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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor del av 

fysioterapeutprogrammet. Här ska studenter överföra sina teoretiska kunskaper i praktiken. 

Handledaren är en central faktor för att studenten ska få en tillfredställande VFU. Syfte: 

Syftet med studien var att utifrån den socialkognitiva teorin undersöka handledares 

uppfattningar om handledning samt deras förutsättningar för att underlätta lärande under 

VFU för studenter vid fysioterapeututbildning med beteendemedicinsk profil. Metod: 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en beskrivande ansats. Fyra 

handledare för fysioterapeutstudenter valdes ut genom ett strategiskt urval till 

semistrukturerade individuella intervjuer. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Individfaktorer och omgivningsfaktorer för handledning samt 

handledarnas beteende var förutsättningar som identifierades. Kunskaperna inom 

beteendemedicin varierade mellan handledarna. Diskussion: Här diskuteras hur 

omgivningsfaktorer som möjligheten att avsätta tillräcklig tid för att tillämpa 

beteendemedicin, individfaktorer som kunskap inom beteendemedicin som påverkande 

faktorer på handledarens beteende. Detta kopplas till tidigare forskning inom ämnet samt 

den socialkognitiva teorin. Slutsatser: Verksamhetens utformning, kunskaper inom 

beteendemedicin och avsätta tillräcklig tid för beteendemedicin var förutsättningar som 

underlättade studenters lärande under VFU.  

Nyckelord: Beteendemedicin, fysioterapeut klinisk praktik, mentorer, socialkognitiv teori.   

  



 

ABSTRACT 

Background: Clinical practice constitutes a considerable part of the physiotherapy 

program. Students get opportunities to transfer theoretical knowledge into practice. The 

clinical supervisor is a critical factor for students to get a satisfactory clinical practice.  Aim: 

The aim of this study was, based on the social cognitive theory, to examine or investigate 

clinical supervisors’ perceptions of mentoring and their abilities to facilitate learning for 

students with a behavioral medicine profile. Methods: A descriptive qualitative interview 

study was conducted.  Four clinical supervisors for physiotherapy students were selected 

through a strategic selection to semi-structured individual interviews. The material was 

analyzed according to the qualitative content analysis. Results: Factors identified to 

influence mentoring were individual- and environmental and were also related to the 

supervisor’s behavior. Varied knowledge in behavioral medicine was identified. Discussion: 

Environmental factors, as the ability to devote time to apply behavioral medicine and 

individual factors, and knowledge in behavioral medicine were discussed. These factors were 

also referred to previous research and the social cognitive theory. Conclusion: The 

workplaces formation, expertise in behavioral medicine and to allocate time for behavioral 

medicine were conditions that facilitated learning for the students during clinical practice.  

Key words: Behavioral medicine, clinical clerkship, mentors, physiotherapist, social 

cognitive theory.  
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1 BAKGRUND  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor del i fysioterapeutprogrammet med 

beteendemedicinsk profil. Att arbeta beteendemedicinskt innebär bland annat att 

fysioterapeuten identifierar både biologiska, psykologiska och sociala faktorer som kan 

tänkas påverka patientens problem. En stor del som ingår i det beteendemedicinska 

arbetssättet är att arbeta med beteendeförändringar tillsammans med patienter. För att VFU 

ska kunna genomföras spelar handledare på de kliniska verksamheterna en viktig roll både 

för utbildningen och studenterna. Handledarna fungerar som ett stöd och ska hjälpa 

studenten till att uppnå de lärandemål som kursen syftar till. Många av de lärandemål som 

finns i de kurser som har VFU omfattar beteendemedicinska kunskaper, vilket ställer krav på 

att handledaren har tillräckliga kunskaper inom ämnet. Denna studie berör därför 

handledares upplevelser av att handleda studenter som går en utbildning med en 

beteendemedicinsk profil ur ett socialkognitivt perspektiv.  

1.1 Verksamhetsförlagd utbildning  

Vid Mälardalens högskola (MDH) har fysioterapeutprogrammet en beteendemedicinsk 

profil. Av programmets 180 högskolepoäng omfattar 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd 

utbildning. Under termin fyra har studenterna en 15 veckors VFU-period, syftet då är att få 

mer kunskap i att tillämpa beteendemedicinska metoder för undersökning och 

dokumentation. Under termin fem pågår VFU-perioden 10 veckor, inriktningen är då 

beteendemedicinska metoder för åtgärder och utvärdering (Akademin för Hälsa, Vård och 

Välfärd, 2014a). Den verksamhetsförlagda utbildningen ska komplettera den teoretiska 

kunskapen och ska förbereda studenten för framtida yrkesliv. Studenten får under sin VFU 

besöka primärvård, kommun och slutenvård (Akademin för hälsa, vård och välfärd, 2014b). 

Det finns två olika syften med verksamhetsförlagd utbildning för studenter, det ena är att 

underlätta deras lärande i klinisk verksamhet och det andra att stärka studenternas 

professionalism (Jokelainen, Turunen, Tossavainen, Jamookeeah & Coco, 2011).   

Fysioterapeutstudenterna från MDH placeras om det är möjligt två och två på 

praktikplatserna, detta för att ge möjlighet till peer learning. Peer learning innebär att lära sig 

nya kunskaper genom stöd från någon som är på en liknande nivå kunskapsmässigt. En 

känsla av lojalitet och gemensamt ansvar kan göra att studenterna motiverar varandra. 

Andra möjliga effekter är att de blir bättre på att förklara eller vidareutveckla nuvarande 

kunskap samt lära sig nya färdigheter (Topping, 2005). En studie av Baldry & Bithell (2003) 

som undersökt handledare och studenters upplevelse av peer-learning visar på skilda 

uppfattningar kring arbetssättet. Enligt denna studie ansåg studenterna att möjligheten att 

kunna lära av och hjälpa varandra samt klargöra tankar och idéer ansågs höja möjligheten till 

lärande under VFU. De negativa aspekterna som presenterades var att vissa studenter 
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upplevde att det förekom en känsla av konkurrens studenterna emellan och att de istället var 

en begränsning att vara två. Handledarna trodde på förhand att det skulle vara svårt att 

identifiera skillnader mellan studenterna vid bedömning, men dessa aspekter visade sig 

sedan inte vara ett problem i praktiken.  

Under VFU finns det olika arbetssätt att handleda studenter på. Antingen har en handledare 

en eller två studenter eller så har flera handledare en eller flera studenter. Vilket arbetssätt 

som är mest effektivt har ännu inte kunna bevisas utan alla arbetssätt har sina för- och 

nackdelar. Under handledning ges det möjlighet till individuell vägledning för studenterna 

och handledaren upplever det som mindre krävande. En negativ sida av arbetssättet är att 

studenten under praktiken kan behöva bolla sina idéer med någon likasinnad. Detta för att ge 

möjlighet till peer-learning. En handledare till flera studenter är positivt då det ökar 

studentens förmåga att samarbeta, underlättar aktivt lärande och uppmuntrar till mer 

självständigt kliniskt arbete. En negativ sida är att studenterna kan uppleva konkurrens 

mellan varandra vilket kan vara en stressfaktor. Flera handledare till en student ökar 

studenternas professionella förhållningssätt mot sina medarbetare, men en negativ aspekt är 

att handledningen kan upplevas som splittrad (Lekkas, Larsen, Kumar, Grimmer, Nyland, 

Chipchase et.al, 2011). 

1.2 Beteendemedicinskt perspektiv inom fysioterapi 

Att som fysioterapeut ha ett beteendemedicinskt perspektiv i mötet med patienter innebär att 

terapeuten tar hänsyn till ett samband mellan individens fysiska beteende och hälsotillstånd. 

Människans beteende i det vardagliga livet påverkar hälsan, och en förändring av den fysiska 

funktionen kan påverka beteendet.  Behandlingsåtgärder inom beteendemedicin fokuserar på 

förberedande, utförande och vidmakthållande av ett specifikt beteende. En 

beteendemedicinskt skolad fysioterapeut jobbar framförallt med att öka aktivitetsförmågan 

hos patienter med långvarig smärta. De fysioterapeutiska behandlingarna inom 

beteendemedicin karakteriseras av ett bio-psyko-socialt synsätt på patientens hälsoproblem 

(Denison & Åsenlöf, 2009). Enligt Nassir Ghaemi, (2009) presenterades det biopsykosociala 

perspektivet av George Engel. Han menar att alla tre nivåer, biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer måste beaktas i hälso- och sjukvården. Ingen enskild sjukdom, patient eller 

tillstånd kan reduceras till en aspekt, utan dessa tre nivåer är ständigt i interaktion med 

varandra. Den biopsykosociala modellen ger stort utrymme för att individualisera 

behandlingen för patienten (Nassir Ghaemi, 2009). Detta skiljer sig från den biomedicinska 

inriktningen, där fokus istället ligger på att identifiera vilka kroppsliga mekanismer som 

ligger till grund för sjukdomstillståndet och den följande behandlingen (Denison & Åsenlöf, 

2012).   

Forskning pekar på att psykosociala faktorer har en påverkan på en individs föreställningar 

om sin sjukdom. Det är individuellt hur en människa hanterar sin sjukdom. Individen kan ha 

olika copingstrategier, katastroftankar eller ett undvikande beteende. Dessa faktorer har en 

stor betydelse för hur omfattande funktionsnedsättning individen får vid en kronisk 

sjukdom. Något som också lyfts fram i de biopsykosociala perspektivet är hur tankar, 
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emotioner, trosföreställningar och beteenden samspelar med det biologiska förloppet. 

