen orsakat av att det finns ett
relativt stort spelutrymme i tjänsterna. Härigenom har goda förutsättningar funnits för
att utveckla ett högt engagemang och motivation för att lägga ner mycket tid på det man
nu gör. Ett mycket vanligt uttalande är följande:
…”högskoledelen är mycket mycket mer. Högskolan vet att utnyttja detta och då
menar jag inte på något negativt sätt utan dom vet kompetensen. Här skall vi ta hand
om studenter vi skall ha case med studenterna, för olika grupper, vi skall ha
reflektioner, vi skall göra besök med studenterna ute på avdelningen och så har de
andra examinationsuppgifter som vi står för. Skulle en student krångla eller något
sådant får vi rycka in där. I uppdraget ligger ju också att vi skall vara här av och till på
konferenser på högskolan vi skall kompetenshöja oss i olika saker. Ibland går det bara
inte för sjukhusets del.”

Om en klinisk lärare inte skulle trivas med en hög arbetsbelastning på högskoledelen
och arbetet med studenterna, eller omvänt, kan möjligen en problematik uppstå, men
inte så att vi vill måla ut detta som det enda alternativet. Tvärtom är det ett mönster där
den sociala tillhörigheten inte går hand i hand, men kan ändå hanteras av den enskilde
utan problem. Intervjuerna är kanske inget annat än ett uttryck för konstruktioner av
sociala identiteter? Följande citat kan vara ett sådant exempel:
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som ligger till grund för människosynen, liksom vi är till för att patienterna skall få
hjälp och som sjuksköterska är jag det och idag är jag till för att studenterna blir
duktiga sjuksköterskor.”

Lojaliteten och det känslomässiga uppdraget tycks ofta återfinnas hos studenter och
handledare. Några stannar vid detta medan andra ser det som att de i framtiden skall få
duktiga medarbetare, en form av marknadsföring för sjukhuset. En social identitet kan
också konstrueras som en differens till tidigare upplevelser och utbildning:
… ”i Lund kände jag mig fortfarande som student…alltså jag kände mig inte
accepterad. Jag var inte pedagog, jag var sjuksköterska som hade halkat in på ett
bananskal i deras värld. Där var dom lärare, eller ännu mera de var akademiker som en
gång hade jobbat som sjuksköterskor. ”

Numera känner sig denna KL mera hemmastad i verksamheten och säger: …”det är en
oerhörd skillnad och det stämde mer med min människosyn och mitt sätt att vara, jag
kände mig accepterad…”. Även andra framhåller att det är ute i verksamheten som de
hör hemma. Ett exempel är när en av de kliniska lärarna skulle installeras fick hon ett
rum på sjukhuset där administrativ personal sitter. Detta föll inte i god jord hos den
kliniska läraren. Strategin som hon utvecklade var att hon hängde jackan på rummet,
tände lampan och gick sedan ut till personalen i verksamheten.

3.4.3 Stöd – chefer
Stöd är ett tema som berörs på olika sätt. Många tycks vara envisa ensamvargar som
kämpar på och ser också detta som en utmaning i arbetet. För andra kan ibland en chef
utgöra ett tydligt stöd liksom kollegor i inofficiella nätverk i verksamheten. Stöd finns
sålunda på olika nivåer i organisationen och det varierar från KL till KL beroende på
deras uppdrag. Om det är tydligt och kopplat till en avgränsad del i verksamheten - ej
studenter - blir relationen mer uppenbar och konkret.
Chefer i verksamheten framställs först i intervjuerna som positivt inställda till det arbete
som KL gör. Ett svar kan vara om de får stöd: … ”egentligen bara bra.” Men vid
djupare penetrering tycks detta mer vara en läpparnas bekännelse:
…”stödet som finns är mer läpparnas bekännelser. [Cheferna] talar väldigt mycket,
det är klart vi skall säga till och vi säger till dom … men dom tänker inte steget längre
med att se till att planera in det och att verkligen planlägga det. Jag tror inte att
handledarna går till chefen och säger nu skall jag gå ifrån och du får hjälpa mig att
lösa det här. För dom känner hela tiden går jag nu drabbar det kompisarna ansvaret för
det kollegiala ansvaret det är fruktansvärt stort.”

