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Jesper Hävermark, Eva Thörnqvist 

Lena Ring: Då är det dags för den här månadens FoUU-Talk, jag vill hälsa varmt välkomna till det. Ni 

såg att boken som vi drog ut idag var för APC Utbildning. Jag som presenterar idag och är moderator 

heter Lena Ring, FoUU-chef. Jag ser jättemycket fram emot att idag få hälsa välkommen Eva 

Thörnqvist som är klinisk adjunkt hos oss, som också har en tjänst på Uppsala universitet med 

huvudanställning där, och Jesper Hävermark, vår utbildningschef på APC Utbildning. Jag lämnar över 

till er att få inspirera oss kring hur man kan göra handledningskurser digitalt. Välkomna. 

Jesper Hävermark: Tack Lena. Jag ska dela en Power Point. Jesper Hävermark heter jag och jobbar 

som verksamhetschef på Akademisk Primärvårdscentrum Utbildning, Nära vård och hälsa, det har jag 

gjort i snart två års tid. Jag tänkte jag skulle inleda det här FoUU-Talket med att prata lite kort om den 

handledarutbildning som vi på Akademisk Primärvårdscentrum Utbildning erbjuder sen hösten 2020. 

Jag tänkte att jag skulle prata om tre saker inledningsvis innan jag lämnar över ordet till Eva som får 

presentera sig och ta det vidare. Jag tänkte prata om den primära målgruppen som vi har identifierat, 

jag tänkte prata om Akademisk Primärvårdscentrum Utbildnings roll i det hela, det vill säga varför har 

vi tagit oss an att genomföra den här utbildningen. Sedan tänkte jag prata lite om fokus i 

utbildningen, varför har vi valt att inrikta oss på den kompetens som vi har valt att inrikta oss på, hur 

har det blivit så?  

Ny bild: den primära målgruppen är handledare i alla professioner som tar emot studenter plus 

elever i förvaltningen Nära vård och hälsa och på privata vårdcentraler. Studenter och elever 

genomgår perioder under sin utbildning av kliniskt förlagt lärande. Det här benämns lite olika 

beroende på vilken utbildning man går. Går man en universitets- eller högskoleutbildning kallas det 

verksamhetsförlagd utbildning eller förkortat VFU. Går man ett vård- och omsorgsprogram kallas den 

här perioden arbetsplatsförlagt lärande eller APL förkortat. Läser man på en yrkeshögskola, till 

exempel medicinsk sekreterare, kallas perioden lärande i arbete eller LIA. Det innebär sammanfattat 

att målgruppen är handledare som handleder studenter eller elever på VFU, APL eller LIA. Den 

handledarutbildning vi erbjuder utesluter dock inte handledare för AT-läkare och ST-läkare som 

kanske ett komplement till redan befintliga och riktade utbildningar, eller PTP-psykologer. 

Ny bild: jag kommer nu till del två, Akademiskt Primärvårdscentrums roll, och jag tänkte att jag skulle 

börja prata om styrande dokument och att handledarutbildning och betydelsen av 

handledarutbildning lyfts i ett antal styrande dokument, och det här är egentligen bara ett axplock. 

Fyra av pratbubblorna kommer från Kvalitetskriterier, Kvalitetskriterier är bilagor till de avtal som 

reglerar den verksamhetsförlagda utbildningen. Det skrivs på lite olika vis, uttrycks lite olika i 

kvalitetskriterierna men med det gemensamt att betydelsen av handledarutbildning lyfts och 

betonas. Vi har också ett styrande dokument som jag tagit med som är från vårdcentraler, 

förfrågningsunderlaget. Där är tydligt att leverantören, det vill säga verksamheten, ansvarar för att 

det finns utbildade handledare och att handledarkompetensen stämmer överens med de 

kvalitetskriterier som finns för respektive program. Sammanfattat finns det ett antal styrande 

dokument där handledarutbildning betonas och belyses.  

Ny bild: Hur kommer då Akademiskt Primärvårdscentrum Utbildning in det här? Vi kommer in i det 

här via vårt uppdrag, där vårt uppdrag bland annat är att vidareutveckla den pedagogiska 

kompetensen, att ordna gemensamma utbildningar för samlad primärvård utifrån behov, 

prioriterade behov ska jag säga, och resurstillgång. Så vi ser att vi på Akademiskt Primärvårdscentrum 

Utbildning har en roll i att ordna en handledarutbildning. 
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Ny bild: har man då har kommit så långt att man har en målgrupp och man ser att man skulle kunna 

ordna en handledarutbildning för den här målgruppen, då behöver man fundera över vad fokus i den 

här utbildningen ska vara. Vad är det för kompetens eller vilka kompetenser vill man rikta in sig på? 