Genom en fördjupad kännedom av dessa faktorer förstås och hanteras sjuklighet och 

eventuella funktionsnedsättningar hos individen (Lundin 2006).  

Att integrera beteendemedicin och fysioterapi kan göras genom att fysioterapeuten och 

patienten tillsammans arbetar med att patienten ska nå ett självvalt uppsatt mål. För att 

uppnå målet måste patienten erhålla de fysiologiska, psykologiska eller organisatoriska 

färdigheterna som krävs och behandlingen inriktar sig mer på aktivitetsförmåga snarare än 

kroppsfunktion eller kroppsstruktur. Modellen utvecklades först för patienter som söker sig 

till primärvård för muskuloskeletala besvär, men den kan även användas inom andra 

fysioterapeutiska verksamheter som exempelvis akutvård, äldrevård och habilitering 

(Dension & Åsenlöf, 2012). Det är av intresse att handledare som ska handleda studenter att 

tillämpa den beteendemedicinska arbetsmodellen själva är insatta i modellen. Handledaren 

behöver också tillsammans med studenten diskuterar psykologiska och sociala faktorer av 

betydelse för patientens hälsoproblem, detta för att en student med beteendemedicinsk profil 

ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom detta och tillämpa det på patienter. Utifrån 

författarnas vetskap har ännu inga studier undersökt handledares upplevelser av att 

handleda studenter som går en utbildning med beteendemedicinsk profil.  

1.3 Styrdokument och samverkan  

För att stimulera lärande under VFU bör det finnas goda förhållanden mellan högskolan och 

den kliniska verksamheten. Detta sker genom en öppen dialog om vad som bidrar till lärande 

för studenterna vilket skapar tillit mellan parterna (Henderson, Briggs, Schoonbeek & 

Paterson, 2011). Det finns avtal mellan den aktuella högskolan och landstinget samt 

högskolan och kommunen. Det finns även ett branschråd som strävar efter att stärka 

samverkan och arbeta för att utbildningen håller en hög kvalité. De som ingår i branschrådet 

är fysioterapeutprogrammets avdelningschef, de som ansvarar för den kliniska utbildningen 

på högskolan, representanter från verksamheterna, VFU-samordnare samt studenter 

(Akademin för hälsa, vård och välfärd, 2014a).  

Enligt intentionsdokument för högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning i Landstinget 

Västmanland finns det kvalitetskriterier för hur högskolemässig verksamhetsförlagd 

utbildning ska bedrivas. Enligt kvalitetskriterierna ska det finnas samverkan mellan högskola 

och de aktuella verksamheterna. Dessa ska gemensamt verka för att utbildningen håller hög 

kvalitet. På en högskoleutbildning ska studenter ges möjlighet att påverka den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Detta ska tillämpas genom att studenten får vara med i 

både planering, genomförande och utvärdering av VFU. För att den verksamhetsförlagda 

utbildningen ska ha en vetenskaplig förankring så måste högskolans utbildning vila på 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ett centralt begrepp i styrdokumenten är att 

handledare ska tillämpa ett undervisande förhållningsätt. Detta innebär att studenterna får 

möjlighet till reflektion, analys, värdering och fortsatt prövning av kunskaper. Studiemiljön 

ska ge utrymme för att ta upp nya frågeställningar och kritiskt granska olika 

kunskapstraditioner. Utifrån intentionsdokument för högskolemässig verksamhetsförlagd 
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utbildning formas handlingsplaner som sedan anpassas efter yrkesgrupper och den aktuella 

verksamhetens behov. Målet med handlingsplanen är bland annat att tydliggöra samverkan 

mellan högskola och verksamheten, samt att studenterna ska ha inflytande i den 

verksamhetsförlagda utbildningen (Akademin för hälsa, vård och välfärd, 2014d). 

1.4 Handledarens roll och ansvar  

Handledaren ansvarar för att handlingsplanen följs samt för att upprätta och följa uppdrags- 

och kompetensbeskrivningen (se Bilaga C). Den kompetens som krävs för att få vara 

handledare är ett års arbetslivserfarenhet som fysioterapeut samt utförd 

handledarutbildning. Den som är eller vill bli VFU handledare i det aktuella landstinget 

erbjuds varje termin möjlighet att gå en handledarutbildning där de bland annat får en 

inblick i vad beteendemedicin innebär (Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd 2014a) Vid 

bedömning av VFU ingår ett Utvecklings- och bedömningsinstrument vilket handledaren 

använder som underlag för sin bedömning av studenten. Enligt instrumentet ska studenten 

ha ett professionellt förhållningsätt och en god kommunikation med både patienter, anhöriga 

och kollegor. Studenten ska tillämpa relevanta undersökningar och åtgärder samt 

tillsammans med patienter utföra individuella funktionella beteendeanalyser.  Handledaren 

ska bedöma studenten inom problemlösning och förmågan att klara av oförutsedda 

situationer. Studenten ska arbeta patientsäkert och ergonomiskt. Handledaren ska även 

bedöma om studenten tar ansvar för sitt eget lärande och identifiera om studenten kan 

journalföra korrekt (Akademin för hälsa, vård och välfärd, 2014c).  

Studenterna har en startkortspärm med flera olika moment som de ska tillämpa på patienter. 

Under praktiken i termin fyra ligger fokus på att utföra fysiologiska och psykologiska 

undersökningar. I termin fem är praktiken fokuserad på åtgärder. Där en del av 

lärandemålen är att åtgärderna ska karakteriseras av beteendemedicinska metoder för 

beteendeförändring. När handledaren anser att studenterna på ett korrekt sätt kan utföra de 

undersökningar eller åtgärder som står med i startkorten, sätter handledaren sin signatur på 

det aktuella momentet. För att bli godkänd krävs det att studenterna når en viss procent av 

antalet moment i startkortärmen vid slutet av praktikperioden. Vid den första dagen på 

praktikperioden ska handledaren tillsammans med studenten planera hur praktikperioden 

kommer att läggas upp. Planeringen ska utgå från studentens egna mål, momenten i 

startkortspärmen & studentens seminarieuppgifter. Vid det första mötet bestäms också på 

vilket sätt studenten vill få sin handledning. Handledaren ansvarar sedan för att handleda 

studenten på det sätt som de kommit överens om och bedöma studenten efter utvecklings- 

och bedömningsinstrumentet. Handledaren ska även hålla en fortlöpande dialog med 

studenten om hur handledningen går. Handledaren ska under VFU-perioden hålla sig insatt i 

utbildningen och ta kontakt med kursansvarig lärare om behov av stöd finns (Akademin för 

hälsa, vård och välfärd, 2014a). 
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1.5 Handledning  

Begreppet handledning kan benämnas som vägledning eller mentorskap. Handledning 

bedrivs i brytpunkten mellan det teoretiska och praktiska kunnandet med huvudsyfte att 

skapa lärande och kompetensutveckling. Kompetensutveckling skapas genom att individuellt 

och gemensamt analysera i en dialog. Enligt Grönquist (2004) finns det tre olika sorters 

kompentensutvecklingar som alla kan leda till lärande. Den kognitiva kompentensen 

innefattar kunskap, insikt och förståelse. Detta ska ge den handledde en grund till att 

bedöma och agera relevant i olika situationer. Den affektiva kompetensen står i relation till 

världen och känslor. Syftet med denna kompentens är att ge vägledning i analyser, 

värderingar och handlingar i olika situationer. Praktiskt kompentens består av flera olika 

färdigheter som nyttjas olika beroende på situationen och baseras på erfarenheter och 

personligt omdöme. 

I en kvalitativ studie av Delany & Bragge (2009) belystes det att handledares uppfattning om 

handledning var att de skulle vidarebefordra sina kliniska kunskaper samt täcka in där 

studentens kunskaper var bristfälliga. I en studie av Ernsten, Bitzer & Grimmer-Somers 

(2009) ansåg handledare att det mest effektiva i klinisk handledning var att visa hur 

patienter ska behandlas samt ge diskussionsmöjligheter och feedback till studenterna. Detta 

upplevde även fysioterapeutstudenter som en bidragande faktor för en god VFU (Rindflesch, 

Hoversten, Patterson, Thomas & Dunfee, 2011, Gard & Dagis, 2016).  Omgivningens inbjudan 

till lärande är en värdefull faktor för studentens kunskapsutveckling och har en stor påverkan 

för möjlighet till lärande. Exempel på faktorer som skapar inbjudan till lärande är att 

verksamhetens utformning möjliggör att studenten kan överföra sina teoretiska kunskaper 

till praxis, samt placeringens möjligheter till bredd och mångfald. Det är även värdefullt att 

handledare har en god kommunikation med studenten samt en positiv attityd både till själva 

handledningen men även till utbildningens syfte med verksamhetsförlagd utbildning (Ballie, 

1993).  