Cheferna konstrueras som positivt inställda om de inte motarbetar de kliniska lärarna.
Detta säger också något om den problematik som många ger uttryck för i intervjuerna.
En möjlig tolkning är att det finns ett visst motstånd, speciellt när den kliniska läraren
inte är knuten till en tämligen avgränsad verksamhet, hos alla chefer. Några kliniska
lärare berättar om ett relativt starkt operativt stöd från cheferna ute i verksamheten,
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en annan säger så här om samtliga chefer: ”Det är otillfredsställande som klinisk lärare,
jag känner också att man prioriterar, de kan prata om hur väldigt positiv och bra vår
insats är, men det blir ingenting av det”. Det tycks som om denna situation blir svårare
desto större område man arbetar gentemot. Därför har hon inom sitt verksamhetsområde
prioriterat bort sådana arbetsplatser där ett aktivt stöd saknas.
Mönstret som framträder är alltså det att cheferna brister i att aktivt stödja och
möjliggöra de kliniska lärarnas arbete för att delta i verksamhetens utveckling.
Det finns även ett visst motstånd från personalens sida att delta i olika aktiviteter,
speciellt om vetenskap är inblandad. Även med att stödja sådana aktiviteter som att få
personal att delta i seminarier och liknade, och som vi tidigare beskrivit som svårt,
saknas ett operativt stöd från cheferna.
Utvärderingen uppvisar således ett mönster där stödet från såväl chefer som från
kolleger är varierande och mångtydigt. Det finns också ganska drastiska uttalanden på
frågan om hur relationen till cheferna ute i verksamheten ser ut: ”Olika kan man säga,
det finns en liten tröghet, jag stångar mig blodig.” Detta gäller även om hon rent fysiskt
tycks befinna sig ganska nära åtminstone några av dessa chefer som hon ”stångar sig
blodig” mot. Åter andra uttrycker sig inte lika drastiskt, men framhåller att de sällan
själva blir inbjudna, utan när samtal förs med cheferna är det på KLs eget initiativ:
”Man får kämpa sig in”.
Ytterligare ett annat exempel som ges är: ”Vid något tillfälle bjöd vi oss in till olika
kliniker, den ena kliniken dom träffas en gång i månaden… men det tog ett halvår innan
vi kom på agendan. Dom prioriterade så mycket annat så det tog sådan tid innan vi kom
in på agendan och det var lite segt…”.
Där det fungerar väl är man noga med att förankra sin verksamhet hos cheferna för:
”Annars kommer man ingen vart”. Det är tydligt var makten finns att besluta om KL
skall få vara inkluderad eller exkluderad.
En KL menar att ett tips är att samla avdelningsföreståndarna en gång i månaden, t ex
innan de har handledarträffar. Detta får dem genast på bättre humör. Det är emellertid
flera KL som framhåller de uppenbara svårigheterna med att komma in i beslutande
församlingar som ledningsgrupper. Blir man inbjuden är det mera som en ”gäst” utifrån,
som någon säger. En annan säger att hon: … ”kan se och känna ett stort motstånd i
avdelningschefsgruppen, man ser det man tycker.”
När det gäller deras egna chefer berättar någon att: ”Han är jättebra, han har fullt
förtroende för det vi gör.” En annan Kl säger så här: …”jag vill driva saker och ting och
jag får alltid stöd.” Vi tolkar att det i dessa utsagor framträder en bild av att en chef
som är tydlig är en sådan som bekräftar den kliniska lärarens identitet (vem hon är i
organisationen) och arbete. Det mönster som framträder i relationen till deras egna
chefer är således relativt positivt. Möjligen kan detta också vara ett uttryck för en
intervjuareffekt, dvs att vara politiskt korrekta i sina uttalanden.
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3.4.4 Andra grupper och former av tillhörighet
De flesta säger sig ha någon form av kollegial tillhörighet som ger dem stöd eller någon
som kan vara samtalspartner. Men det finns också de som är ensamma. Det kollegiala
stödet varierar således från inget alls till ett fullt utvecklat sådant.
De som tillhör någon form av grupp uttrycker en större tillfredställelse. Hur detta stöd
kan gestaltas beskrivs av en KL så här: ”Här har jag ju jättebra stöd och jag känner ju
stöd ute överallt … har det inte blivit någon ordentlig tjänst, du skall väl vara kvar
[skratt]. Det känner jag och det är jätteroligt.”
Någon nämner frågan om hur tjänsterna tillsattes och ger genom detta en bild av ett
inledande stöd. Det behövdes fler studenter för att trygga en återväxt av sjuksköterskor
när 40-talisterna går i pension är en bakgrund: …”det handlade helt och hållet om att få
fler syrror till sjukvården. Vi måste öka utbildningen så vi får fler sjuksköterskor och då
var det ett rent kvantitativt perspektiv”. Idag är inte situationen densamma vilket har
inneburit att de kliniska lärarna ibland möts av att nu är det inte lika viktigt för
verksamheten att ägna sig åt detta. Men om vi tittar några år framåt kommer denna brist
att bli mer uppenbar genom ett ökat antal pensioneringar, framhåller hon. Vidare
uttrycks en viss rädsla för att det hon gör gentemot verksamheten faktiskt inkräktar på
det som inbringar pengar, dvs patienterna. Acceptans för kompetensutveckling,
utveckling av studenternas utbildning i verksamheten och andra aktiviteter är viktiga
vilket hon idag känner ett stöd uppifrån i organisationen även om det inte slagit igenom
överallt som ute bland personalen.
Andra roller som KL samarbetar med är praktiksamordnare som de ser som viktiga.
Främst framträder huvudhandledarna som den grupp de tycks hysa störst tillit till, om
det är så att man arbetar både med studenter och verksamheten:
”Huvudhandledargruppen är ju suverän, dom är jätteduktiga och vi jobbar jättenära
varandra”.
Ordet närhet och täthet i relationen tycks framträda som ett mönster i dessa utsagor om
personer som anses som viktiga och som man har en form av tillit till. Ett mönster för
inkludering i en verksamhet som åtminstone liknar en matrisstruktur och har delvis en
projektorganisation tycks bidra till att KL kan uttrycka ord som närhet, täthet och tillit.

3.4.5 Ensam eller tillsammans?
I berättelserna konstrueras olika berättelser som fångar hur de ibland känner sig
ensamma, främst de som inte har kolleger eller ingår i något team. Bilden som ofta
konstrueras i dessa berättelser är den jagande ensamma vargen. Desto mer en
verksamhet tycks vara organiserad som matris ju mindre ensamvarg. Detta bör
emellertid betraktas som en ganska grov förenkling av en i övrigt komplex verksamhet.
Om KL är och uppfattar sig själva som engagerade personer, men blir mer betraktade
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verksamheten. Rollen med studenterna blir då tydligare för här finns ett konkret
innehåll, medan i verksamheten måste rollen konstrueras och omkonstrueras ständigt
beroende på vilka frågor de hanterar som kliniska lärare i verksamheten.
Att medverka i projekt kan skapa samhörighet med anställda inom en verksamhet. Ett
längre projektarbete kan skapa en viss identifikation eller långsiktig trygghet. Där ges
man också möjlighet att få återkoppling på vad det är man faktiskt åstadkommer. Som
sjuksköterska finns en sådan direkt återkoppling från patienten som är nöjd eller
missnöjd.
Tvetydigheten i vad man säger är ofta stor. På en fråga till en KL om hon har tillåtits
göra det hon velat blir svaret följande:
”Nej, det känns inte så, jag skulle velat varit med i något projekt där jag kände att jag
var med och inte bara gör… men alltså i den här världen så är det så ju det är som ett
smörgåsbord det finns hur mycket som helst att ta för sig.

