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1. Förord 

 I handen håller du nu ett utkast till en guide till Österbottens välfärdsområdes 

verksamhetsmodell i undervisningshemvården. Guiden har utformats som en del av projektet 

TulKOTI (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021-2023) för att på ett 

smidigare sätt flytta arbetskraft från studier till arbetslivet inom hemvården. 

Verksamhetsmodellen skall bidra till att öka engagemanget i hemvårdsarbetet. Piloteringen av 

verksamhetsmodellen sker under tiden 10/2022 till 04/2023 och finansieras av social- och 

hälsovårdsministeriet. Verksamhetsmodellen utarbetas tillsammans med hemvården, 

läroanstalter och projektbyrån på Österbottens välfärdsområde. 

Bakgrunden till projektet är det nationella målet att en äldre människa ska kunna bo i sitt eget 

hem så länge som möjligt, till och med till slutet av sitt liv. Antalet äldre som bor hemma är i 

genomsnitt mindre i Österbotten än i andra delar av Finland och antalet som behöver tunga 

tjänster i genomsnitt är större (Sotkanet 2019). Med hjälp av verksamhetsmodellen för 

undervisningshemvården tillsammans med de övriga målen i projektet skall man kunna skapa 

trygga förhållande för hemmaboende äldre.  

Österbottens välfärdsområde har ett långsiktigt mål att vara en attraktiv arbetsplats där klient- 

och patientsäkerheten är i toppklass. Tidigare har en undervisningstandklinik och en 

undervisningshälsocentral etablerats i regionen. Även avdelningarna A3, A8, A9, T2 och T3 

på Vasa centralsjukhus har prövat på olika modeller av undervisning för studerande. I den 

inledande fasen av att utforma en verksamhetsmodell för undervisningshemvården har besök 

gjorts till de avdelningar som har modellerna i aktivt bruk. Dessa avdelningar är KUA 

(Korsholms närsjukhus i samarbete med Yrkeshögskolan Novia) och A3 (kirurgisk avdelning 

på Vasa centralsjukhus). 

Vi hoppas att du skall trivas i samarbetet med att utveckla undervisningshemvården oavsett 

om du är vårdstuderande, personal inom hemvården eller anställd på en av läroanstalterna. 

Under projektets gång kommer man inom projektet att kontinuerligt samla in information kring 

hur verksamhetsmodellen fungerar och man kommer att omarbeta den under tiden. Ta gärna 

kontakt kring förbättringsförslag med mera.  

 

 

Madeleine Isuls 
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2. Utgångspunkt 

Verksamhetsmodellen som utformas för undervisningshemvården utgår huvudsakligen från 

metoden interprofessionell utbildning. Verksamhetsmodellen kommer även att ta stöd av 

metoden lär-par. Genom att studerande från minst två olika professioner lär med, om och av 

varandra utvecklas kvaliteten på hälso- och sjukvården samt omsorgsarbetet 

(Linköpingsuniversitetet, u.å). Tillsammans lär sig studerande team- och 

kommunikationsfärdigheter. Vasa Centralsjukhus HaiPro-anmälningar visar att negativa 

händelser beror på brister i kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper. Detta 

har lett till att man implementerat interprofessionellt lärande på olika arbetspunkter för 

studerande på Vasa centralsjukhus i Österbottens välfärdsområde. Studerande och personal 

har upplevt metoden positivt. (Vasa centralsjukhus, 2019) 

 

2.1 Interprofessionell utbildning 

Interprofessionell utbildning (engl. interprofessional education) förkortas ofta IPE. Metoden 

kräver att studerande från minst två olika yrkesgrupper samarbetar för att lära sig och därmed 

ökar sin kunskap och kompetens. Begreppet ligger nära interprofessionell vård, 

interprofessionellt lärande (engl. interprofessional learning, IPL), interprofessionell praktik, 

interprofessionellt teamarbete och interprofessionell forskning. Ibland förväxlas begreppet 

interprofessionell utbildning med multiprofessionell utbildning. Skillnaden mellan begreppen är 

hårfin och landar i om studerande lär sig tillsammans (interprofessionell utbildning) eller 

jämsides (multiprofessionell utbildning). (Barr & Low, 2013, s. 4) 

Interprofessionell utbildning i praktiken kompletterar interprofessionell utbildning i 

klassrummet. Interprofessionell utbildning i skolan kan skapas genom praktiska övningar 

tillsammans med studerande från andra yrkesgrupper. Ett exempel på detta kan vara att 

närvårdarstuderande och sjukskötarstuderande tränar på sina kliniska kunskaper tillsammans 

i skolan. (Barr & Low, 2013, s. 9) 