Handledning innebär mer än bara ren kunskapsöverföring, för att lyckas som handledare 

krävs det god självkännedom och goda relationer med andra professioner (Higgs & 

McAlister, 2007). Samspelet mellan den övriga personalen på arbetsplatsen och handledaren 

påverkar studentens möjlighet till en god lärandemiljö. Om student och handledare har ett 

bra samspel vågar studenten ställa mer frågor till handledaren och övrig personal utan att 

känna sig okunnig (Campbell, Larrivee, Field & Reutter, 1994). En annan viktig aspekt för att 

skapa en god inlärningsmiljö är att handledaren är väl förberedd när studenten kommer. Det 

är värdefullt om handledaren ordnat ett kontor för studenten från första dagen där den kan 

vara för att praktiskt träna på sina uppgifter. Handledaren ska ha organiserat den första 

dagen för studenten där de tillsammans går igenom schemat för perioden. Detta för att tidigt 

ha en chans att skapa en professionell relation mellan sig och studenten (Jokelainen, 

Turunen, Tossavainen, Jamookeeah & Coco, 2011). En handledare som tar på sig en alltför 

framträdande roll under patientmöten hämmar studenters möjlighet till kritiskt tänkande. 

Därför bör handledare visa ett intresse och planera handledningen i förväg för att främja 

studenternas delaktighet i det kliniska resonemanget kring patienten (Laitinen-Väänänen, 

Talvitie & Luukka, 2007).  
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En viktig aspekt för effektivt lärande och professionell utveckling för studenter är att de ser 

handledarna som rollmodeller. Detta innebär att handledaren ses som en förebild vars 

arbetssätt studenterna vill efterlikna (Passi et al. 2013). Efter att ha analyserat artiklar mellan 

1999-2009 fann Birden et el. (2013) att handledare som är bra förebilder och ger utrymme 

för personlig reflektion leder till effektivt lärande för studenter. En bra förebild enligt Cruess 

R, Cruess L & Steinert (2008) kan delas in i tre olika kategorier. Den första kategorin är 

klinisk kompentens som anses omfatta kunskaper och färdigheter. Klinisk kompetens 

innebär också en bra kommunikation med patienter och personal samt gott klinisk 

resonemang och beslutsfattande. Andra kategorin är pedagogisk skicklighet vilket krävs för 

att kunna föra vidare sina kunskaper. Mellan en handledare och student måste en öppen 

kommunikation föras samt återkoppling och möjligheter för reflektion. Detta är viktiga 

aspekter för att skapa en god förebild. Sista kategorin är personliga egenskaper där centrala 

begrepp är medkänsla, ärlighet, entusiasm och integritet.  

1.6 Teoretiskt perspektiv  

Enligt den socialkognitiva teorin som presenterades av Albert Bandura år 1986 så anses 

individfaktorer, omgivningsfaktorer och beteendemönster ständigt vara i interaktion med 

varandra (Bandura, 1997). Individens tankar om tron på sig själv, personliga mål och 

förmågan till analytiskt tänkande samt omgivningens organisatoriska miljö, nivå av 

utmaningar och möjligheten till påverkan klargör hur sambandet med beteendet hänger ihop 

och förändras över tid (Bandura, 1991). Detta kan kopplas till handledning då individfaktorer 

hos handledare ständigt är i interaktion med omgivningen samt vilket beteende en 

handledare tillämpar. Den socialkognitiva teorin menar att en människa lär in ett beteende 

genom att observera och se vilka fördelar och nackdelar beteendet ger för att sedan själv 

tillämpa beteendet (Bandura, 1991).  

Den socialkognitiva teorin lämpar sig väl för denna studie eftersom studien vill belysa 

interaktionen mellan individ, omgivning och beteende. Exempel på en individfaktor hos 

handledaren är self-efficacy vilket är ett centralt begrepp inom den socialkognitiva teorin och 

innebär tilltron till sin egen förmåga att genomföra ett specifikt beteende i en bestämd 

situation. Uppfattningar om self-efficacy reglerar också motivationsnivån. Detta genom att 

en människa redan innan den tar sig an en uppgift formar de ambitioner och resultat som 

förväntar sig av sin egen satsning (Bandura, 1997). Detta kan kopplas till handledning 

eftersom tilltron till sin egen förmåga att stötta studenter i att tillämpa hälsofrämjande 

beteendeförändringar kommer att kunna påverka handledarens beteende. Individfaktorer 

som kan påverka är exempelvis klinisk kompetens och inställning till handledning. 

Omgivningsfaktorer kan påverka handledning exempelvis genom verksamhetens utformning 

och utbildningens läroplan. Dessa tre faktorer kommer tillsammans att integrera med 

varandra och påverka hur en handledare kan stötta studenter till ett gott lärande.  
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1.7 Problemformulering  

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig och stor del av fysioterapeututbildningen. 

Därför är det av stor vikt att handledare är kompetenta och känner en hög tilltro till att klara 

av handledning för studenter. Individfaktorer som har stor betydelse för god handledning 

anses vara klinisk kompetens och engagemang tillsammans med omgivningsfaktorer som 

utbildningens utformning och tid, vilket är faktorer som kan kopplas till den socialkognitiva 

teorin. Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola har en unik beteendemedicinsk 

inriktning. Det är därför viktigt att handledare som ska handleda studenter i att tillämpa den 

beteendemedicinska arbetsmodellen själva är insatta i modellen. Detta för att studenter som 

går en utbildning med beteendemedicinsk profil ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper 

inom ämnet och tillämpa det på patienter. Forskning saknas om hur handledare upplever att 

handleda studenter som går en utbildning med en beteendemedicinsk profil. Handledare har 

en viktig roll under VFU och därför vill denna studie belysa några handledares uppfattningar 

om handledning. Detta för att få en förståelse för, och ett underlag till att kunna förbättra 

handledares förutsättningar till att genomföra en bra handledning under den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

2 SYFTE  

Att utifrån den socialkognitiva teorin undersöka handledares uppfattningar om handledning 

samt deras förutsättningar för att underlätta lärande under VFU för studenter vid 

fysioterapeututbildning med beteendemedicinsk profil.  

3 METOD OCH MATERIAL  

3.1 Design 

Studiens design är en deskriptiv kvalitativ intervjustudie eftersom den syftar till att få en 

fördjupad inblick i individers upplevelser. Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att 

informationen samlas in och analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hellgren Granheim, 

2012).  
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3.2 Urval  

Med hjälp av kontaktlärare för VFU inom den aktuella utbildningen gjordes ett strategiskt 

urval. Författarna fick tips av kontaktläraren vilka handledare hen ansåg kunde ha mycket att 

tillföra till studien. Kontaktläraren gav även information om vilka hen ansåg vara 

nyexaminerade eller erfarna. Handledarna som rekryterades till intervjuerna arbetade inom 

slutenvård, kommun och landstingsdriven primärvård. Ett exklusionskriterium för studien 

var att författarparet inte inkluderade handledare som de själva haft under sin egna VFU. 

Initialt kontaktades elva enhetschefer för att inhämta samtycke till att genomföra studien i 

verksamheten.  Av dessa elva var det åtta stycken som gav sitt samtycke. Rekrytering skedde 

löpande vart efter som enhetscheferna gav sitt godkännande till medverkan. Författarparet 

kontaktade handledarna via mail med en förfrågan om deltagande i studien. Totalt 

tillfrågandes sju handledare därefter gjordes ett konsekutivt urval vilket innebar att de fyra 

första informanter som tackade ja inkluderades till studien. Av de handledare som 

tillfrågades tackade tre nej och fyra tackade ja. De fyra som samtyckte till medverkan 

inkluderades i studien.  

Samtliga handledare hade gått handledarutbildning som erbjuds från högskolan. Två av 

handledarna hade själva genomgått sin grundutbildning på Mälardalens högskola. De två 

andra handledarna hade genomgått sin grundutbildning vid Uppsala universitet. Deltagarna 

som inkluderades i studien var tre män och en kvinna. Erfarenheten av att handleda 

studenter från Mälardalens högskola varierade. Två informanter hade handlett studenter 

från Uppsala och hade då något att jämföra med. Yrkeserfarenheten varierande hos de fyra 

deltagarna, två deltagare hade arbetat inom flera olika områden under sin karriär som 

fysioterapeut medan de andra två fortfarande var inne på sin första arbetsplats. En av 

informanterna hade inte varit handledare på ett par år och för en annan var det länge sedan 

den hade handlett studenter från termin fem. De övriga två informanterna tog emot 

studenter varje år men hade inte alltid huvudansvaret för handledningen. Informanterna 

kom från verksamheterna vårdcentral, kommunal hemrehabilitering eller landstingsdriven 

slutenvård. Under intervjun tillfrågades informanterna om deras tilltro till sin egen förmåga 

(self-efficacy) att handleda studenter i att tillämpa sina kunskaper inom hälsoinriktade 

beteendeförändringar. Detta utfördes på en elvagradig numerisk skattningsskala, där 0 

innebar ingen tilltro alls och 10 högsta möjliga tilltro. Informant A skattade 7, informant B 

skattade 7, informant C skattade 8 och informant D skattade 5.  

3.3 Tillvägagångssätt  

Tillfrågan om deltagande skedde skriftligt via mail till elva olika enhetschefer på de utvalda 

verksamheterna. För att medge sitt godkännande undertecknade enhetscheferna tillfrågan 

och skickade därefter dokumentet per post till författarnas handledare. När enhetscheferna 

gett sitt godkännande tog författarna kontakt med de handledare som var aktuella inom den 

verksamheten. Kontakten skedde via mail där handledaren tillfrågades om deltagande och 

fick samtidigt ett bifogat informationsbrev (se bilaga B). Med de handledare som visade 

intresse bokades ett datum in för intervju och handledarna besöktes på respektive arbetsplats 
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för en individuell intervju. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum där det inte fanns någon risk 

att bli störd. Innan intervjun påbörjades uppmärksammades informanterna om 

informationsbrevet och författarparet sammanfattade det som stod i dokumentet för att 

säkerhetsställa att informationen nått fram. Informanterna informerades också om att en i 

författarparet höll i intervjun medan den andra ansvarar för ljudinspelningen. 