På ett sätt kan detta ses som en paradox; hon är både med och inte i verksamheten. Hon
är med i projekt. Däremot rutiner och regler som tillhör vardagen står hon ibland
utanför. Endast vid tillfällen då uppgiften är att utveckla dessa blir hon en del av
hierarkin. Oftast tillhör hon projektet, men inte hierarkin. Detta att inte tillhöra kan
skapa en frustration i att stå utanför de sammanhang där besluten fattas.
Några framhåller som en orsak till dessa funderingar den långa tid det tagit dem att ta
sig in i verksamheten. Det har varit som en ”väldig strid” eller ”att man stångat sig
blodig”. Att arbeta sig in i både verksamheten och högskolan är problematiskt samtidigt
som en framgång bidrar till att stärka den personliga identiteten genom att vara
pådrivande och stå starkt rustad inför framtiden, även om en viss tveksamhet kan smyga
sig in. Dock inte sagt utan att de vill vara kvar. Det finns på det sätt som de flesta
berättar om sina verksamheter en ”glöd som glöder”.
De framträdande mönstren yttrar sig i två ytterligheter. Den ena är en dragning mot
högskolan och den logik som där gäller och den andra är mot verksamheten och dess
logik.
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4 EN SAMMANFATTNING OCH NÅGRA MÖNSTER AV
DE KLINISKA LÄRARNAS BERÄTTELSER
I detta kapitel skall vi sammanfatta och samtidigt dra några slutsatser av det material
som finns i huvudrapporten. Blicken höjs något ovanför det som vi presenterar i denna.
För utvärderingen fanns fyra frågeställningar som indirekt svaras på i den följande
texten. Emellertid kommer vi att i det kommande kapitlet återkomma till den om
kompetensutveckling och lärande samt Skånsk Livskraft vård och hälsa.
Fyra områden har vaskats fram i den bearbetning som har skett av vad som sagts i
intervjuerna; stärka utvecklingen, relationen vetenskap och praktik, villkoren som
klinisk lärare och tillhörighet. I en sammanfattning av berättelserna utgår vi också från
dessa områden. Som sagts tidigare är emellertid gränsen mellan dem diffusa.
Syftet med nedanstående text är att peka på några mönster som vi menar är centrala för
på det sätt de kliniska lärarna skildrat sitt arbete. Därefter, för att något fördjupa
analysen, tas i det kommande kapitlet hjälp av de ramar som presenterats i inledningen
(organisering, lärande och kunnande). I det avslutande kapitlet leder dessa mönster och
slutsatser fram till ett antal förslag inför framtiden.

4.1 Stärka utveckling…
Under detta område har fyra centrala aspekter framträtt i intervjuerna;
 utveckling av personalens kunskaper,
 samtal som förändring,
 verksamhetens lärande och
 olika aktiviteter vars mål är skapande av rutiner.
De slutsatser vi drar av de mönster som framträtt inom dessa aspekter av stärkande av
verksamhetens utveckling är:
 Ett tydligt mönster i det material som vi samlat in är att de kliniska lärarna
arbetar med olika insatser för att ge personal kunskap. Några sådana
exempel på aktiviteter är seminarier, case, utbildningar och
utbildningsplanering. Lärandet är ofta inriktat på evidensbaserad och
vetenskaplig kunskap. Alltså, de arbetar främst med sådana kunskaper som
redan är kända och som skall implementeras.
 Utvecklingsaktiviteter som genomförs innebär oftast att sjuksköterskor
avlägsnas från den direkta kontakten med patienten. Att man har som mål
personalens fortsatta akademiska skolning tycks innebära att sjuksköterskan
ibland fjärmas från den direkta relationen med patienten.
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 De säger att akademisk skolning gynnar verksamheten, men om detta
faktiskt sker, och i så fall hur, är betydligt diffusare. På samma sätt är det
otydligt i vilken omfattning som den kunskap som personal förväntas ta till
sig vid seminarier och andra aktiviteter kommer patienten till godo.
 Svårigheter att övertygande beskriva nyttan för patienterna framträder även
i det utvecklingsarbete som avser implementering av dokumentation,
standardvårdplaner och många andra regler och rutiner som personalen
skall följa.
 Om relationen mellan kunskap och praktisk användning ses som
oproblematisk så har de kliniska lärarna varit med och stärkt utveckling på
kliniker/motsvarande. De kliniska lärarna har i hög omfattning bidragit till
verksamhetens utveckling, främst genom implementering av vetenskaplig
och evidensbaserad kunskap samt utvecklande av olika former av rutiner.
 Om vi med utvecklingsarbete och lärande avser sådant som på förhand inte
är känt, så är det sparsamt med exempel på sådana insatser. Fokus är på det
redan kända.
 Om förhållandet mellan å ena sidan olika insatser för att öka personalens
kunskaper och å andra sidan den direkta patientnyttan närmre studerats,
hade troligen inte något entydigt svar kunnat ges om bidragit till en
utveckling som gynnar patienterna. Aktiviteter som seminarium etc bidrar
till kunskaps- och kompetensutveckling, men det är långt ifrån detsamma
som att dessa kunskaper också kommer till användning i mötet med
patienten.
 De vardagliga, oplanerade och spontana mötena med personal ute i
verksamheten är viktiga. Här nämns flera exempel på hur de som kliniska
lärare direkt i vardagen bidragit med verksamhetsutveckling. I dessa små
möten och spontana sammanträffanden sker sannolikt ett ökat kunnande
hos personalen.
 De aktiviteter som är mest frekvent förekommande har fokus på enskilda
arbetstagares kunskapsutveckling, istället för på hela arbetsgruppen där det
egentliga arbetet med patienten sker.
 Det tycks som att erfarenhetsbaserad kunskap är något som kan förbises.
Tvärtom är det den vetenskapliga kunskapen som anses vara helig.
Evidensbaserad kunskap nämns också ofta. Detta kan tolkas som
erfarenhetsbaserad kunskap som i vidare kretsar vunnit gehör. Emellertid är
det inte så vi tolkar de flesta berättelserna där detta nämns. Istället
förknippas evidens främst med kunskap som utvecklats inom forskning och
vetenskap.
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 Även om de små samtalen där kliniska lärare finns med bidrar till
förändring, så dominerar alltså ett mönster där fokus är på utveckling av
regler och rutiner samt vetenskaplig och evidensbaserad kunskap. Något
drastiskt kan det beskrivas som att deras arbete går ut på att förutbestämma
innehållet i roller och relationer med patienterna. Således saknas i många
fall, dock inte alltid, en syn på lärande där detta skall leda till utvecklande
av expertis hos personalen. En relativt mekanisk och förutsägbar syn på
lärande tycks alltså vara den dominerande.
 Kliniska lärare som har ett nära samarbete med en eller ett fåtal kliniker
tycks lyckas bättre med att bidra till att stärka dessas utvecklingsarbete. Ett
av skälen för detta är de positiva effekterna av nära relationer med personal.
 Vi dristar oss till att ställa den obekväma frågan om det möjligen är så att
uppgiften är att skilja sjuksköterskan från patienten? Det finns spår där
ökade kunskaper omsätts till direkt patientnytta. Emellertid är det inte det
mönster som framträder vid en analys av berättelserna.