Då studerande arbetar genom IPE-metoden har de möjlighet att dela kunskap med varandra, 

lära sig om varandras roller och ansvarsområden samt har möjlighet till att undersöka sätt att 

samarbeta närmare. Under diskussioner kan studerande ta hjälp av handledare från egen eller 

annan yrkesgrupp. Detta kan ske under konsultationer, konferenser byggda på case, team-

möten eller när som helt under arbetsdagen. (Barr & Low, 2013, s. 14) 

Lärare och handledare behöver uppmuntra studerande till att engagera sig i interprofessionella 

utbildningen. Ibland behöver studerande hjälp med att komma från hierarki-tänket. Där ingår 

också att komma från det hierarkiska tänket kring lärarens position. Detta kan ta tid för 
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studerande och självförtroendet byggs upp med tiden. Genom att komma från hierarkiska 

tänket vågar studerande engagera sig i metoden. Det är viktigt att studerande får pröva på 

interprofessionell undervisning under kurserna som leder till praktik med IPE-metoden. (Barr 

& Low, 2013, s. 11, 14) 

I många länder involveras patienten som en partner i vården. Genom att patienten får vara 

delaktig i vården förstärks studerandes förståelse för patientens upplevelse. Detta främjar 

patientcentrerad vård. Man behöver fundera på vilka patienter som passar studerandes 

kunskaper för att studerande skall lyckas och känna att självförtroendet i vårdandet ökar. (Barr 

& Low, 2013, s. 22) 

Studerande rekommenderas arbeta för att visa sin interprofessionella undervisnings-stig under 

tiden de avklarar professionella och interprofessionella uppgifter. Detta kan göras i form av 

portfolio med inslag som reflektiva anteckningar, lärandedagbok och objektiva strukturerade 

kliniska undersökningar. (Barr & Low, 2013, s. 21). 

Genom att fortsätta interprofessionell undervisning kan man direkt förbättra kollaborativ praktik 

och dess resultat. Patienter rapporterar högre nivå av tillfredsställelse, bättre acceptans av 

vården och förbättrad hälsa till följd av ett team som jobbar tillsammans. Genom att få in 

interprofessionellt lärande i organisationen ändrar strukturerna på arbetet så att störningar i 

arbetet minskar. Det viktiga är att komma ihåg att man inte klarar av allt själv, interprofessionellt 

lärande är en kollektiv strävan. (Barr & Low, 2013, s. 25) 

 

2.2 Lär-par 

Metoden lär-par (engl. Peer Learning) förkortas PL och är en modell för lärande och 

handledning som kännetecknas av ett studerandeaktiverande sätt där kunskaper och 

färdigheter utvecklas genom social interaktion. Metoden PL innebär lärande mellan 

jämbördiga, t.ex. studerande som lär av och med varandra (Topping, 2005). Studerandeparet 

kan bestå av studerande på samma eller olika utbildningsnivå och modellen bygger på att 

studerande är aktiva och självständiga. Studerandeparet förbereder och genomför olika 

vårdåtgärder samt diskuterar och reflekterar klientens vårdbehov och hur dessa kan 

tillgodoses. Vårdåtgärderna kan utföras individuellt eller gemensamt av studerandeparet. 

(Hellström-Hyson, Mårtenson & Kristofferzon, 2012; Bengtsson, Stenberg & Carlsson, 2013) 

I bakgrunden finns en handledare som studerandeparet kan vända sig till för feedback och 

stöd. Handledarens uppgift är att övervaka, vägleda och stöda. Det är också viktigt att 

handledaren bekräftar studerandeparets prestationer och ingriper först då det är befogat. Detta 

kräver att handledaren är trygg i sin yrkesprofession. För att handledningen skall lyckas 
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behöver handledare och studerandeparet regelbundet mötas för feedback och reflektion, vilket 

stöder lärandet. (Hellström-Hyson, Mårtenson & Kristofferzon, 2012; Stone, Cooper & Cant, 

2013) 

Studier visar att PL är fördelaktigt för studerande. Studerande upplever trygghet och stöd i att 

samarbeta med varandra under praktikperioder. De känner även ett ansvar för varandra och 

sporrar varandra i att fördjupa sig i klienternas vård för att kunna genomföra de uppgifter de 

blivit tilldelade. (Stone, Cooper & Cant, 2013; Stenberg & Carlsson, 2015). Studerande blir 

genom metoden mer aktiva och upplever ett ökat lärande då studerandeparet tillsammans 

löser, diskuterar och reflekterar kring klienternas vård. (Kalsson & Vuckovic, 2013).  

 

3. Verksamhetsmodell 

Undervisningshemvårdens verksamhetsmodell utformas enligt metoden interprofessionell 

utbildning (Interprofessional education, IPE) och stöds av metoden lär-par (Peer learning, PL). 