3.4 Datainsamling  

En kvalitativ intervju vill belysa informantens synvinkel och erfarenheter. En intervjuguide 

täcker upp en översikt i ämnen av intresse samt förslag till frågor. Det är viktigt att frågorna 

är korta och enkla för att ge utrymme till informanten att uttrycka sig fritt (Kvale & 

Brinkmann 2010). Frågorna utgick från en intervjuguide och var av semistrukturerad 

karaktär (se bilaga A). Fokus i intervjun var både psykologiska och sociala aspekter av 

handledning samt hur handledarna upplevde sig kunna understödja studenter i att tillämpa 

hälsoinriktade beteendeförändringar tillsammans med patienter. Frågorna var en grund till 

intervjuns genomförande och vissa följdfrågor ställdes. Intervjuguiden var ett stöd för att 

hålla en röd tråd när informanten avvek från ämnet. Två provintervjuer genomfördes för att 

testa kvalitén på intervjuguiden och för att ge möjlighet att eventuellt förbättra 

intervjutekniken. Provintervjuerna gick bra och användes därför i den färdiga studien. 

Intervjuerna tog mellan 6-18min och spelades in på en diktafon. För att säkerhetsställa att 

endast författarna kunde ta del av den information som samlats in sparades materialet på ett 

USB-minne som förvarats i ett låst skåp som endast författarna hade tillgång till. Intervjun 

leddes av de två författarna, det var alltid samma person som var intervjuare för att 

intervjuerna skulle vara så likvärdiga som möjligt. Den andra ansvarade för ljudinspelningen 

samt kompletterande frågor.  

3.5 Dataanalys 

Analysen baserades på Lundman & Hellgren Granheim (2012) kvalitativa innehållsanalys 

och gjordes med en induktiv ansats. Detta innebär att analysen av texten utgår ifrån 

människors berättelser om sina upplevelser och är förutsättningslös. Transkriberingen 

delades upp mellan författarna, den ene författaren transkriberade tre intervjuer och den 

andre transkriberade en intervju. Transkriberingarna skedde nära i tid efter att intervjuerna 

genomförts. Det transkriberade materialet förvarades sedan på en lösenordskyddad dator. En 

avkodning av informanterna och transkriberingarna utfördes efter rekommendationer av 

Russel, Lubinsky & Domholdt (2011), genom att varje intervju fick en siffra följt av initialerna 

på informanten samt sidnummer på transkriberingen.  

Efter transkriberingen och avkodningen påbörjades analysen genom att båda författarna 

läste igenom samtliga transkriberingar för att bilda sig en uppfattning om texterna som 

helhet. Texten kondenserades sedan till flera meningsbärande enheter, vilka tog upp det 

centrala budskapet i texten och gjorde texten kortare och mer lätthanterlig. I detta steg 

uteslöts all data som inte var relevant för att svara på studiens syfte. Författarparet tog fram 
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meningsbärande enheter individuellt för att kunna jämföra varandras selektion av 

meningsbärande enheter och diskutera eventuella olikheter. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan för att göra dem kortare utan att det centrala innehållet försvann. De 

kondenserade meningsenheterna abstraherades sedan genom att förses med koder. Därefter 

parades koder med liknande innehåll ihop till underkategorier och de olika 

underkategorierna parades ihop till huvudkategorier. Analysen skedde på post-it lappar för 

att få en överblick av allt material och lätt kunna korrigera lapparna under processen. 

Kodningen skedde gemensamt mellan författarna och om meningsskiljaktigheter förekom 

diskuterades detta till en konsensus uppnåddes. Därefter lät författarna materialet ligga i tre 

veckor, för att sedan ta upp det igen för att se på arbetet ur en annan synvinkel och kanske se 

andra mönster än tidigare. Författarna gick tillbaka till ursprungskällan, det vill säga det 

transkriberade materialet, för att försäkra sig om att inte budskapet gått förlorat eller ändrats 

under kodningen. Några av koderna korrigerades och nya huvudkategorier och parallellt 

även preliminära underkategorier skapades. Författarna lät även deras handledare göra ett 

stickprov ur dataanalysen för att se att kondenseringsprocessen från meningsbärande 

enheter till koder var tillfredställande och att koderna föll under rätt huvudkategori. 

Författarna gick därefter individuellt igenom kategoriseringen av koderna ytterligare en gång 

och diskuterade sedan tillsammans tills konsensus uppnåddes. 

Tabell 1: Exempel på hur tre av de meningsbärande enheterna kondenserades och abstraherades. 

Meningsbärande enhet: Kondenserad 
meningsenhet: 

Kod: Underkategori: Kategori: 

”Och det har vi diskuterat 
också i som handledare 
att man kanske behöver 
ha någon viss erfarenhet 
innan man tar emot 
studenter 
överhuvudtaget .., det 
kanske krävs lite både 
vidareutbildning och 
erfarenhet då.” 
 

Det krävs både 
vidareutbildning 
och erfarenhet 
innan man tar 
emot studenter 
 

Vidareutbildning 
och erfarenhet 
underlättar 
handledning 
 

Yrkeskompetens  Individfaktorer 
hos 
handledare 
 

Att liksom ställa öppna 
frågor och få dom att 
tänka … inte sådär 
jättemycket liksom, 
försöker undvika gör 
såhär utan mer ställa 
frågor på ett sånt 
konstruktivt sätt att det 
fungerar 

Ställer öppna 
frågor till 
studenter, 
undviker gör 
såhär, utan 
ställer frågor på 
ett konstruktivt 
sätt 

Öppna frågor, ej 
direktiv till 
studenter 

Handledarstilar Handledarens 
Beteende 

”De har varit positivt att 
de haft varsin handledare 
och sen att det finns 
många kollegor att gå 
med så, jag tror det är 
nyttigt att gå med flera 
fysioterapeuter att när 

Positivt att ha 
varsin 
handledare och 
att det finns 
många kollegor 
att gå med för 

Varsin 
handledare, 
många kollegor, 
fler perspektiv 

Verksamhetens 
förutsättningar 

Omgivningsfak
torer för 
handledare 
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dem är ute få flera olika 
bilder utav det så det ser 
jag som en positiv sak ” 

att få olika 
bilder 

 

3.6 Etiska överväganden 

Då detta arbete skrevs för högskolestudier behövdes inget etiskt godkännande från regional 

etisk kommitté. Respektive högskola ansvarar i enlighet med högskolelagen för att arbeten av 

studenter på högskoleutbildning bedrivs under etiskt säkerhetsställda former (Görman, 

2013). I samband med förfrågan om deltagande fick informanterna skriftligt information om 

den övergripande planen och syftet med studien samt vad ett deltagande innebar och vilka 

rättigheter som gällde. I brevet stod det att deltagande är frivilligt och att de närsomhelst fick 

avbryta sin medverkan utan vidare förklaring (SFS 2003:460). Forskningens huvudmän stod 

med i informationen som skickas ut så att deltagarna skulle få kännedom om vilka som 

ansvarade för studien. All skriftlig information som skickades ut beskrevs även muntligt vid 

intervjutillfället för att på så sätt säkerhetsställa att informanten förstått. Studien följer 

hälso- och sjukvårdslagens 2 a § som anger att individen skall respekteras för sitt 

självbestämmande och integritet. Detta har eftersträvas i så lång utsträckning som möjligt i 

samråd med individen (Codex, 2015).  

Studien håller sig till konfidentialitets principen då ljudfilerna som samlats in inte kan 

kopplas till den enskilde personen. Ingen av deltagarna uttryckte att de påverkats negativt 

under intervjun, vilket inte heller ansågs som troligt, men om det hade hänt fanns tid avsatt 

efter intervjun för möjlighet till vidare samtal.  
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4 RESULTAT 

Analysen av intervjuerna ledde fram till tre huvudkategorier och sju underkategorier vilka 

presenteras i tabell 2 samt i löpande text under respektive huvudkategori: 

Tabell 2: Kategorisering utifrån analys av intervjuer med 4 handledare. 

Huvudkategori Underkategori 

Individfaktorer hos handledare Yrkeskompetens  

 Inställning till handledning 

 Tankar och kunskap om beteendemedicin 

Omgivningsfaktorer för handledare Verksamhetens förutsättningar 

 Utbildningens utformning 

 Patienters påverkan 

Handledarens beteende Handledningsstil 

 

4.1 Individfaktorer hos handledare 

I denna huvudkategori ryms informanternas personliga tankar, känslor och kunskaper 

gällande handledning av studenter. Här beskrivs även informanternas kunskaper och 

inställning till beteendemedicinska arbetssättet.  

I underkategorin yrkeskompetens framgick det att informanterna hade en stor erfarenhet av 

att handleda studenter. Det ansågs att med mer erfarenhet kommer också en trygghet i sin 

arbetsroll. Detta gör att handledaren kan förmedla sin kunskap bättre till studenterna och på 

så sätt blir det en bättre handledning. Det framgick att det eventuellt borde krävas 

vidareutbildning inom fysioterapi innan handledaren tar emot studenter.  