4.2 Relationen vetenskap och praktik…
Under detta område har aspekter som huvudhandledare, yrkeshandledare och studenter
samt relationen mellan vetenskap och praktik ur kliniska lärares perspektiv växt fram
som dominerande rubriker.
 De kliniska lärarna ser sig gärna som brobyggare mellan å ena sidan
forskning och utbildning och å andra sidan verksamheten med dess
patienter. Bron försöker de bygga genom olika aktiviteter. Berättelser om
seminarier, workshops, case, sökning av artiklar, informella samtal, nätverk
som sår- och dokumentationsnätverk samt att de aktivt stödjer forskning i
verksamheten är några sådana exempel på hur de kliniska lärarna bistår
implementering av vetenskaplig och evidensbaserad kunskap i
verksamheterna.
 Relationen vetenskap och praktik har en speciell betydelse i materialet. Det
är knappast en dialog, inte heller ett dialektiskt förhållande. Tvärtom
framträder vägen mellan vetenskap och praktik som en enkelriktad bro, där
dock några kör mot enkelriktat. Inte så att vi menar att vetenskap och
forskning saknar betydelse för verksamheternas utveckling, tvärtom är
dessa bidrag viktiga. Men det mönster som ger sig tillkänna visar på att
dialektiken mellan praktik och vetenskap inte existerar, mera än
undantagsvis.
 Det finns några exempel på berättelser om personalutbildning där de
kliniska lärarna står för den praktiska delen. Det övergripande mönstret är
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sjuksköterskeutbildningens betoning på vetenskaplig grund och att den
kliniska utbildningen också skall vara akademiskt baserad. Berättelser om
dokumentation, och arbetet med att försöka få denna enhetlig, och att den
sker i praktiken på samma sätt som den lärs ut på högskolan, är ett kärt
ämne som ofta återkoms till i intervjuerna.


Emellertid finns möjligheter till en dialektik, eller interaktivitet, mellan
forskning/vetenskap och praktik. En sådan är de små vardagliga
relationerna med personal ute i verksamheten som de kliniska lärarna ingår
i. I relationen mellan student, utbildningens vetenskapliga grund och
praktikens kultur (eller personalens ideologi) balanserar de kliniska lärarna
som medlare och förhandlare. Om de i formella sammanhang arbetar som
förmedlare, så framträder de i spontana och oplanerade möten som medlare
och förhandlare mellan vetenskap och praktik.



Såsom de kliniska lärarna berättar om innehållet i deras samtal med
personalen kan processen beskrivas som retorisk. Med stöd i retoriska
tillvägagångssätt försöker de övertyga personalen i olika frågor. Det är
ingen självklarhet att personalen i verksamheten tar emot vetenskaplig
kunskap så där utan vidare. Därför är ett mönster att de kliniska lärarnas
arbete är inriktat på att koordinera, eller balansera, mellan
sjuksköterskeutbildningen på dess vetenskapliga grund och vad man
faktiskt gör i praktiken.



Studenterna intar den viktigaste rollen i ”brobyggandet”. Dels tar arbetet
med studenterna en stor del av tiden. Dels används studenter som
kunskapsöverförare mellan vad de lär sig på högskolan utifrån vetenskaplig
kunskap och praktikens många gånger motsträviga mottagande av forskning
och vetenskap. Även om det finns olika bilder är detta ett mönster som
framträder. Studenter bidrar inte bara till det akademiska samtalet utan
också agerar, omedvetet, som dörröppnare till personalen. Handledare och
huvudhandledare är andra sådana dörrar som leder till små möten och
spontana relationer med personalen i verksamheten. Främst gäller detta
sjuksköterskor och i mindre mån andra personalgrupper.

 Att få praktiken att bli vetenskaplig sker också genom att de kliniska lärarna
aktivt verkar för att personal som inte har C- och D-uppsatser går vidare i
sin utbildning. En tendens finns att åtminstone den sista gruppen tycks vilja
söka, och gör också så, tjänster eller projekt som innebär att deras tid med
patienter minskar.

4.3 Villkoren som klinisk lärare…
Beroende på en rad olika faktorer och omständigheter varierar villkoren för de kliniska
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tidsbegränsningar och chefsproblem, egenutveckling, inofficiella nätverk, hierarki eller
matris samt inkludering eller exkludering är aspekter som framträder inom detta
område.
 De kliniska lärarna är en del av den förekommande arbetsdelningen i både
smått och stort. Formellt kan de antingen tillhöra högskolan eller en av
förvaltningarna inom Region Skåne.
 I den vertikala arbetsfördelningen (enkelt uttryckt hierarkin) befinner de sig
längst ned i hierarkin. De tycks därför ofta vara utelämnade till andra som
fattar beslut som rör deras uppgifter som kliniska lärare. De finns alltså inte
med i de sammanhang där besluten fattas. Emellertid genom att de oftast
inte heller ingår i sjukvårdens hierarki har de möjligheter att kunna
manipulera denna och gör så också på ett sätt som är, enligt de kliniska
lärarna, fördelaktigt för att stärka verksamhetens utveckling. De inofficiella
nätverken, som de har etablerat, är ett sådant exempel. När deras arbetsfält
är stort och ligger helt vid sidan om auktoritetsfördelningen blir dessa
inofficiella nätverk än viktigare. Däremot när de tillhör en enskild klinik är
de i högre grad en del av personalstyrkan och dess hierarkiska styrning. I
dessa fall inkluderas de kliniska lärarna på ett mera tydligt sätt i
verksamhetens utveckling.
 Ett villkor på en klinik är den omfattning av regler och rutiner som finns.
En tydlig hierarkisk arbetsdelning, ofta med en verksamhet som kan
förutsägas och som har en uppsjö av rutiner och regler, är mer stel. Målen i
en sådan har fokus på sådant som syftar till kontroll och förutsägbarhet av
de anställdas handlande. På så sätt kan också enskilda anställda ställas till
ansvars för dennes handlingar. Detta skiljer sig från en verksamhet där
ständigt nya saker måste hanteras. I den sistnämnda utmanas personalens
kunnande ständigt, vilket leder till ett lärande. Däremot i en hierarkisk
sådan reduceras lärande, när rutiner och regler är inövade. En iakttagelse är
att på en klinik/verksamhet som är organiserad med en tydlig hierarkisk
arbetsdelning så har de kliniska lärarna uppenbara svårigheter att stärka
verksamhetens utveckling.
 Tidsbegränsningar handlar om hur arbetet är fördelat i tid. På ett sätt tar de
kliniska lärarna resurser i verksamheten, resurser i form av personalens tid.
Exempelvis att få personal att gå ifrån det dagliga arbetet för att delta i
seminarier, case och andra arrangemang.