Dessutom prövas virtuell handledning av studerande med i verksamhetsmodellen. 

Utgångspunkten ligger i att studerande arbetar både i par med studerande från samma 

yrkesgrupp och i team med studerande från annan yrkesgrupp. Varje par har en egen 

handledare från samma yrkesgrupp. 

3.1 Antal studerande  

Under höstterminen 2022 mottar Hemvården Vasa område 4 följande studerandemängd åt 

gången:  

- 1 sjukskötarstuderande (perioden varierar mellan 3-5 veckor) 

- 4 närvårdarstuderande (perioden varierar mellan 6-8 veckor) 

Under vårterminen 2023 utökas antalet studerande på Hemvården Vasa område 4 till 

följande studerandemängd åt gången: 

- 2 sjukskötarstuderande (perioden varierar mellan 3-5 veckor) 

- 4 närvårdarstuderande (perioden varierar mellan 6-8 veckor) 

3.2 Handledning 

Under studerandes första dag tilldelas studerande 1-2 egna handledare. 

Handledaren/handledarna introducerar studerande till hemvårdsarbetet, följer studerandes 

framsteg under praktikperioden och ger en utvärdering kring studerandes framsteg i slutet av 

studerandes praktikperiod. Utvärderingen sker i slutet av praktikperioden enligt studerandes 
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läroinrättnings anvisningar. Ibland önskar läroinrättningarna en mellanvärdering, detta sker 

också enligt studerandes läroinrättnings anvisningar.  

Under praktiktiden följer studerande sin/sina handledares arbetstider. Handledningen sker 

genom fysisk närvaro av både handledare och studerande hos klienterna. Första 

praktikveckan skall studerande ha möjlighet att bekanta sig med verksamheten i hemvården, 

hemvårdens rutiner och hemvårdensklienterna för att förstå hemvårdsarbetet. 

3.2.1 Handledning av lär-par 

Under studerandes andra praktikvecka tilldelas studerande ett studerandepar inom samma 

team. Den gemensamma nämnaren för studerandeparet bör vara att de är studerande inom 

samma yrkesgrupp. Detta innebär att närvårdarstuderande bildar par med varandra och 

sjukskötarstuderande bildar par med varandra. Studerandeparet får i fortsättningen 

handledning i par och följer en handledare under skiftet. Metoden kallas lär-par (Peer learning, 

PL) och skall ge studerande chans att lära av och med varandra. Studerandeparet behöver 

inte vara lika långt hunna i utbildningen. Studerandeparet planerar tillsammans in sina turer 

och försöker fördela sina skiften så att de får handledning av de båda studerandes handledare 

ungefär lika mycket.  

Handledning i lär-par sker till en början med handledaren fysiskt närvarande i klientmöten. 

Detta sker för att studerandeparet skall få en modell för hur man fungerar som vårdpersonal 

hos klienter. När studerandeparet känner sig redo kan man övergå till virtuell handledning. 

Varje klientbesök för studerandeparet innebär inte virtuell handledning.  

3.2.2 Virtuell handledning 

När handledaren upplever att studerandeparet är tillräckligt trygga i klientmöten kan virtuell 

handledning inledas. Detta kräver att studerandeparet känner sig trygga i att besöka klienter 

utan fysisk närvaro av handledaren. Innan virtuell handledning inleds behöver man säkerställa 

att studerandeparet har visat sitt kunnande i de vårdåtgärder som krävs hos klienten innan. 

Man behöver också säkerställa att klienten ger sitt skriftliga samtycke (bilaga 3) till att 

studerande handleds virtuellt hos klienten. Dessa saker kan garanteras med ett gemensamt 

besök hos klienten innan virtuell handledning tas i bruk. Genom att besöka klienten 
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tillsammans fysiskt innan virtuell handledning inleds får också studerandeparet och klienten 

möjlighet att bekanta sig med varandra. 

 

 

 

Klientbesök med virtuell handledning genomförs enligt följande:  

1. Handledaren säkerställer att studerandeparet har kunnande i de vårdåtgärder som 

kommer att utföras hos klienten.  

 

2. Handledaren säkerställer att studerandeparet känner sig trygga i klientmöten med virtuell 

handledning av handledaren. 

 

3. Handledaren säkerställer att klienten ger sitt muntliga samtycke till virtuell handledning av 

studerandepar. 

 

4. Tillsammans med studerandeparet ses den tekniska utrustningen över. 

a. Surfplatta för studerandeparet och handledaren 

b. Bluetoothkopplad högtalare och mikrofon 

c. Stativ 

d. ALVAR-tjänsten som finns färdigt på surfplattan 

 

5. Handledaren och studerandeparet säkerställer tillsammans att studerandeparet har med 

allt vårdmaterial som behövs hos klienten. 