”Jo men jag tror den är ganska god, ganska god. Har hunnit ha ganska många studenter 

genom åren.. Så har en viss vana” (Informant D)  

”man kanske behöver ha någon viss erfarenhet innan man tar emot studenter överhuvudtaget 

.. kanske både vidareutbildning och erfarenhet. Jag tänker att min handledning blir bättre och 

bättre helt enkelt. Just i det att man kanske känner sig trygg i sig själv i sitt yrke och då kan 

man förmedla det det på ett bättre sätt till studenterna” (Informant B)  
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Underkategorin inställning till handledning speglar informanternas attityd med koder 

såsom; handledning roligt & stimulerande, Handledning positivt, Utvecklande & kul med 

studenter: 

”Jag tycker det har varit positivt överlag så måste jag säga på helheten, det är kul och ha 

studenter ute så man får tänka till lite” (Informant C) 

Underkategorin tankar och kunskap inom beteendemedicin innehåller information från 

samtliga informanter. Informanternas upplevelser och erfarenheter av beteendemedicin var 

varierande. Det som skiljde mellan informanterna var bland annat om de tagit examen från 

MDH eller om de hade erfarenheter av att vara handledare åt studenter från MDH. Det 

framkom att de var svårt att handleda inom beteendemedicin om handledaren hade 

bristfälliga kunskaper inom ämnet. Detta upplevdes som en begränsning då studenterna ofta 

var mer kunniga inom ämnet än handledaren själv. En annan faktor som togs upp var att det 

tog längre tid att tillämpa beteendemedicinsk arbetsmodell, både under och efter 

patientmöte. Det framgick att de som hade en beteendemedicinsk bakgrund och själva gått 

på MDH var mycket intresserade av ämnet och ville visa för studenter att det inte behöver 

vara så komplicerat som många kanske tror.  

”Ett hinder är väl att många av oss kliniskt verksamma inte är sådär jätteinsatta i 

beteendemedicinska modellen .. det blir svårt att handleda i något som man inte kan själv 

sådär jättetydligt” (Informant D) 

”Jag tycker det är intressant med den här beteendemedicinska inriktningen ni har och att man 

faktiskt kan styra lite i och visa att det inte behöver vara så krånglig som man tror” (Informant 

A) 

4.2 Omgivningsfaktorer för handledare 

Omgivningsfaktorer som huvudkategori innehåller de som informanterna ansågs påverka 

handledningen men som är svårt att som individ själv styra över.  

Underkategorin verksamhetens förutsättningar var en faktor som berördes. Det framkom 

att patientunderlaget i verksamheterna, även om det kunde variera, var tillräckligt för att 

studenterna skulle få en god läromiljö. Informanterna inom kommun och slutenvård ansåg 

att just deras verksamhet var passande för studenter. Detta på grund av den stora bredden av 

patientgrupper samt att det fanns gott om tid för studenterna att utföra sina uppgifter, som 

exempelvis att tillämpa beteendmedicinska åtgärder och förbereda sig inför seminarier. 

”Hinder kan vara att det är en akut verksamhet och går ganska mycket upp och ner hur mycket 

patienter man har .. möjligheter är att man här får se väldigt mycket, det är väldigt brett” 

(Informant A) 
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” .. utan det är väldigt brett så och om man har något extra så som man vill se på så finns det ju 

alltid någon lämplig .. strokepatient, neurologisk och ortopedpatient” (Informant C) 

Det framkom att studenter hade haft dålig tillgång till kontor på verksamheten. Detta 

påverkade dock inte studenternas arbete då de oftast gjorde hembesök till patienterna, vilket 

innebar att mindre tid spenderades på verksamheten.  

”Sen har vi haft lite dåligt med lokaler .. vi är så många ..de har haft lite dåliga kontor och så 

om man säger så men samtidigt har de inga patienter här” (Informant C) 

Det uppmärksammades att det inom primärvården var ett högt arbetstempo, detta upplevdes 

som ett hinder eftersom det ibland kunde leda till att studenter fick mindre tid för 

handledning. 

”Det rullar på ganska snabbt och att man kanske behöver ta in folk med kort varsel ibland och 

sådär” (Informant B) 

De informanter som hade fått möjlighet att dela upp studenterna på flera handledare ansåg 

att det fungerade bra och att det var positivt eftersom studenterna då fick med sig fler 

perspektiv. 

”Jag brukar dela handledning mellan två sjukgymnaster varje gång och de tror det brukar 

funka bra” (Informant D) 

”Det har varit positivt att de haft varsin handledare och sen att det finns många kollegor att gå 

med så, jag tror att det är nyttigt att gå med flera fysioterapeuter att när de är ute få flera olika 

bilder utav de” (Informant C) 

I underkategorin utbildningens utformning påvisades hur det kunde påverka 

handledningssituationen. Här inkluderas koder såsom Enbart undersökning blir onaturligt, 

Termin fem mer helhetstänk, Fokus undersökning ger efterarbete. Det uppmärksammades 

att när handledare tog emot studenter i termin fyra så kunde det vara svårt att få in i 

verksamheterna, samt leda till extraarbete och minskad tid för handledaren. Däremot ansågs 

termin fem praktiken fungera tillfredställande:  

”Termin fyra bara fokus undersökning .. svårt ibland och få in det på ett naturligt sätt i 

verksamheten .. termin fem praktiken blir ju mer liksom en helhet man kan det man förväntas 

kunna .. på ett hyffsat sätt och då blir de mer liksom en naturlig del” (Informant D) 

”Som handledare har man ju ett eget uppdrag som man ska hinna med också… framförallt i 

termin fyra när de kom ut och skulle göra liksom undersökningar så blir det ganska mycket för 

handledaren att ta hand om sen” (Informant C)  

Det framkom att handledarutbildningen som erbjuds från skolan innehåller för lite 

information om ett pedagogiskt lärosätt. 
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”För även om man gått handledardagarna och liksom handledarutbildning så är det ju inte så 

mycket pedagogisk så alltså man tänker lärarrollen, där kan jag känna att det fattas i såna fall” 

(Informant C)” 

Det kom upp åsikter kring det faktum att vissa patienter inte vill ha med studenter under sitt 

besök, något som både handledare och studenter måste respektera men som försvårar 

handledning. Vidare ansågs det att patienter fick styra besöken gällande psykologiska 

faktorer, dessa faktorer hamnade i underkategorin patienters påverkan. 

”En del patienter vill ju inte ens ha studenter” (Informant B) 

”Det där får patienterna nästan styra helt .. att man ser till patienten och att när de behöver 

prata får de göra det, då får vi ta de fysiska besvären nån annan gång” (Informant B) 

4.3 Handledarens beteende 

Denna huvudkategori innehåller hur handledarna överför sina kunskaper och stöttar 

studenten till lärande.   

Underkategorin handledarstil belyser informanternas beteenden under handledning av 

studenter. Informanterna reflekterade tillsammans med studenterna och gav dem feedback 

både innan och efter patientbesöken, samt vid journalgenomgången. Att ha en öppen 

kommunikation ansågs leda till trygga studenter som vågar ställa frågor. Bra på att skapa 

struktur och att vara pedagogisk var egenskaper som togs upp under intervjun. Det framgick 

att motiverande samtal och att alltid ställa öppna frågor till sina studenter tillämpades under 

handledning. Detta i syfte för att studenterna själva skulle få reflektera. Det ansågs att det 

blev djupare beteendemedicinska analyser när studenter var närvarande än när de själva 

arbetar.  

”Det handlar om att ha en öppen kommunikation och det är så man får bra kontakt med 

studenterna, och då känner de sig trygga med en och då blir det lättare för dem att ställa frågor 

och prata och så” (Informant A) 

”De får prova och diskutera både innan och efter .. så får man diskutera senare .. vad som blev 

bra och varför och hur man skulle kunna göra istället” (Informant C) 
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5 DISKUSSION  

5.1 Resultatsammanfattning  

Denna studie syftade till att beskriva handledares upplevelse av vilka förutsättningar de har 

för att skapa ett gott lärande för studenter. Genom en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats framkom tre huvudkategorier: individfaktorer hos handledare som hade tre 

underkategorier, omgivningsfaktorer för handledare med tre stycken underkategorier och 

slutligen handledares beteende som hade en underkategori. I resultatet nämns faktorer som 

är mer allmänna för handledning av studenter men också faktorer som är mer specifika för 

handledning för studenter som går en utbildning med en beteendemedicinsk profil. Generella 

faktorer för handledning som togs upp var personliga förutsättningar som yrkeserfarenhet, 

pedagogisk förmåga och att de själva utvecklades när de handledde studenter. 

Omgivningsfaktorer som framkom var bland annat möjlighet till att ha delad handledning 

och ett stort patientunderlag. Mer specifika faktorer som påverkade handledningen var 

utbildningens generella utformning, då det ansågs ta längre tid att tillämpa beteendemedicin 

under ett patientmöte. Informanterna som själva gått på MDH eller hade stor erfarenhet av 

att handleda studenter från MDH ansåg att de hade tillräckliga kunskaper inom 

beteendemedicin för att kunna stötta studenterna på ett säkert sätt. Informanterna upplevde 

dock att det blev mer djupa beteendeanalyser när studenter var närvarande.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien belyser flera olika individ- och omgivningsfaktorer som påverkar en 

handledares beteende vid handledning av studenter som går en utbildning med 

beteendemedicinsk inriktning. Yrkeskompetens samt tankar och kunskap om 

beteendemedicin är de starkaste underkategorierna av de individfaktorer som påverkar 

handledarens sätt att lära ut till studenter. Verksamhetens förutsättningar är den 

underkategori som ansågs vara den mest betydande omgivningsfaktorn för handledning. 