Inkludering eller exkludering är två andra kännetecken. Att vara inkluderad
som klinisk lärare kan vara att ingå i ett utvecklingsteam på en klinik. Här
arbetas tätt tillsammans med annan personal och chefer, kanske ingår den
kliniske läraren i ett utvecklingsteam på kliniken. Däremot när arbete som
klinisk lärare sker mot ett stort sjukhus, eller som inom primärvården, kan
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främmande som kommer på besök. Relationer som skapas genom studenter
och huvudhandledare tycks då bli än viktigare. En tendens finns då att
studenterna tar en större del av de kliniska lärarnas arbetstid, än vad som är
berättigat av lönekostnadens fördelning mellan Region Skåne och
respektive högskola.
 Förtrogenhet är något som skapas genom inkludering, medan vid
exkludering är det inte givet att detta utvecklas i samma omfattning.
Förtrogenhet etableras i relationer och kommunikation, i mindre grad
utifrån roller. En inkludering i verksamheten av rollen som klinisk lärare tar
sin början främst i chefernas operativa agerande för att stödja lärarna.
Förtroende från personal och chefer varierar från ett som berör enbart själva
uppgiften (funktionellt förtroende) till ett mer personligt sådant. Det finns
dock exempel där båda dessa är bristfälliga.
 Stödet från chefer – enbart muntligt eller även operativt? Många kliniska
lärare har bara ett muntligt stöd, medan det operativa uteblir. Desto närmre
de arbetar en klinik ju större stöd tycks de också ha från chefer på olika
nivåer i verksamheten. Möjligen sker en inkludering av de kliniska lärarna
här på så sätt att de också uppbär legitimitet och förtroende. Däremot när
området är stort varierar förhållandena betydligt mera. Mönstret som
framträder är att många chefer brister i att aktivt stötta de kliniska lärarnas
arbete för att delta i verksamhetens utveckling.


En önskan om ett större stöd från chefer uttrycks av många kliniska lärare.



Historia, förväntningar, tidigare erfarenheter av personer som kommer
utifrån, storleken på området som KL arbetar gentemot och inte minst en
misstänksamhet, mot något man inte riktigt vet vad det är eller saknar
kontroll över, tycks vara några saker som inverkar på stödet från chefer och
personal.

4.4 Tillhörighet
De aspekter som framträtt som ett mönster under tillhörighet är; arbetsgivaren och
tjänstens inriktning, social identitet, stöd – chefer, andra grupper och former av
tillhörighet samt ensam eller tillsammans. I dessa återfinns två typer av tillhörighet: En
formell i egenskap av vem som har arbetsgivareansvaret. Den andra är den där de själva
som kliniska lärare konstruerar sin tillhörighet utifrån vad de exempelvis anser som
viktigt med uppdraget.
 Informell tillhörighet anknyter till var de själva som kliniska lärare känner
att de har sin hemvist; högskolan som lärare eller som praktiskt verksamma
sjuksköterskor. De som identifierar sig mer med högskolan ser sig själva
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spänningsförhållande mellan högskolan och praktiken kan skönjas i hur de
konstruerar sina bilder av deras tillhörighet. De måste åtminstone ta en viss
ställning till var de hör hemma. Även om detta inte är officiellt och/eller
tydligt uttalat så finns problematiken där.
 Många kliniska lärare upplever det som otydligt vem som formellt är deras
chef. En strävan finns att någon skall sätta i varje fall vissa ramar för
tjänstens innehåll. Vilka är arbetsuppgifterna som bör utföras? Vilka kan
uteslutas? Speciellt högskolan har en tendens att nyttja de kliniska lärarnas
tjänst till en större del än vad som anställningen tillåter.
 Det framträder en bild av att åtminstone ett visst behov av att en tydligare
styrning av den dagliga verksamheten bör ske. Samtidigt framhålls friheten
att själva kunna styra sin vardag. Tillhörighet, i förhållande till kontroll och
frihet, sätts på sin spets.
 Mönstret som framträder är att chefer brister i att aktivt stötta och
möjliggöra de kliniska lärarnas arbete för att delta i verksamhetens
utveckling.


Tillhörighet konstrueras också av hur personal i verksamheten agerar.
Denna grundas på historia, personalens förväntningar, tidigare erfarenheter
av personer som kommer utifrån, storleken på området som den kliniska
läraren har och inte minst en misstänksamhet mot något som de inte riktigt
vet eller har kontroll över. Ett mönster som framträder är personalens
tvekan inför sådant som de betecknar som akademiskt och vetenskapligt.

 Tillhörigheten med andra kliniska lärare varierar. Allt från att man säger att
det fungerar mycket bra till att man nästan drar sig undan från de andra.
Möjligen något drastiskt, men de kliniska lärarna framställer sig främst som
ensamma vargar, som ibland är två.
 Behovet av tillhörighet tycks vara särskilt viktigt om de i första hand ser sig
som praktiskt verksamma sjuksköterskor och inte främst som lärare. Att
vara lärare och forskare är i högre grad ensamarbete. Däremot att vara
sjuksköterska innebär ett arbete som utförs tillsammans med kolleger.

4.5 Skånsk Livskraft
På våra frågor om knytningen till Skånsk Livskraft är bilden egentligen mycket enkel att
svara på. Typiska svar är att vi: ….”har blivit drabbade av Skånsk Livskraft” eller ”vi
har inte blivit drabbade av Skånsk Livskraft”, ”sluta tafsa på organisationen”. Nästan
uteslutande anknyts till den nya arbetsdelning som satsningen innebär. Att kliniker
läggs ner, får nya uppgifter och blir specialiserade är områden som nämns. Däremot de
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lärarna berättar för oss (Skånsk Livskraft vård och hälsa 2003; 2004).
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5 ANALYS
Utvärderingens tre teman är: organisering, lärande och kunnande. Det förstnämnda
innehåller varierande villkor för de kliniska lärarnas arbete beroende på strukturers
(formell) utformning och vad innehållet är i lokala kulturer där personal möter patient.
Varje möte med patienten sker utifrån ett kunnande som är lärt. Mycket förenklat sker
inlärning i olika situerade sammanhang. Redovisningen av intervjuerna i de två
föregående kapitel har syftat till att fånga något av de kliniska lärarnas ”working live”
och därmed praktikens komplexitet. Denna konstrueras i roller, relationer och
kommunikation. De kliniska lärarna befinner sig i dessa, inte utanför (Shotter 1993).
Alltså, de kliniska lärarnas arbete är levande och är i ständig rörelse. På detta baserades
den empiriska insamlingen – att beskriva aspekter av och mönster i det komplexa
levande arbetslivet där de kliniska lärarna utför sitt arbete. Varje aspekt som vi
identifierat i föregående kapitel går också in i varandra. Med stöd i de tre temana,
komplexitet och ”working live” sker analysen som tar sin början i Skånsk Livskraft vård
och hälsa.