 

6. Studerandeparet tar sig till klienten.  

a. Om klienten bor inom gångavstånd från hemvårdens kontor kan handledaren 

handleda studerandeparet virtuellt från kontoret.  

b. Om klienten bor utanför gångavstånd till hemvårdens kontor följer handledaren 

med i bilen och handleder sedan studerandeparet från bilen.  

 

7. Handledaren ringer upp studerandeparet via AVLAR-tjänstens videosamtals-funktion vid 

ankomst till klienten. Studerande placerar surfplattan på ett ställe så handledaren kan 

följa med klientbesöket. Handledaren deltar hela klientbesöket virtuellt via videosamtal för 

att kunna ge handledning i alla skeden.  

 Studerandeparet har möjlighet att rådfråga handledaren under hela besöket. 

 

8. Handledaren presenterar sig via surfplattan för klienten med hjälp av studerandeparet. 

 

9. När klientbesöket är genomfört avlägsnar sig studerandeparet från klientens hem och 

avslutar videosamtalet till handledaren.  

 

10. Feedback kring studerandes kunskaper och diskussion kring klientens vård sker på en 

plats där tystnadsplikten kan beaktas.  

 

11. Dokumentering av besöket sker tillsammans med studerandepar och handledare. 
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För virtuell handledning tilldelas område 4 i Vasa hemvård teknologiska paket för ändamålet. 

Ett paket innehåller en dator och en surfplatta med ALVAR-tjänsten färdigt installerat, trådlös 

mikrofon och högtalare samt stativ för surfplattor. Alla surfplattor och datorer har ett eget SIM-

kort vilket möjliggör nätuppkoppling. All utrustning förvaras i en väska.  

Varje klient har olika behov av vård och studerande kan inte alltid handledas virtuellt av 

handledaren. Här följer en fingervisande lista på besök som kan göras med virtuell 

handledning av handledaren och besök som kräver fysisk handledning av handledaren. Kom 

ihåg att alla situationer är olika och kräver noggrann övervägning kring vilken typ av 

handledning som lämpar sig bäst. Som handledare är det viktigt att ta i beaktande att 

studerande inte är arbetskraft under sin praktikperiod, utan har rätt till handledning.  

*) För att säkerställa att rätt läkemedelsbehandling ges till klienten bör studerande under 

virtuella besök visa upp läkemedel som skall ges i surfplattans kamera. Läkemedlet behöver 

visas upp så länge att handledaren hinner uppfatta läkemedlets namn och styrka. Vid 

läkemedelsbehandling med ANJA-påsar bör studerande visa upp hela ANJA-påsen till 

handledaren i surfplattans kamera så att handledaren kan bekräfta att rätt påse ges innan 

Exempel på besök som kan göras 

genom virtuell handledning:  

 Tillsynsbesök 

 Besök där enkel sårvård ingår 

 Hygienomsorg hos uppegående 

klient (t.ex. morgontvätt, blöjbyte, 

klädbyte) 

 Duschning av uppegående klient 

 Påsättning/Avtagning av 

stödstrumpor eller Comprilan 

 Måltidsbesök 

 Mätning av vitala parametrar 

(t.ex. manuell blodtrycksmätning, 

manuell pulsmätning, 

saturationsmätning 

 Mätning av kapillära prov (t.ex. 

Hb, CRP, INR 

 Läkemedelsbehandling * 

o ANJA-påsar 

o Läkemedel ur dosett 

o Ögondroppar 

o Inhalationsmediciner 

o Salvor 

Säkerställ alltid att studerande har 

kunnande i vårdåtgärder innan virtuell 

handledning inleds.  

Exempel på besök som kräver 

fysisk handledning: 

 Läkemedelsbehandling 

o Injektioner 

o HCI-läkemedel 

o Narkotiska preparat 

o Läkemedelsplåser som 

innehåller narkotiska 

läkemedel 

 Besök där svår sårvård ingår 

 Besök där blodprovstagning ingår 

 Hygienomsorg av sängliggande 

eller tungskött klient (t.ex. 

morgontvätt, blöjbyte, klädbyte) 

 Duschning av sängliggande eller 

tungskött klient 

 Akuta sår 

 Stygnborttagning 
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innehållet ges till klienten. Detta för att handledaren skall kunna bekräfta att det är rätt patient, 

rätt medicin, rätt styrka, rätt tidpunkt och rätt administreringssätt.  

Under klientbesök av studerandepar med handledning virtuellt bör klientens integritet beaktas. 