Vilken handledarstil som handledaren använde sig utav i klinik, alltså handledarens 

beteende, påverkas av individuella faktorer och omgivningen. Alla dessa faktorer blir därför 

viktiga i handledning av studenter som går en utbildning med beteendemedicinsk profil. 

Detta kan härledas till den socialkognitiva teorin (Badura 1997) där beteendet ses som ett 

resultat av interaktionen mellan individfaktorer och omgivningen. I denna studie kan detta 

beskrivas som att individfaktorn kunskap och omgivningsfaktorn att ha tillräckligt med tid 

för handledning påverkar en handledares beteende.  

5.2.1 Huvudkategorin individfaktorer  

Yrkeskompetens var något som informanterna värderade högt då det fick dem att känna sig 

trygga i sin arbetsroll, vilket i sin tur upplevdes leda till en bättre handledning för studenter. 

Detta kan kopplas till uppdrags-och kompetensbeskrivning för handledare (se Bilaga C) där 
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det finns angivet att det krävs minst ett års arbetslivserfarenhet för att få bli handledare. Det 

nämns också av informanterna att vidareutbildning underlättar handledning vilket också 

Jokelainen, et al. (2011) tar upp i sin studie som en viktig faktor för att skapa en god lärande 

miljö.  

Informanternas inställning till handledning visade sig positiv eftersom de beskrev 

handledning som utvecklande och inspirerande. Detta kan leda till att de visar entusiasm i 

sin handledning vilket är en bra personlig egenskap. En bra förebild är någon som är klinisk 

kompentent, pedagogisk skicklig och har personliga egenskaper som entusiasm och 

medkänsla (Cruess et al, 2008). Pedagogisk skicklighet är någonting som även informanterna 

i denna studie anser är en viktig förmåga hos en handledare. Inom den socialkognitiva teorin 

anses det även vara viktigt att ha en inspirerande förebild, en så kallad roll-modell, att 

observera och lära av för att sedan själv tillämpa beteendet (Bandura, 1997). Detta kan 

kopplas till informanterna i studien då de nämner att yrkeserfarenhet och vidareutbildning 

underlättar handledning.  

I underkategorin tankar och kunskap om beteendemedicin framkom att det fanns skilda 

kunskaper mellan informanterna inom ämnet. Det framgick att informanterna upplevde 

beteendemedicin som svårt och att det var ett hinder i deras handledning. Informanterna tog 

också upp att beteendemedicin kräver extra mycket tid. Informanterna efterfrågade mer tid 

till att tillsammans med studenterna reflektera över beteendemedicinska faktorer hos 

patienter. Det är troligt att de förutsättningar som underlättar för att kunna handleda inom 

beteendemedicin på ett tillfredsställande sätt är att själv gått sin utbildning på MDH, eller att 

ha lång erfarenhet av att handleda studenter från MDH.  

5.2.2 Huvudkategorin omgivningsfaktorer  

Kategorin Verksamhetens förutsättningar var en central faktor som återkom upprepande 

gånger hos samtliga informanter. Inom de verksamheter där ett högt tempo förekom ansåg 

informanterna att det kunde vara svårt att prioritera tiden mellan patientmöten och 

handledningen av studenterna. På de verksamheter som hade ett lugnt tempo upplevde 

informanterna att det fanns utrymme för studenterna att hinna med sina uppgifter, vilket 

bland annat innebär att tillämpa beteendemedicinska metoder i mötet med patienter. Det är 

viktigt att verksamheten ger studenterna förutsättningar att klara dessa moment. Då det är 

kriterier som studenterna ska bli bedömda på för att bli godkända på kursen enligt 

utvecklings- och bedömningsinstrumentet.  

Det framgick även att informanterna som arbetade inom kommun och slutenvård upplevde 

att de hade patienter med många olika diagnoser och besvär, vilket de tyckte var passande för 

studenter från MDH. Detta då verksamheten kunde uppfylla studenternas efterfrågan på en 

specifik patientgrupp. Det medförde att studenterna hade goda möjlighet att uppfylla 

lärandemålen för kursen (Akademin för hälsa och välfärd, 2014c). De hade även möjlighet att 

träffa lämpliga patienter att tillämpa den beteendemedicinska arbetsmodellen på (Denions & 

Åsenlöf, 2012). I studien ses omgivningsfaktorn verksamhetens förutsättningar som en 

resurs och underlättar handledarens möjlighet att skapa ett gott lärande. Denna 

omgivningsfaktor påverkar individens beteende och kan kopplas till den socialkognitiva 
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teorin enligt Bandura (1997), då omgivningen, individen och beteendet ständigt är i 

interaktion med varandra. När praktikplatser ska fördelas till studenter vore det önskvärt att 

beakta denna omgivningsfaktor och försöka tillgodose att de praktikplatser som erbjuds har 

en stor mångfald av patienter med olika diagnoser.  

De informanter som hade möjlighet delade gärna upp handledningen mellan två handledare i 

syfte att studenten skulle få fler perspektiv på hur en fysioterapeut kan arbeta. Enligt Lekkas 

et al. (2011) har det ännu inte klarlagts vilket arbetssätt som är mest effektivt vid 

handledning. Därför är det upp till handledare och studenter att komma överens om vad de 

själva tycker fungerar bäst på just den verksamhet de befinner sig i. Bara för att en student 

har flera handledare behöver det inte betyda att studenten får en bättre lärandemiljö. Det har 

dock framkommit att om en student har flera handledare ökar möjligheten för studenten att 

finna en handledare som kan anses vara en god rollmodell, vilket underlättar studentens 

lärande (Passi et al., 2013). Enligt den Socialkognitiva teorin så kan människan lära genom 

att observera andra för att sedan själv prova beteendet praktiskt (Bandura, 1991). Detta är 

något som tillämpas ständigt under VFU mellan handledare och studenter, därför är det 

fördelaktigt om handledaren kan visa en självsäkerhet i de kliniska arbetet och föregå med 

gott exempel. En möjlig negativ aspekt av att informanterna delar upp handledningen kan 

vara att det hindrar studenternas möjlighet till peer-learning vilket Baldry & Bithell (2003) 

anses höja möjlighet till lärande under VFU.  

På Mälardalens högskola är VFU-perioderna uppdelade i undersökning samt åtgärder och 

utvärdering. Termin fyra fokuserar på undersökning och under termin fem får studenterna 

tillämpa åtgärder och utvärdering av insatser (Akademin för hälsa- vård och välfärd 2014a). I 

underkategorin Utbildningens utformning framkom att handledarna påverkades av hur 

utbildningen var upplagd.  Handledarna upplevde att det kunde innebära extraarbete att 

handleda studenter i termin fyra. Anledningen till det är att studenterna under denna termin 

främst ska träna på att genomföra undersökningar, vilket upplevdes som ett onaturligt 

arbetssätt. Däremot ansåg informanterna att upplägget under termin fem passade bättre in i 

verksamheten. Detta för att studenterna ansågs ha ett mer helhetstänk i patientarbetet 

eftersom de då kan tillämpa både undersökningar och åtgärder. 

5.2.3 Huvudkategorin beteende  

Många tidigare studier som undersökt handledares tankar kring de viktigaste faktorerna i 

klinisk handledning visar på att diskussionsmöjligheter och feedback till studenterna är 

bidragande faktorer för en god VFU (Ernsten et al., 2009; Rindflesch et al., 2011; Gard & 

Dagis, 2016). I underkategorin handledningsstil belystes det att studiens informanter också 

tyckte att reflektion och feedback var viktiga faktorer för ett effektivt lärande för studenter. 

Kommunikation var även något som nämndes som en viktig del i handledning för att skapa 

en trygg relation tillsammans med studenten. Vikten av kommunikation kan styrkas av 

Campbell et al. (1994) som anser att ett bra samspel mellan handledare och student leder till 

att studenten vågar ställa frågor utan att känna sig okunnig. Något som ansågs viktigt inom 

handledning var att inte ge studenter direktiv utan låta dem tänka själva för att på så sätt 

kunna utvecklas, detta har även Laitinen et al. (2007) fått fram som bidragande faktorer för 

en god lärandemiljö.  



 19  

5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Design 

Då studien syftade till att beskriva en upplevelse och få en djupare förståelse ansåg 

författarna att en kvalitativ studie lämpade sig bäst. En kvantitativ studie hade inte tillfört en 

fullt så fördjupad insyn av upplevelser och hade gjort det svårt att svara till syftet med 

studien. En induktiv ansats var att föredra eftersom informationen samlades in 

förutsättningslöst för att sedan analyseras och dra generella slutsatser. Författarparet anser 

att gränsen av vad som anses vara deduktivt och induktivt kan vara problematisk. Eftersom 

författarna utgår från den socialkognitiva teorin är de medvetna om att de kan ha blivit 

färgade av de teoretiska perspektivet i intervjuguiden och under analysprocessen. Författarna 

anser att studien har en induktiv ansats eftersom inga kategorier var förbestämda innan 

analysen samt att studien inte utgick från en hypotes. En kvalitativ innehållsanalys ansåg 

författarna lämpade sig bäst eftersom den beskriver variationer genom att urskilja skillnader 

och likheter i en text (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).   