5.1 Skånsk Livskraft vård och hälsa
Genom hushållning med knappa resurser skall Region Skåne tillhandahålla en så god
sjukvård som möjligt eller som man skriver i ”Skånsk Livskraft vård och hälsa”
(2003:3):
”Behovet av politiska prioriteringar mellan olika verksamhetsområden och medicinska
prioriteringar inom verksamhetsområdena kommer att vara starkt efterfrågat även i
framtiden. Det är en förutsättning för att de politiskt ansvariga på ett tillfredställande
sätt skall kunna hantera gapet mellan vad som är medicinskt möjligt och tillgängligt
ekonomiskt utrymme. En ny grundstruktur för hälso- och sjukvården kommer
emellertid att kunna ge en stabil grund för en långsiktig hållbar och ekonomiskt
rationell utveckling. Det finns en betydande effektiviseringspotential i förverkligande
av förslaget.”

Det är en av möjliga bakgrunder till den struktur inom Region Skåne som vi finner
omtalade i texter och som utvecklas i en text som heter ”En ny struktur för hälso- och
sjukvården”(2004). I de kliniska lärarnas arbete borde vi ha funnit avtryck från dessa
texter. Varför är spåren så få i fråga om att stärka utvecklingen i verksamheten med stöd
i Skånsk Livskrafts intentioner? En annan fråga är varför det finns så få spår av
effektiviseringar (hushållning med knappa resurser) som en del i kliniska lärarnas
uppdrag? Inte så att dessa två frågor helt lyser med sin frånvaro i vad som berättas i
intervjuerna, men lärarna borde i högre grad kunna vara en resurs i detta arbete. De
mönster vi identifierat i intervjuerna pekar mer åt att många uppfattar att det är
vetenskaplig kunskap och evidensbaserad sådan som skall lösa dessa problem. Det
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problemet mellan denna typ av kunskap och praktikens kunnande. Vi återkommer till
denna fråga när vi nedan behandlar relationen mellan kunskap och kunnande.
Däremot strukturella förändringar får direkt påverkan genom att verksamheten
förändras fysiskt. De fyra vårdlogikernas11 genomslag är möjligen ett sådant exempel.
Dessa uppfattas ofta som pålagor uppifrån. Trots att förändringarna föregåtts av
projektgrupper, dialogkonferenser och andra engagemang för att skapa delaktighet hos
medarbetarna (Skånsk Livskraft 2003:4) så omtalas inte detta arbete i någon av de
intervjuer vi har gjort med de kliniska lärarna. Inte heller nämns speciellt några
aktiviteter med att sätta riktlinjerna i verket. Är det några spår till Skånsk Livskraft är
det främst samverkan mellan olika vårdgivare, även om det mer tas upp i förbigående.
Risken vid strukturella förändringar som denna är att man försummar kulturens
betydelse. I dess enklaste form är kultur den mening12 som cirkulerar och producerar
ordning och reglerar praktiken, alltså det faktiska utfallet. Emellertid, är detta svårt att
styra för utomstående, när mening skapas oavbrutet i den vardag där människor befinner
sig. Exempelvis i de relationer och därmed grupper som man ingår som politiker eller
som sjuksköterska i primärvården.
Därför är det rimligt att anta att även om det förekommit mängder av aktiviteter för att
förankra Skånsk Livskraft så cirkulerar och produceras ny mening vid själva införandet,
dvs i dess konkreta genomförande. Mening är inte bara tolkning av vad något står för i
en viss objektiv mening. Tvärtom är cirkulation och skapande av mening förknippat
även med känslor, emotioner, tillhörighet såväl som koncept och idéer. Mening
konstrueras i dialog mellan människor och är aldrig exakt överensstämmande. I varje
dialog både representeras och omtolkas, exempelvis innehållet i Skånsk Livskraft. Det
tydligaste, och i en något förenklad form, påverkas den enskilda kliniska lärarens
konstruktion av innehållet i Skånsk livskraft beroende på om hon ser sig tillhöra
högskolan eller verksamheten ute. Kultur bistår alltså varje medarbetares tillskrivande
av mening i innehållet i Skånsk livskraft vård och hälsa.
Vi kan sammanfatta detta med vad du Gay och Pryke (2002:2) framhåller: …”it is
through culture that people change the way they do things and how they see the world.”
Alltså, för att införa något nytt som inte direkt fysiskt bestämmer en anställds
handlingar bör kulturen utgöra utgångspunkten för att förstå förutsättningar för möjliga
förändringar. Gay och Pryke menar att det är i de dagliga relationerna som ny mening
skapas. Stacey (2003) är än tydligare och poängterar att för att förändra kultur måste
man befinna sig där mening skapas, dvs i den dagliga praktiken.
Med beaktande av kultur, och därmed konstruktion och cirkulation av mening, borde de
kliniska lärarna inte bara ha läst innehållet i Skånsk Livskraft, utan i nära relationer med
ledningen gemensamt konstruerat dess mening. Sedan kunde de ute i verksamheten,
11

Dessa är; närsjukvård, specialiserad akutsjukvård, specialiserad planerad vård och högspecialiserad
vård.
12
Se inledningen där vi försöker beskriva detta något tydligare.
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Skånsk Livskraft som siktar på önskade förändringar. All förändring handlar om att
skapa ny mening vilket sker i handling och är en ständig process som äger rum i dialog
mellan människor. Deltar man inte i dialoger i de inofficiella sammanhangen kommer
inte lokalt ute i verksamheten en sådan mening i Skånsk Livskraft som ledningen har
haft som intention att nå djupet av organisationen. Mening kan alltså bara cirkulera och
produceras genom ett gemensamt språk. Det räcker således inte att läsa en text eller få
en text berättad för sig, det krävs således en dialog för att konstruera en gemensam
mening i en text av något slag.
Således, ledningen för Region Skåne borde tydliggöra problematiken kring kultur som
en grundläggande förutsättning för personalens handlande för att uppnå intentionerna
med Skånsk Livskraft. De kliniska lärarna borde ses som en resurs för att cirkulera ny
mening in i de små relationerna som utgör vardagens handlande.
Ett problem är att Skånsk Livskraft tycks ha en grundsyn där individ och system är två
primära nivåer. Så är dock inte fallet, utan viktigt för att förstå och genomföra
förändring är att beakta att både system och individ konstrueras i vardagens möte
mellan människor (Elias 1994; Shotter 1993). Det är i dessa som mening produceras
och cirkulerar. Detta är vad Christiansson och Rooke (2004:1) skriver. De menar att vad
de kallar för systemaktörer arbetar med direkt värdeskapande processer: ”Inom hälsooch sjukvård handlar det om medarbetare som i sitt dagliga arbete möter patienter”.
Emellertid vore det bättre att kalla dem för personal som möter patienter. Vidare en
sådan plan som är rationell och logisk till sitt utförande med bestämda faser blir sällan
verklighet då praktiken är komplex och har en annan logik än den rationella med orsak
och verkan. Bakgrunden är att praktiskt handlande innehåller samtidigt
kunskapsformerna episteme, techne och fronesis eller vad andra har kallat för
påstående- respektive förtrogenhetskunskaper (Josefsson 1994).