Det behöver vara någonting som är gemensamt för handledare för APL, för VFU och för LIA. En 

handledare ska ha väldigt många kompetenser men det här behöver vara en kompetens som är 

gemensam. Jag tänkte jag skulle försöka mig på en liknelse med bergsbestigning. Tänkte jag skulle 

likna det kliniskt förlagda lärandet och handledarens roll via en roll som finns i bergsbestigning, det 

här är inte en slalombacke utan det är ett berg. Man åker inte skidor nerför utan man klättrar uppför. 

En bergsbestigare har ju som mål att ta den här kringliga, krokiga vägen uppför berget, och har nått 

målet när man har nått toppen, och då satt flaggan som ett bevis på det. En bergsbestigare behöver 

någon som underlättar eller som skapar förutsättningar, en miljö för att man ska kunna lyckas att nå 

målet. Den som gör det är sherpan. Om jag översätter de här två rollerna i bergsbestigning till 

handledarskap och det kliniskt förlagda lärandet, då är bergsbestigaren en student och sherpan en 

handledare. Precis som en sherpa har handledaren ett uppdrag att skapa förutsättningar eller en 

miljö för studenten att nå sitt mål. Studenten ska under den period som den genomgår utvecklas och 

lära sig så mycket som möjligt, så mycket så den når målet vilket är att den uppnår de kursmål som 

finns. Studentens mål är ju inte att klättra uppför ett berg och sätta en flagga på topp utan det är att 

genomgå perioden med tillräckligt hög kompetens och tillräckligt goda kunskaper för att kursmålet 

ska ha uppnåtts. Hur får man då som handledare en student att utvecklas och lära sig så mycket som 

möjligt? Jo, men det gör man genom att ha en god pedagogisk grund, genom at vara en bra pedagog 

helt enkelt. Pedagogik är alltså den gemensamma nämnaren och det som en handledare behöver ha 

och som är gemensamt som kompetens för handledare på VFU, APL och LIA. Därav har vi valt att 

fokusera vår utbildning på pedagogik. I och med det så tänker jag att jag har nått min bergstopp och 

satt flaggan där, så jag är klar och lämnar över till dig Eva, var så god. 

Ny bild. Eva Thörnqvist: då ska jag också dela.  

Ny bild: Jag heter Eva Thörnqvist och som sagt lärare i sjuksköterskeprogrammet, VFU-kursledare i 

primärvård för sjuksköterskeprogrammet, och jag undervisar och är kursledare för en av 

handledarkurserna på institutionen på universitetet.  

Ny bild: jag tänkte presentera vägen fram till handledarkursen, hur strukturen ser ut för den här 

kursen, innehållet i den lite översiktligt, smakprov på innehållet och avsluta med några röster från 

deltagare.  

Ny bild: vägen, ja, det fanns en diskussion om hur man kunde stödja handledarnas pedagogiska 

kompetens redan innan jag kom in i bilden. När jag sen kom på plats var frågan hur kan man använda 

min kunskap från universitetets handledarkurs här i Nära vård och hälsa? Så småningom kom Jesper 

och jag fram till att vi skulle sjösätta en workshop. Den var planerad på Samariterhemmet två 

tillfällen i maj förra året, och som ni vet blev det inställt på grund av pandemin, och då började vi 

fundera i andra banor. När hösten kom var även jag som var tveksam till att göra just det här som är 

väldigt interaktivt på nätet, digitalt. Men då hade även jag mjuknat och tänkt att jo, det här kommer 

att vara digital undervisning ett tag framöver och därför behöver vi tänka nytt. Då sjösatte vi det här 

som en digital handledarkurs efter lite diskussioner fram och tillbaka. 

Ny bild: strukturen ser ut sådan att det är Jesper som ansvarar för att skicka ut information till 

verksamhetscheferna om kursen, med kursdatum, och anmälan sker till Ledningskontoret. Som ni ser 

här på listan av deltagare så är det väldigt blandade yrken som har gått kursen hittills. Den har alltså 

gått som pilot i november 2020, den har gått vid två tillfällen den här terminen, en gång i februari 

och en gång i slutet av april, början av maj. Det är de här olika professionerna och yrkena som har 



deltagit hittills. Det blir en blandad grupp vilket är en fördel i den här kursen att det är många olika 

yrken, många olika arbetsplatser representerade vilket också ökar diskussionen och benägenheten 

att diskutera.  

Ny bild: när det gäller undervisningen så är det digital undervisning och det sker via Zoom eftersom 

jag undervisar via Zoom på universitetet och är mer bekväm med det mediet. Då sänder jag en länk 

till deltagare ungefär en vecka innan första kurstillfället, och ser till att det finns gott om tid innan så 

man kan gå in i god tid och testa ljud och bild och sådana saker, om man inte är van vid just Zoom. 