Det är inte alltid möjligt att handleda via videosamtal p.g.a. klienten integritet. Dessa situationer 

kan vara vid t.ex. toalettbesök och duschning. Det är då viktigt att handledaren och 

studerande/studerandeparet har god kontakt muntligt via trådlösa mikrofonen och högtalaren. 

Handledaren skall vara uppkopplad och tillgänglig under hela klientbesöket som 

studerande/studerandepar gör med virtuell handledning.  

Antalet besök som studerande/studerandepar gör per dag utgår från; 

- Antal klientbesök studerande/studerandepar är bekväma i att göra med virtuell 

handledning 

- Verksamhetens förutsättningar; klientbesök som passar virtuellhandledning av 

studerande 

 

3.2.3 Handledning i interprofessionellt lärande 

Studerande kommer i kontakt med interprofessionellt lärande genom hela arbetspasset. 

Arbetspassen börjar med att teamen samlas i sina teamrummen, studerande deltar också. Här 

har både arbetstagare och studerande möjlighet att diskutera klienters vård samt rådfråga 

varandra i klienters vårdåtgärder. Under arbetsdagen håller teamen nära kontakt till varandra 

genom telefonsamtal för att kunna stödja varandra i klientarbetet. Studerande ingår i kontakten 

och kan med fördel träna på sina interprofessionella kunskaper genom att ta kontakt till andra 

yrkesgrupper för att diskutera klienters vård vid behov.  

Studerandeparen är fördelade i teamen i Vasa hemvård område 4 enligt vad teamen har 

kapacitet att ta emot. Studerande från alla team träffas i en studerandepalaver varje vecka. 

Vid palavern kan studerande dela kunskap med varandra, lära sig om varandras roller och 

ansvarsområden. Studerandepalavern planeras in enligt studerandes arbetsskiften. 

Studerandepalavern ger också studerande möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. 

Handledare deltar inte per automatik i studerandepalavern. 

Under palavern använder varje studerande det språk som känns bekvämast, d.v.s. finska, 

svenska eller engelska. Från projektets sida deltar en projektarbetare i studerandepalavern för 

att handleda studerande genom studerandepalavern. Varje studerande berättar om ett klient-

case eller en vårdåtgärd som hen påträffat eller utfört under dagen och tillsammans för alla 

studerande en diskussion kring ämnet. För att behålla tystnadsplikten utelämnas klientens 
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namn och ort. Har studerande svårt att komma igång kan samtalsstartaren på nästa sida med 

fördel användas. Om det under palavern uppstår handledningsbehov kring t.ex. en vårdåtgärd 

eller diagnos tillfrågas en av handledarna för studerande att delta en kort stund.  

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsstartare för studerandepalaver 

 

Jag har träffat en klient i 80-års  

åldern idag som har problem med... 

 

Vi har utfört följande vårdåtgärder idag... 

 

Materialet vi använde var... 

 

Vi kom i kontakt med en medicin 

idag som... 

Målen för klientens vård är...    

 

Att utföra vårdåtgärden kändes... 

 

Jag upplevde ... svårt för att... 

 

Jag upplevde ... intressant för att...  

  Den här saken lämnade jag att  

  fundera på... 
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Kvällspass: 

14:00 Samling med teamet i teamrummet 

14:30 Klientbesök 

ca 16:30 Matpaus 

ca 17:00 Klientbesök 

ca 20:30 Dokumentering  

ca 21:00 Ifyllande av reflektionsblankett 

 

 

 

 

4. Daglig feedback till studerande 

Efter att studerandepalavern avslutats fyller alla studerande i varsin reflektionsblankett (se 

bilaga 1) som stöder interprofessionellt lärande (IPE). Efter att studerande fyllt i 

reflektionsblanketten lämnas den till den handledare som handlett 

studerande/studerandeparet den dagen. Handledaren läser genom studerandes tankar och 

reflektioner. Detta öppnar upp till en naturlig diskussion kring vad studerande skrivit om dagen. 

Handledaren fyller i sina egna kommentarer och återlämnar blanketten till studerande samt 

diskuterar muntligt kring oklarheter. Studerande håller sina reflektionsblanketter i en plastficka 

på kontoret för att säkerställa att de enkelt kan plockas fram vid mellanvärdering eller 

utvärdering med skolan. Således stöder reflektionsblanketterna också studerandes 

utvärdering.  

Reflektionsblanketten har utformats för att säkerställa att studerande får daglig feedback och 

möjlighet till reflektion kring sitt lärande. Här får också studerande möjlighet att reflektera kring 

lär-par. Reflektionsblanketten skall stöda båda studerande och handledare i att se studerandes 

framsteg under praktikperioden.  