5.2 Kunskap, kunnande och lärande
Huvudfrågan för föreliggande rapport är: Hur och i vilken omfattning har de kliniska
lärarna medverkat till att stärka kompetensutveckling, lärande och utvecklingsarbete på
kliniker/motsvarande?
Vårt svar på frågan är att visst bidrar man till utveckling av verksamheten. Men
kompetensutveckling13, i de olika former som kliniska lärarna berättat om, leder inte
med automatik till att kunskaper som resoneras om på t ex ett seminarium eller vid en
utbildning också används i praktiken. En rad studier, som hänvisades till i inledningen,
visar på en problematik i värdekedjan; data/information, lärande, kunskap och kunnande
(kunskap som används i handling). Vägen från data/information som finns i artiklar,
vetenskaplig litteratur och som förmedlas vid forskning till att denna också används i
praktiskt handlande är således lång.
13

Vi gör en bred definition av begreppet kompetensutveckling och inkluderar case, seminarier,
utbildningar och andra aktiviteter vars syfte är att ge personalen nya kunskaper.
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Främjande av en akademisk skolning innebär att ett vetande poängteras på bekostnad av
att kunnande (görande). Gustavsson (2004), Molander (1996) och flera andra är relativt
tydliga på den punkten att dessa två kunskapsformer skiljer sig åt. Den starka
betoningen på vetenskap och evidens, som de kliniska lärarna uttrycker, innebär att de
stärker vetande som alltså inte är desamma som ett kunnande.14 Att veta hur ett
blodprov tas är inte samma som att också praktiskt kunna detta.
Däremot när de kliniska lärarna uttrycker vikten av nätverk, spontana möten med
personal ute i verksamheten och i övrigt ett aktivt deltagande i den dagliga
verksamheten är dessa exempel på när förutsättningar finns för att utveckla ett
kunnande som innehåller episteme såväl som techne och fronesis. Enligt Dreyfus och
Dreyfus (2005) är detta en förutsättning för den kunniges eller expertens handlande,
annars rör det sig endast om ett mekaniserat handlande.
Följande berättelse (hämtat från 3.1.3 i rapporten) illustrerar hur viktiga de nära
relationerna är, även vid införande av nya rutiner: ”Istället för att olika patientjournaler
fanns samlade i en pärm har nu personalen en pärm för respektive patient. Orsaken till
förändringen var att när ett flertal patienter samtidigt fanns inlagda på kliniken
blockerades användningen av patientjournaler. Det tog dock tre år innan hon lyckades
förändra rutinen. Personalen kunde först inte se några fördelar med det nya system som
hon föreslog utan bara nackdelar, berättar hon. Som en del i processen beskriver hon
hur en avdelning över en helg gick tillbaka och satte in alla patienters journaler i en stor
pärm igen. Detta skedde av en ren protest och ilska, men de fick ge med sig och gå
tillbaka till det nya systemet. Idag vill man inte gå tillbaka till det föregående systemet”.
Alltså, den kliniska läraren beskriver hur hon hela tiden fanns med, som en
nödvändighet, i de relationer där ny techne utvecklades. Berättelsen visar också på att
kunnande förkovras såväl som används i de konkreta relationer som personalen befinner
sig i. Därför riskerar kompetensutvecklingsinsatser som inte direkt är kopplande till
vardagens komplexitet att stanna kvar hos individen som enbart ett vetande (Stacey
2001).
Det är först när skillnaden mellan att veta och att kunna beaktas utifrån de
förutsättningar som praktiken ger, som det är möjlig att utveckla effektiv
kompetensutveckling (Argyris 2004).
Vidare så om vi tänker efter bör vi, enligt Dreyfus och Dreyfus (2005), uppmärksamma
olika dimensioner av kunnande hos individer. De gör en indelning i novis, avancerad
nybörjare, kompetent, kunnig och experten. Av intresse här är skillnaden mellan
kompetent och expert. Med kompetent menar författarna en person som följer regler och
rutiner. Däremot experten litar på sina erfarenheter och intuition. Följande citat är ett
exempel på en kompetent medarbetare som den kliniska läraren vill utveckla till kunnig
eller expert:
14

Samma sak kan sägas om denna utvärdering. I det avslutande kapitlet skall vi komma till några förslag
för att bättre ta tillvara de kliniska lärarna som en resurs för att utveckla kunnande.
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…”sådana här generella ordinationer vi har på läkemedel, eller på något annat, är
många gånger hinder för adekvat vård för den enskilde patienten.
Vad menar du med detta?
Om vi tar smärtstillande medel till en patient som har ont. Jag går inte och frågar min
doktor, utan det finns generella ordinationer att jag får ge patienten en viss form och
mängd av smärtstillande medel. Då tar jag alltid den lägre dosen, jag ser inte till den
individuella patienten och kollar av vad denna patienten har för behov, vilken dos
behövs, utan jag tar alltid den lägre för säkerhetsskull, så jag inte skall
övermedicinera.
Du använder då en generell regel?
Ja visst
Som säger att du skall ta minsta möjliga?
Nej, det är det inte, utan jag har ett läkemedel som jag kan ge ett till upp till 2 gram.
Men jag tar alltid bara 1 gram fast jag kunde bara genom att titta på patientens
sjuktillstånd sett att den här patienten behöver direkt två gram för att bli smärtstillad.
Patenten får genomlida med att bara fått ett gram under en lång period tills man då
konstaterar nej ”han blev inte smärtfri han behöver ha två gram till”.
Om man egentligen hade sett det redan från början hade lidandet begränsats?
Ja visst, men man är så försiktig att man ger minsta möjliga. Jag har tänkt man skulle
ha gjort en studie på det här och se om generella ordinationer är ett hinder för adekvat
smärtlindring.”