Det är tre kurstillfällen, två heltimmar, 120 minuter vardera och efter en del diskussion bestämde vi 

att mellan klockan ett och klockan tre på en tisdag, onsdag eller torsdag är de bästa tillfällena att ha 

den här kursen. Jag har också frågat deltagare om den här tiden och hur det har fungerat att gå på en 

kurs under en arbetsdag, eller mitt i en arbetsdag, och fått höra att det fungerade bra, det var som 

en paus i vardagen, det har fungerat bra att kunna koncentrera sig ändå trots att det är mitt i en 

annars säkert stressad vardag. Innehållet är korta föreläsningar, olika ämnen, det är diskussioner och 

det är övningar. Det är alltså väldigt interaktivt undervisning och därför har vi funderat på hur det 

skulle kunna ske digitalt förstås. 

Ny bild: pedagogiskt är det inspirerat av den kurs som jag var kursledare på för universitetet som 

hette Grundläggande handledningsmetodik, med en ännu längre titel som ni ser där, och det känns 

som jag redan har nämnt att även deltagarna på en digital kurs kan diskutera och öva den här nya 

kunskapen som det pratas om på de här tillfällena, och framför allt utbyta erfarenheter vilket brukar 

vara väldigt uppskattat men också bra för att lära nya saker.  

Ny bild: om vi ska mer konkret prata om ämnena för kursen så är det som ni ser sex olika ämnen. Den 

första träffen är det handledning eller handledarens roll, studentcentrerat lärande. Andra träffen är 

det den pedagogiska modellen Peer Learning som presenteras, och reflektion, ett sätt att lära både 

på VFU och andra ställen, men framför allt på VFU. Den sista träffen talar vi om återkoppling och 

bedömning.  

Ny bild: Då tänkte jag ge några smakprov på de här olika sex ämnena, och det första var 

handledarens roll. Vad behöver jag som handledare tänka på när jag får en eller flera studenter? Jo, 

jag behöver skapa en trygg miljö för studenten att lära i, och en arbetsallians, alltså att jag samtalar, 

är nyfiken och intresserad av studenten, och låter studenten prata själv. Den här dialogen, att ge 

studenten möjlighet att högt reflektera, analysera, diskutera och förklara saker som görs, hur det 

görs och varför det görs, är ett utmärkt sätt för studenten att lära sig. Studenten behöver utföra på 

sin VFU, det räcker inte att på en praktik eller en arbetsplats gå med någon annan och titta hur den 

gör, det räcker inte för en student eller en elev, utan den behöver få utföra själv. Det kan vara vad vi 

tycker väldigt basala saker som att hämta en patient i väntrummet, men det är sådant som gör att 

lärandet blir bättre för studenten. Så låt studenterna utföra saker.  

Ny bild: studentcentrerat lärande är något som vi väldigt tydligt har från Uppsala universitet, och det 

handlar om att studenten har eget ansvar för sitt lärande, på det sättet att inlärningen är studentens, 

det spelar egentligen ingen roll vad jag står här och säger utan det handlar om vad studenten tar 

emot av det jag säger. Att söka kunskap aktivt, det är mycket mer effektivt för lärandet än att ta 

emot en föreläsning till exempel. Att söka kunskap utifrån problemställningar är ett utmärkt sätt, då 

får man leka detektiv som student också, ett jättebra sätt att lära sig mycket. Det använder man på 

universitetet med problembaserat lärande, men på VFU och på arbetsplatser, där finns det i form av 

patientfall, så där finns det naturligt för studenter att lära så mycket som möjligt. Man bygger 

kunskapen både genom att utföra, och genom att diskutera, reflektera tillsammans med sin 



handledare. Både sin kunskap och sitt sätt att lära är utmärkt att diskutera med sin student, det lär 

man ännu mer av.  

Ny bild: vid andra träffen handlar det om Peer Learning. Peer betyder jämbördig, men det är också en 

pedagogisk modell där två studenter handleds av en handledare. De handleds tillsammans, och det 

kan vara fler studenter, det kan också vara fler handledare, men man handleder båda studenterna 

samtidigt. Oftast, för det finns ju anledning att också ha varje student för sig. Det utesluter inte 

individuella uppgifter, och båda studenterna behöver ha samma ansvar, båda studenterna behöver 

bedömas för sig. Men, de kan göra många saker tillsammans, det här ger tryggare studenter, det ger 

också självständigare studenter på längre sikt. Och studenterna lär av varandra, de förbereder 

tillsammans, de genomför moment tillsammans, men den ena utför och den andra observerar. Den 

här strukturerade observationen och diskussionen efteråt, de reflekterar tillsammans efteråt, det ger 

bra lärande för studenterna. Som handledare behöver man förstås vara med båda studenterna till en 

början men kan släppa dem när man känner sig trygg med att de faktiskt vet vad de pratar om och 

vad de gör.  