5. En dag i undervisningshemvården 

Ett dagsschema har gjorts upp för att åskådliggöra studerandes praktikdag på hemvården:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonpass: 

07:00 Samling med teamet i teamrummet 

07:30 Klientbesök 

ca 11:00 Matpaus 

ca 12:00 Klientbesök / Dokumentering / Kontorsarbete 

14:00 Ifyllande av reflektionsblankett 
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6. Studerandes utvärdering av undervisningshemvården 

Under tiden 10/2022 – 04/2023 pågår en studie som faller under piloteringen av 

verksamhetsmodellen för undervisningshemvården. För att utveckla undervisningshemvården 

önskar man från projektet TulKOTI (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 

2021-2023) att studerande deltar i en enkätstudie. Enkäten hittas enkelt på surfplattorna som 

används för virtuell handledning.  

Enkäten för studien (se bilaga 2) samlar information kring hur studerande upplevt 

verksamhetsmodellen samt får möjlighet att ge verksamhetsmodellen feedback. Deltagandet 

i studien är frivillig och svaren samlas in anonymt via plattformen Webropol. Med hjälp av 

svaren som samlas in från studerande kan man från projektets sida utveckla 

verksamhetsmodellen under piloteringstiden.  

 

7. Studeranderesponsenkät (CLES) 

Önskvärt är att studerande också deltar i CLES (studeranderesponsenkät) utöver projektet 

TulKOTI:s studie. Genom att svara på enkäten bidrar studerande till att utveckla 

studerandehandledningen inom Österbottens välfärdsområde. Enkäten hittas enkelt på 

surfplattorna som används för virtuell handledning.  

 

8. Personalens utvärdering av undervisningshemvården 

Personalens åsikter kring verksamhetsmodellen för undervisningshemvården är viktiga, därför 

upprätthålls en feedbacklåda virtuellt för personalen. Feedbacklådan skall vara enkel att 

använda och lättåtkomlig. Virtuella feedbacklådan hittas enkelt på surfplattorna som används 

för virtuell handledning. Kommentarer som kommit in i feedbacklådan kan tas till diskussion 

under avdelningsmöten.   

 

9. Case-exempel 

För att skapa trygga förhållanden för virtuell handledning har påhittade klient-case tagits fram. 

Klient-casen ska ge en fingervisning kring hur handledaren skall tänka kring virtuell 

handledning. Klient-casen kan användas bland både studerande och personal. Facit till klient-

casen hittas i punkt 9.8. 



14 

 

9.1 Case Mauno  

Mauno är 87år och har hemvård till följd av ett diabetessår som uppkommit för ett år sedan. 

Såret har läkt bra och är nu ca 1,5x2cm stort och har fin granulationsvävnad som stigit uppåt. 

Två gånger i veckan får Mauno besök av hemvården för att få såret omlagt.  

Under de två senaste besöken har hemvården haft med sig en studerande som deltagit aktivt 

i sårvården. Förra gången klarade studerande att lägga om såret själv med endast lite muntlig 

handledning av handledaren.  

Kan man erbjuda studerande och Mauno att nästa besök görs av studerande med 

handledning av handledaren virtuellt? 

 

9.2 Case Siv  

Siv är 83 år och har problem med förmaksflimmer. Till följd av detta behandlas hon med 

Marevan. Från hemvården hälsar man på Siv varannan vecka för att mäta INR.  

Vid detta besök har vårdaren från hemvården med sig en studerande. Studerande påstår sig 

ha mätt INR under sina tidigare praktiker. Studerande har inte visat sin handledare 

kunskaperna i INR-mätning. Studerande önskar få göra klientbesöket själv och att 

handledaren deltar virtuellt i klientbesöket. 

Är det okej att skicka iväg studerande själv på klientbesöket och delta virtuellt? 

 

9.3 Case Helmer 

Helmer är 69år och vårdas av hemvården p.g.a. sitt alkoholmissbruk. Hemvården går dagligen 

hos Helmer för att värma mat åt honom. Ibland stöter hemvården på Helmers vänner i 

lägenheten eller trappuppgången som också har problem med alkoholmissbruk. Eftersom 

hemvårdsarbetarna upplever situationen otrygg då Helmers vänner är i lägenheten brukar de 

gå två vårdare tillsammans dit.  

Hemvården har två studerande med sig som är ivriga att komma igång med den virtuella 

handledningen de läst om på Jobiili. Studerande önskar få gå till Helmer i par. Helmer har inte 

blivit tillfrågad.  

Kan man sända iväg två studerande i par för virtuell handledning hos Helmer? 
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9.4 Case Aada 

Aada är 78 år och hemmaboende. Hon får besök av hemvården tre gånger per dag p.g.a. sin 

Alzheimers sjukdom. Under besöket värms mat till Aada och hon uppmanas att äta.  