5.3.2 Urval  

Författarna rekryterade inte informanter som varit handledare till författarparet då det 

kunde påverka handledarnas synpunkter. Som student har författarna också en förkunskap 

om vad de själva tycker är viktiga egenskaper hos en handledare och kan även ha förutfattade 

meningar om handledarnas uppfattningar. Valet av informanter gjordes på så sätt att både 

nyutexaminerade och erfarna samt manliga och kvinnliga handledare rekryterandes för att få 

ett så rikt material som möjligt. Tre manliga och en kvinnlig informant inkluderades i 

studien, författarparet tror inte att resultatet påverkades av informanternas könsfördelning. 

En betydelsefull faktor för resultatet var däremot vilken högskola/universitet informanterna 

var utbildade vid, att vara utbildad vid Mälardalens högskola hade troligen betydelse för 

informanternas svar. Något som bör uppmärksammas är att de informanter som tackat ja till 

deltagande troligtvis är engagerade inom ämnet och positivt inställd till beteendemedicin. 

Detta kan ses som en svaghet i studien då resultatet endast belyser den positiva sidan av att 

handleda fysioterapeutstudenter från MDH.  Däremot var intervjun uppbyggd på ett sätt som 

gjorde att informanterna fick uttrycka sig fritt vilket gjorde att det fanns utrymme för att 

framföra eventuella negativa synpunkter.  

Det visade sig att två informanter hade gått sina grundutbildningar på Mälardalens högskola 

och de andra två informanterna hade utbildad sig vid Uppsala universitet. Detta bidrog 

troligen till variationen i resultatet, framförallt gällande beteendemedicinsk kompetens. 

Trots det strategiska urvalet var det svårt att i förväg veta hur engagerade deltagarna skulle 

vara i att dela med sig av sina erfarenheter. Det visade sig att informanterna var engagerade i 

ämnet och hade mycket att tillföra vilket var en styrka i studien. På grund av tidsbrist kunde 

fler informanter inte inkluderas inom ramen för examensarbete.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska så många informanter som krävs för att täcka studiens 

syfte intervjuas. Efter att ha intervjuat de fyra informanterna ansåg författarna att tillräcklig 
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data och viss mättnad uppnåtts. Fyra informanter valdes också för att textmassan skulle vara 

hanterbar att analysera.  

Enligt Bandura (1997) regleras en individs motivationsnivå av vilken tilltro personen har till 

sin egen förmåga att klara en specifik uppgift. I denna studie innebär den specifika uppgiften 

att underlätta lärande för studenter under VFU. De handledare som skattade 7, 7 och 8 

upplevde sig ha en god kunskap inom beteendemedicin och kan därför troligtvis underlätta 

studenters lärande. Den handledare som skattade 5 nämnde att hen önskade mer kunskap 

inom beteendemedicin för att kunna underlätta lärande och skapa goda förutsättningar för 

studenterna.  

5.3.3 Intervjustrategi  

Efter godkännande att delta i studien fick informanten själv bestämma tid och plats för 

intervjun och samtliga intervjuer utfördes på informanternas arbetsplatser. Detta medförde 

förhoppningsvis att deltagarna kände sig trygga under intervjuerna (Trost, 2010). Störande 

ljud och avbrott kan enligt Trost (2010) påverka intervjuerna negativt eftersom värdefull 

information riskerar att gå förlorad. Detta förebyggdes på så sätt att intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum där ingen risk för att bli avbrutna fanns.  

En styrka med att genomfört enskilda intervjuer var att en djupare relation mellan informant 

och författare skapades. En nackdel var att det blev mer tidskrävande för författarparet 

jämfört med om gruppintervjuer genomförts. En svaghet med individuella intervjuer är att 

informanten kan glömma viktiga aspekter som eventuellt skulle kunna diskuteras fram i en 

gruppintervju.  

En svaghet med studien var att författarparet inte hade någon tidigare erfarenhet av 

intervjuteknik. Dock upplevde den som höll i intervjuerna sig mer säker i utförandet desto 

fler intervjuer som utfördes. En intervjuguide användes så att liknande frågor ställdes till 

varje informant samt att frågorna kunde svara på studiens syfte. Intervjuguiden innehöll 

även öppna frågor som lämnade utrymme för informanten att tala fritt. Detta är en styrka i 

studien då samma frågor ställdes till varje informant och att informanterna fick dela med sig 

av det de själv ville. Att samma person utförde alla intervjuer bidrog till att intervjuerna 

troligen blev så lika varandra som möjligt och att samtliga intervjupersoner fick liknande 

följdfrågor. Om däremot olika personer hade gjort intervjuerna hade informanterna kunnat 

få olika följdfrågor vilket kunde ha gett en större möjlighet att uppmärksamma variation i 

upplevelser. En styrka är dock att den författaren som inte utförde själva intervjun fanns med 

i rummet och förde anteckningar och ställde följdfrågor när det behövdes.  

Författarparet är själva studenter vilket är en begränsning då det kan medföra att 

informanten undviker att ta upp negativa synpunkter kring VFU. Materialet värderas dock 

som rikt trots denna begränsning. En svaghet var att författarparet inte riktigt nådde ut med 

studiens syfte till en av informanterna vilket gjorde att den intervjun ibland svävade iväg till 

områden utanför syftet.  
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5.3.4 Styrkor och svagheter med dataanalys  

Författarparet analyserade data först en gång och kom fram till preliminära kategorier. De lät 

sedan resultatet ligga i cirka tre veckor och för att sedan gå tillbaka och tittade på utkastet 

igen, nu med nya ögon. Materialet kondenserades och analyserandes sedan gemensamt fem 

olika tillfällen. Detta gjorde att författarparet direkt kunde diskutera eventuella 

meningsskiljaktigheter. För att öka tillförlitligheten av innehållsanalysen genomförde 

författarnas handledare ett stickprov gällande kondensering av meningsbärande enheter, 

koder och kategorier. Där meningsskiljaktigheter uppstod diskuterades detta tills konsensus 

uppnåddes. Allt material kodades och analyserades på ett konsekvent likadant sätt. Detta är 

en styrka i studien då analysen flertal gånger bearbetas och att en utomstående också fått 

analysera resultatet (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  

Författarna har valt att i kategorierna lämna utrymme för tolkning, men meningsenheterna 

och koderna är manifesta alltså återgivna så textnära som möjligt. Detta för att behålla så 

mycket som möjligt av den ursprungliga meningen, men också för att kunna beskriva det 

underliggande budskapet i texten och göra den begriplig och meningsfull. Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) menar att en kvalitativ studie kräver en viss grad av tolkning för 

att öka förståelsen och meningsfullheten av studien, en alltför textnära analys kan medföra 

att helheten går förlorad. En regel i kvalitativa analyser är att all insamlad data som svarar till 

syftet måste inkluderas i någon kategori och ingen data får passa in i två kategorier. Denna 

regel kan dock vara svår att leva upp till när materialet handlar om upplevelser (Lundman & 

Hällgren Granheim 2012).  

5.3.5 Studiens trovärdighet 

För att visa på trovärdigheten i kvalitativa studier diskuteras resultatet i förhållande till dess 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och författarens delaktighet. Trovärdigheten är 

beroende av val av informanter, hur analysprocessen och resultatet är genomfört och 

presenterats (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Urvalet av informanter ledde till att 

flera olika synvinklar gällande handledning framkom eftersom informanterna hade stor 

variation gällande typ av verksamhet och individuella erfarenheter. 

Genomförandet av studien har skett med omsorg och noggrannhet. Analysen baseras på en 

etablerad och beprövad kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Granheim 

(2012) och har systematiskt analyserats både individuellt och tillsammans mellan författarna 

samt av en extern person vilket gör att studiens giltighet ökar. För att ytterligare öka studiens 

giltighet har resultatet redovisats med illustrativa citat, utvalda koder och kommenterande 

text. Detta ska enligt Lundman & Hällgren Granheim (2012) underlätta för läsaren att skapa 

sig en egen uppfattning om huruvida resultatet verkar trovärdigt.  

Författarparet har själva utfört, transkriberat och analyserat samtliga intervjuer vilket har 

bidragit till en fördjupad förståelse av insamlade data och leder till ökad tillförlitlighet. En 

intervjuguide har använts och samtliga intervjuer skedde nära i tid av samma författare för 

att undvika variation i utförandet av intervjun. En annan aspekt som påverkar 

tillförlitligheten av studien är att författarparet är nybörjare inom intervjuteknik. I en 

kvalitativ studie går det inte att bortse från att forskarens erfarenheter och förutfattade 
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meningar kan komma att påverka intervjuerna och analysen, vilket gör att resultatet blir 

beroende av forskaren (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  

Resultatet i denna kvalitativa studie är kontextbundet och gäller för de fyra deltagarna i 

studien med en viss överförbarhet till likande situationer och omständigheter. Då studien 

endast inkluderat fyra deltagare och att den aktuella utbildningen har en unik profil är 

generaliserbarheten låg. Resultatet i studien som exempelvis att tid för feedback och 

reflektion ansågs viktig, överensstämmer med tidigare forskning gällande handledare för 

studenter inom andra professioner i hälso- och sjukvården (Jokelainen et. al., 2011; 

Henderson et. al., 2011). Detta styrker överförbarhet av det resultatet att även kunna gälla för 

handledare inom andra verksamheter som handleder andra studenter än 

fysioterapeutstudenter på Mälardalens högskola. Det resultat som berör beteendemedicinska 

inriktningen specifikt kan inte generaliseras.  