Personalen ses som kompetenta i att följa en regel vilket hindrar adekvat vård. Istället
förordas att intuition och kunnande om den enskilda patienten utgör utgångspunkten.
Emellertid är detta svårt att åstadkomma om rutiner och regler är målet vilket fallet är
för många kliniska lärare. Risken är att rutiner och regler osynliggör patienten. Detta är
ett problem som flera forskare (Pfeffer och Sutton 2000; Weick 2000) påvisat. När
rutiner och regler tar överhand bildar dessa ett filter som gör att något som avviker
(något nytt) helt kan förbises. Detta kan leda till katastrofala följder vilket Weick (2001)
har visat varit fallet i en rad allvarliga olyckor (bränder och flygplanskatastrofer) som
följd.
Avslutningsvis så är ovanstående inte någon fullständig analys av de kliniska lärarnas
arbete och de villkor som finns för att genomföra detta. En sådan analys är inte möjlig
att genomföra då praktiken ständigt förändras i de små vardagliga handlingar som sker.
Däremot är det rimligt att peka på ett antal olika mönster som vi gjort i ovanstående.
Utifrån dessa mönster skall vi nu gå över till att presentera några möjliga förslag som
kan bidra till att utveckla den resurs som de kliniska lärarna är för att stärka
utvecklingsarbete på kliniker/motsvarande.
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6 NÅGRA FRAMÅTRIKTADE FÖRSLAG
Här lägger vi fram några förslag vars bakgrund finns i analysen och i den empiriska
redovisningen.
1. Utbilda de kliniska lärarna i ”Skånsk Livskraft - vård och hälsa”, dess ideologi och
värdegrund så som det uttrycks i texter. Syftet bör vara att utveckla de kliniska
lärarna till experter i hur en mångfald av tolkningar av innehållet i dessa texter
konstrueras, sprids och cirkulerar i praktiken. Om en sådan insats görs genom
utbildning så bör relationen i värdekedjan (från data till kunnande) beaktas. Annars
begås återigen ett misstag med att likställa utbildning med kunnande.
2. Utveckling av närsjukvården är en viktig del i Skånsk Livskraft. Gemensamma
kliniska lärare mellan Region Skåne och kommunerna bör i större utsträckning
användas. I olika lokala styrgrupper bör detta tas upp med beaktande av punkt 1.
3. Medvetandegöra förvaltningsledningarna om att de kan ställa krav på de kliniska
lärartjänsterna. Hälso- och sjukvårdsledningen skulle möjligen i uppdragen uttrycka
specificerade krav med tanke på Skånsk Livskraft.
4. Behov finns av att tydliggöra var i hierarkin det operativa ansvaret ligger för att
förbättra de kliniska lärarnas inkludering i klinker/motsvarande.
5. Funktionen och vilka förväntningar Region Skåne har på de kliniska lärarnas
medverkan i utvecklingsarbete, med fokus på patientnytta, bör förtydligas utifrån
relationen mellan att veta och att kunna.
6. Skapa kliniska lärartjänster som har fokus på team istället för bara en profession.
Satsa på verksamheter som har organisation och medvetenhet att arbeta utifrån
intentionerna i Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Även om vi ser stora problem med
detta är det en väg som kan prövas.
7. Skapa teamkänsla mellan de kliniska lärarna i Skåne. Ett regionövergripande ”kitt”
som är en resurs för hela Region Skåne.
8. Tydliggöra chefskapet för de kliniska lärarna – så att resurserna nyttjas på ett
effektivt sätt.
9. Kompetensutvecklingsinsatser och andra utvecklingsinsatser måste tydligare
analyseras och relateras till direkt patientnytta. Detta är ett arbete som dels de kliniska
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eget kunnande kring detta utvecklas.
10. Satsa på kliniska lärare där kliniker/motsvarande organiserar sig som matris mer än
strikt hierarkiskt.
11. Utvecklingsinsatser bör fokusera på arbetsgrupper i betydligt högre utsträckning än
enskilda individer. Episteme, techne och fronesis (vetande och kunnande) utvecklas
och används i relationer mellan människor. Det är i ett situerat lärande som närheten
till patienten blir som tydligast.
12. Alla utvecklingsinsatser bör analyseras utifrån patientnytta. Metoder att beakta hela
värdekedjan bör utarbetas.
Avslutningsvis är dessa tolv punkter både omfattande och i många fall svåra att
genomföra. Ställningstaganden som vi har gjort baseras på de aspekter som framträtt i
samtal med de kliniska lärarna. Det finns andra aspekter och perspektiv som också bör
uppmärksammas som vi här inte kunnat behandla.
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Bilaga: Intervjuguide
Frågeställningar i utvärdering
1. Arbetet gentemot kliniken, vad gör man som klinisk lärare?
a. Vad gör du som klinisk lärare gentemot verksamheten? Totalt?
b. Vad är verksamheten?
c. Vad är det som gör att man ägnar sig just åt dessa sakerna
d. Vem har initierat?
e. Vem är din närmaste chef?
f. Hur ser närmsta chefen på vad man gör?
g. Etcetera.
2.
3.
4.
5.
6.

Hur kan en dag som klinisk lärare?
Stöd från personal, ledare andra.
Hur andra ser på vad som sker?
Viktigaste frågorna
Kritiska händelser
a. Saker du är speciellt nöjd med och vad är detta?
b. Vad gjorde att det lyckades?
c. Resultatet – lett till någon förbättring rutin.
d. Känner något som du inte vill göra om igen?

7. Hur man har uppfattat sitt uppdrag.
8. Relationen mellan praktik och teori.
Glapp balans mellan dessa två.
9. Rutiner i verksamheten
10. Dokumentetation, kvalite, styrning etcetera.
11. Patienten i centrum (om den inte tidigare kommit upp)
a. Vem definerar detta? Hur tar det sig uttryck?
12. Goda råd till ny lärare
a. Göra
b. Inte göra
13. Förändringar i verksamheten
a. Internt på kliniken
b. Hela sjukhuset
c. Ekonomi?
d. Patienterna förändras?
e. Skånsk livskraft – navet.
14. De två halvorna – sjukhuset respektive högskolan/universitet
a. Anställningsform (högskolan eller verksamheten)
b. Var känner du dig mest hemma?
i.
Krav från kursansvariga
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Finns det problematik i att ha en sådan här dubbel roll
iii. Om lärare – vad
c. Klinken respektive studenterna.
15. Övrigt
a.
b.
c.
d.

Vad stimulerande med att vara kliniklärare.
Annat som man velat göra men inte tillåts – har inte tid till?
Handlingsutrymme i rollen som klinisk lärare – gentemot verksamheten?
Varför blev man klinisk lärare?

16. Möjliga situationer i vardagen som vi skulle kunna vara med i?