Du jobbar i hemvården och har haft en studerande med sig två senaste veckorna. Ni har besökt 

Aada upprepade gånger. Du föreslår att studerande gör ett klientbesök till Aada själv med 

virtuell handledning. Studerande är osäker på om hon vågar besöka Aada själv.  

Kan du sända iväg studerande på klientbesök till Aada med virtuell handledning?  

 

9.5 Case Pekka 

Pekka är 69 år och har problem med minneslöshet till följd av en inoperabel hjärntumör. Du 

handleder ett studerandepar som åker iväg till Pekka för ett måltidsbesök. Pekka skall också 

ha sina tabletter som finns färdigt delade i ANJA-påsar.  

Får studerande ge tabletterna ur ANJA-påsen åt Pekka?  

 

9.6 Case Sirkka 

Sirkka är 79 år och hemmaboende. Hon har under senaste tiden fått sårvård tre gånger per 

vecka av hemvården. Såret är fortfarande stort och tidvis på bättringsväg. Du handleder ett 

studerandepar som visat att de är duktiga på sårvård. Studerandeparet har hunnit sköta 

Sirkkas sår under några besök och känner sig redo att göra klientbesöket med virtuell 

handledning. Du är själv osäker på hur såret har utvecklats sedan sist.  

Kan du låta studerande sköta sårvården med hjälp av virtuell handledning?  

 

9.7 Case Leif 

Leif är 92 år och har Parkinsons sjukdom. Hans sjukdom är speciellt besvärlig på morgonen 

då det är dags för morgontoaletten. Med lite stöd av hemvårdspersonalen tar han sig till 

toaletten för att sköta sin hygien.  

Du handleder ett studerandepar som upprepade gånger gjort klientbesök hos Leif med virtuell 

handledning. Idag åker de iväg till Leif också. Ni kopplar upp er till videosamtalet och du passar 

på att sköta undan ett arbetssamtal till en annan klients anhörig medan du iakttar 

studerandeparet som hjälper Leif till toaletten.  

Är detta god handledning?  
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9.8 Facit 

Case: Mauno  

Ja, det kan man. Såret verkar läka bra och studerande har klarat av åtgärden med endast 

muntlig handledning. Via den virtuella handledningen kan studerande visa såret till 

handledaren under nästa besök samtidigt som handledaren handleder studerande genom 

vårdåtgärden muntligt. 

Mauno behöver ge ett muntligt samtycke till detta.  

 

Case: Siv 

Nej, det kan man inte. Handledaren behöver försäkra sig om att studerande behärskar INR-

mätning innan handledaren tillåter studerande att göra egna klientbesök med virtuell 

handledning. Efter att handledaren försäkrat sig om att studerande klarar av vårdåtgärden, kan 

virtuell handledning erbjudas till studerande och Siv.  

 

Case: Helmer 

Nej, studerande skall endast göra virtuella besök hos klienter som anses trygga. Klienten 

behöver också ge sitt muntliga samtycke innan klientbesöket som handleds virtuellt inleds.  

 

Case: Aada 

Studerande skall inte känna sig utsatt eller osäker vid egna klientbesök. Du behöver 

diskutera med studerande vad som känns bäst för hen. Du behöver också försäkra dig om 

att få ett muntligt samtycke för Aadas del ifall virtuell handledning ges.  

 

Case: Pekka 

Nej, än så länge har vi inget klartecken på att studerande får ge läkemedel med virtuell 

övervakning av handledare. Handledaren behöver därför närvara fysiskt i klientbesöket för 

att Pekka skall få sina tabletter.  

 

 



17 

 

Case: Sirkka 

Ja, du kan låta studerandeparet pröva sköta sårvården med hjälp av virtuell handledning. 

Eftersom du är osäker kan du vänta i bilen utanför och handleda studerandeparet därifrån. 

Skulle det uppstå problem kan virtuella handledningen avbrytas och fysisk handledning 

inledas hos klienten.  

 

Case: Leif 

Studerande har rätt till direkt handledning genom hela besöket. Genom att ringa ett 

arbetssamtal till en annan klients anhörig riskerar du att studerande inte får rätt handledning 

och tystnadsplikten eventuellt bryts om den andra klientens anhöriga hör vad klienten och 

studerandeparet diskuterar via videosamtalet.  
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Bilaga 1 

Reflektionsblankett för lärande inom IPE-metoden 

Blanketten ifylls dagligen av studerande för möjlighet till reflektion utgående från 

interprofessionellt lärande. Därefter ger studerande blanketten till sin handledare som fyller i 

kommentarer för dagen i form av feedback och returnerar till studerande. Studerande håller 

sina blanketter i plastficka på avdelningen. Blanketterna används som stöd för utvärdering. 