Ny bild: Peer Learning är det ena ämnet på träff två och det andra ämnet är reflektion, som jag har 

nämnt redan, att titta tillbaka på den man har gjort, överväga, analysera det man har gjort. Att tänka 

igenom sin arbetsdag kanske vi gör lite till mans när vi är på hemväg. Man tänker, vad har jag gjort 

bra idag och vad kan jag göra bättre? Det är precis de här funderingarna studenterna behöver göra 

både om det är flera studenter tillsammans med varandra och tillsammans med sin handledare. De 

behöver få diskutera det de lär sig, det de upplever på VFU. Så reflektion är en väldigt viktig del av 

VFU. Den sammanfogar teori och praktik, där kan man tänka sig att man diskuterar ett praktiskt 

moment där man har många olika teoretiska vinklar som man som student inte riktigt förstår men 

som man behöver få veta med hjälp av sin handledare. Detta ökar också problemlösningsförmågan 

och den typen av kollegor vill vi ha, som kan lösa problem. Det här är ett sätt för studenterna att bli 

ännu mer självständiga i sitt yrke.  

Ny bild: sista träffen till slut, där behandlas återkoppling, att berätta för studenten vad som har gått 

bra, vad jag som handledare upplever har fungerat bra och vad studenten behöver arbeta mer med 

för att klara ännu bättre. Det är många syften med att ge mycket återkoppling till studenten, eller 

feedback kan man också säga, och det är förstås att förbättra studentens prestationer generellt. Det 

är också att belysa och att hitta om det är några missuppfattningar, eller några rena fel som 

studenten gör. Det ökar studentens intresse och motivation, och studentens självständighet. Om 

studenten får veta hur det går för personen i fråga, är det mycket lättare att hantera allt. Det kanske 

inte går helt, riktigt bra men jag vet i alla fall vad jag ska öva på. Mycket enklare för studenter, det 

blir en tryggare student även där.  

Ny bild: det sista ämnet, bedömning, är ett stort ämne förstås, de är alla stora ämnen på kursen, och 

här är handledaren väldigt viktig. Först ska sägas att den som examinerar, den som sätter godkänd 

eller icke godkänd är en lärare, det är en myndighetsutövning, men handledaren ger hela underlaget 

till den bedömningen kan man säga. Så handledarens insats här är väldigt viktig samtidigt som det 

inte är den personen som underkänner en student, det kan vara bra att skicka med till er handledare. 

Man kan ha olika verktyg för bedömning, som bedömningsformulär av olika slag, det brukar se olika 

ut i olika yrken, eller en checklista, det här har studenten klarat av. Bedömningen är bra om det får 

bli ett tillfälle där man samtalar kring de olika verktygen som finns, eller om det inte finns verktyg, att 

man diskuterar med studenten, hur går det? Det blir ett återkopplingstillfälle, ett tillfälle för 

studenten att verkligen lära sig ännu mer om den får veta precis hur det fungerar i alla de här olika 

delarna för mig just nu. Då finns det stor chans att man kan bli ännu bättre. Det var lite smakprov 



från de olika sex ämnena, och jag tänkte avsluta med några röster från kursdeltagare. Eftersom det är 

ganska mycket text tänkte jag läsa upp de olika.  

En person skrev i utvärderingen ”mycket intressant och lärorik kurs. Jag kommer at försöka använda 

mer reflektion, låta studenten få tänka först själv, och öva på återkoppling”. 

En annan skrev ”jag kommer att ta med mig att lägga ansvaret på studenten och att be dem ta reda 

på svar och komma tillbaka med svar”. 

En tredje ”väldigt bra gruppsamtal, alla bjöd på sig själva, var intresserad. Nöjd och sugen på att ta 

emot studenter”. 

Den fjärde ”jag ska börja med att reflektera mer själv och sedan kunna ha djupare reflektioner med 

min student. Tänka på att ännu oftare ställa frågor i stället för svar”. 

Den femte ”tycker att det har fungerat med att ha kursen via zoom trots att kameran ej ville 

fungera”. 

Det kan jag också skicka med, att man behöver ha en fungerande kamera och en fungerande 

mikrofon för att kunna delta i de här kurserna. Det har gått ändå som ni märker med enstaka 

deltagare men det är mycket lättare om de tekniska sakerna fungerar på ett bra sätt. Därmed är jag 

klar också, tack så mycket. 
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