5.4 Etikdiskussion 

Det har inte uppstått några större etiska problem under studiens gång. Samtliga informanter 

har fått tydlig information om studien och dess syfte. De har gett sitt godkännande muntligt 

att vara med i studien, ingen informant har valt att avbryta och inga negativa känslomässiga 

reaktioner skedde under intervjuerna. Studien har följt hälso- och sjukvårdslagens 2 a § 

vilket innebar att deltagarna har respekteras gällande självbestämmande och integritet 

(Codex, 2015). Materialet har förvarats så att inga obehöriga har kunnat ta del av det. 

Informanterna avkodades för att på så sätt behålla deras integritet.  

Det faktum att författarna själva är studenter kan ha påverkat hur informanterna valde att 

svara. En aspekt är att informanterna inte vågade uttrycka sina eventuella negativa åsikter 

kring utbildningen. En annan synvinkel kan vara att informanterna presenterade en 

förskönad bild utav sitt sätt att handleda studenter. För att minska dessa faktorers påverkan 

har författarna inte inkluderat handledare som de själva blivit handledda utav.  

Då den beteendemedicinska profilen är specifik enbart för en utbildning i hela Sverige blir 

det svårt att inte röja högskolans identitet. Men eftersom utbildningen har många handledare 

att tillgå under VFU minimerar det risken att läsaren ska kunna identifiera informanterna.  

6 SLUTSATSER 

Denna kvalitativa studie kan ge en viss inblick och förståelse för handledares uppfattning 

kring handledning. Studien tar upp vilka förutsättningar som behövs för att underlätta 

lärande för studenter som går en beteendemedicinsk profil. Denna studie kan bidra med 

idéer till fortsatt forskning inom ämnet. Det framkom att centralt i handledares 
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uppfattningar om förutsättningar för att underlätta lärande är öppen kommunikation, tid för 

feedback och reflektion.  

Med utgångspunkt från studieresultatet har flera viktiga faktorer som handledare anser 

skapar ett gott lärande för studenter identifieras. Handledarna ansåg att kunskap inom 

beteendemedicin och erfarenhet inom yrket samt av att handleda kunde påverka 

handledningen. Verksamhetens förutsättningar att kunna avsätta tillräckligt med tid för 

studenter och ha en bred patientgrupp var också påverkade faktorer i handledning av 

studenter. Handledarnas beteende påverkades genom att de tillämpar djupare 

beteendeanalyser när studenter är närvarande. Detta gör att studenternas lärande troligen 

underlättas eftersom handledaren visar engagemang gällande studentens uppgifter. Dessa 

faktorer kan härledas till den Socialkognitiva teorin då handledarna beskriver hur deras 

individ- och omgivningsfaktorer och beteende påverkar varandra.  

Identifieringen av dessa faktorer ger möjlighet att förbättra en handledares förutsättningar 

till att bedriva en god handledning till studenter med en beteendemedicinsk inriktning. 

Studien har låg överförbarhet då få informanter inkluderades och på grund av att studien 

genomförts vid en utbildning med en unik profil. För att få ett mer överförbart resultat inom 

ämnet bör det fokuseras på ett större antal deltagande som exempelvis skulle kunna 

genomföras med enkätstudier. Framtida studier skulle kunna fokusera på en handlares 

faktiska beteende istället för upplevelser. Detta skulle kunna göras genom exempelvis 

observationsstudier.  
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE 

 

1. Beskriv din upplevelse av att handleda studenter från fysioterapeutprogrammet på 

Mälardalens högskola.  

 

Eventuella följdfrågor: Vad är roligt/lätt respektive svårt/utmanande? 

 

2. Kan du beskriva vilka hinder och möjligheter som du upplever att det förekommer i 

din omgivning när det gäller att skapa en god lärandemiljö för studenter? 

 

Eventuella följdfrågor: Upplever du få tillräckligt med tid avsatt för dina studenter? 

Kan du beskriva stödet du får från din chef? Lokalutrymme? Stöd av kollegor? Stöd 

från utbildningen? 

 

3. Hur tänker du kring din egen förmåga att handleda studenter? 

 

Eventuella följdfrågor: Vad är dina styrkor? Är det något i ditt handledarskap som du 

önskar utveckla? 

 

4. Hur tänker du kring din egen förmåga att handleda studenter i att tillämpa sina 

kunskaper om hälsoinriktade beteendeförändringar? 

 

Eventuella följdfrågor: Vad är dina styrkor? Är det något i ditt handledarskap som du 

önskar utveckla?  

 

5. Vilka möjligheter har du att tillsammans med studenten diskutera psykologiska och 

sociala faktorer av betydelse för patienters hälsoproblem? 

  

 

 

 



 

 

BILAGA B - INFORMATIONSBREV 

Hej! Vi är två studenter som går Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens Högskola. Till 

vårt examensarbete som vi kommer utföra i höst vill vi genomföra en studie. 

Bakgrund och syfte  

En handledares uppdrag är bland annat att handleda studenter och informera om den 

läroprocess och de kliniska färdigheter som behövs för att nå målen för den 

verksamhetsförlagda utbildningen. För att kunna stötta studenter som går en utbildning med 

beteendemedicinsk profil krävs även kunskap inom det beteendemedicinska området.   

Syftet med studien är att undersöka handledares uppfattning om hinder och möjligheter vid 

handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter vid 

fysioterapeututbildning med beteendemedicinsk profil.  

Förfrågan om deltagande   

Du tillfrågas om deltagande därför att du tidigare varit handledare under VFU. Vi har fått 

dina uppgifter från kontaktlärare för VFU.   

Studiens praktiska genomförande  

Om du väljer att medverka i studien kommer författarna till studien besöka dig på din 

arbetsplats för en individuell intervju på ca 20-30 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 

en diktafon.  

Konfidentialitet  

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem genom att ljudfilerna 

sparas på ett USB-minne som sedan förvaras i ett låst skåp som bara författarna har tillgång 

till. Transkriberingen kommer att kodas för att avidentifieras och sparas på en 

lösenordskyddad dator. Dina svar kommer därför inte kunna spåras till din identitet. 

Resultaten från intervjun kommer att presenteras så att ingen individ kommer att kunna 

kopplas samman med sitt svar.  

Presentation av studiens resultat  

Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete på 15 hp vid Mälardalens 

högskola.    

Frivillighet  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Det kommer att innebära att eventuellt redan inspelat material kommer 

att raderas och ej presenteras i den färdiga uppsatsen. 

Ansvariga  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Ida Matthed, Fysioterapeutstudent, E-post: Imd13001@student.mdh.se Tel: 073-156 08 52  

Maja Selin, Fysioterapeutstudent, E-post: msn13022@student.mdh.se Tel: 073-666 39 35 

Handledare: Anna Ullenhag, Med dr och Leg. Sjukgymnast, Lektor vid 

fysioterapiprogrammet Akademin Hälsa, Vård och Välfärd Mälardalens högskola 

anna.ullenhag@mdh.se 0706 51 59 95 
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BILAGA C 

Uppdrags och kompetensbeskrivning för handledare - Sjukgymnast 

 

Utfärdad av: 

Petra Melin 
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: 

Åke Tegelberg 

 

 

 
INSTRUKTION 2 (35) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2013-11-08 4796-2  

Uppdrag Arbetsuppgift Kompetens 
 
Vara uppdaterad angående innehållet i 
sjukgymnastprogrammet. 
 
Handleda/delhandleda 1-2 
studenter/aktuell period. 
 
Vägleda och stödja studenten samt 
informera henne/honom om 
hennes/hans läroprocess i kliniska 
färdigheter för att nå målen för VFU. 
 

Om placering på KUA sammanfaller 

med en annan VFU-placering så ska 

respektive handledare ha kontakt med 

varandra. 

 
 
 

 
Hålla i introduktionsträff med 
studenterna med genomgång av 
mål, innehåll och gällande rutiner 
för VFU. 
 
Handleda studenter i klinisk 
verksamhet.  
 
Kontinuerligt avsätta tid för 
planering och feedback före/efter 
patientmöte/journalskrivning. 
 
Ansvara för halvtids- och 
slutbedömningssamtal. 
 
Om placering på KUA 

sammanfaller med annan VFU-

placering ska respektive 

handledare ha kontakt med 

varandra både före och efter 

placering på KUA för att 

diskutera studentens behov 

samt att gemensamt göra en 

bedömning av hela VFU-

perioden. 

 

 
Legitimerad sjukgymnast med 
kandidatexamen. 
 
Minst 1-års erfarenhet av 
arbete som sjukgymnast. 
 
Deltagit i Ltv:s 
handledarutbildning (3 dagar). 
 
Deltagit i MdH:s 
grundutbildning för handledare 
(2 dagar). 
 
Delta i MdH:s handledardagar 
inför den aktuella VFU-
perioden. 
 
Om inte kompetenskraven kan 
uppfyllas ska en målinriktad 
tidsplan för kompletterande 
utbildning upprättas. 
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