 

1. I vilka uppgifter jobbade du med studerande från annan yrkesgrupp idag?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

2. I vilka uppgifter lyckades du idag?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Vilka uppgifter behöver du träna mer på?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Hur involverade du klienterna i vården idag?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Beskriv samarbetet med ditt par idag (gäller närvårdarstuderande).  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Handledarens kommentarer.   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

ENKÄT – IPE-metoden inom hemvårdskontext 

Du har deltagit i projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021-

2023 som studerande i pilotering av en verksamhetsmodell för undervisningshemvården. För 

att kunna förbättra verksamhetsmodellen behövs studerandes åsikter kring hur 

verksamhetsmodellen fungerat. Med enkäten vill man få svar på hur studerande har upplevt 

handledningen med IPE-metoden. Studerandes åsikter samlas in genom enkäten anonymt 

och möjlighet till avbrytande av medverkande i studien finns.  

Målet med undervisningsperioden är: 

- Studerande förstår vilken roll de själva och de andra yrkesgrupperna har då klienten 

ges en helhetsbetonad vård i en patientcentrerad verksamhetsmiljö. 

o En allmän introduktion i välfärdsområdets organisation och praxis. 

- Får stöd i den professionella utvecklingen. 

- Förbereder studerande inom social- och hälsovårdsområdet inför det framtida 

teamarbete och samarbete som utförs i kliniskt arbete. 

Undervisningsperioden bygger på de mål som fastställts i undervisningsplanen. Syftet med 

enkäten är att utvärdera och vidareutveckla undervisningsperioden. Svaren behandlas 

konfidentiellt. 

Enkäten är utformad enligt Vasa Centralsjukhus Webropol-enkät för IPE-metoden på 
avdelningar. Enkäten har ändrats så att den passar hemvårdens kontext. 
 

 

1. Är du 

⃝ Närvårdarstuderande 

⃝ Sjukskötarstuderande 

2. Bedöm följande påstående på en skala från 1-5 

(1 = helt av annan åsikt, 2 = delvis av annan åsikt, 3 = jag kan inte säga, 4 = delvis av 

samma åsikt, 5 = helt av samma åsikt) 

 

Den allmänna introduktionen om välfärdsområdet och hemvården fungerade som en 

bra start på praktiken. 

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

Jag är nöjd med den information som jag fick om metoden interprofessionell 

utbildning. 

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 
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Jag upplevde att guiden för verksamhetsmodellen var till nytta.  

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Jag kände mig välkommen till hemvården under min undervisningsperiod. 

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Jag är nöjd med min handledning.  

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Jag hade ett fungerande samarbete med mitt arbetspar. 

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Kommunikationen mellan studerande inom olika yrkesgrupper fungerade bra. 

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Klienterna fick delta i planeringen av de vårdbeslut som berörde deras egen vård.  

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Min egen inställning hade betydelse för hur lyckad praktiken blev.  

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 
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Min egen inställning till interprofessionell utbildning blev positivare. 

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

Min egen yrkesroll förtydligades under praktiken.  

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

Min förståelse för det interprofessionella samarbetet fördjupades.  

 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5 

 

 

3. Vad var det bästa/nyttigaste med interprofessionell utbildning? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Vad kunde utvecklas i den interprofessionella utbildningen med tanke på praktiska 

undervisningsperioden? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Övriga kommentarer 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för dina svar! 

 



23 

 

Bilaga 3 

 

Samtycke till videosamtal under klientbesök 

ÖVPH Projektbyrå arbetar med projektet TulKOTI (Tulevaisuuden kotona asumista tukevat 

palvelut iäkkäille 2021-2023). Utformande av undervisningshemvård är en del av projektet. 

Inom undervisningshemvårdens verksamhetsmodell piloteras virtuell handledning. Det 

betyder att studerande/studerandepar gör fysiska klientbesök medan handledaren deltar i 

klientbesöket virtuellt genom videosamtal. För detta behöver vi be om klientens tillstånd.  

 

Tillståendet dokumenteras i klientens journal. 

Klienten kan när som helst återkalla samtycket. 

 

Samtycke 

Jag ger frivilligt mitt samtycke till att virtuell handledning får förekomma vid hemservicens 

hembesök hos mig. 

 

Ort och datum _____________________________________ 

 

Underskrift________________________________________ 

 

Det undertecknade samtycket i original lämnas till projektet för förvaring för en viss tid. En 

kopia av detta dokument ges till den som ger sitt samtycke. 

 

 

 

Vid frågor – kontakta: 

Madeleine Isuls 

Projektarbetare 

E-post: madeleine.isuls@ovph.fi  

Tel. 0401883254 

mailto:madeleine.isuls@ovph.fi

