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Sammanfattning   
Otrygghet och stress förekommer i arbetet för många sjuksköterskor. Detta upplevs som 
psykiskt påfrestande och kan leda till utbrändhet. Genom att erbjuda sjuksköterskor 
utrymme för reflektion och bearbetning av känslor, kan man förebygga dessa problem. 
Handledning, med syfte att reflektera tillsammans i grupp, är ett sätt att skapa trygghet i 
yrkesrollen för sjuksköterskorna. Syftet med denna uppsats är att utifrån tidigare studier 
och forskning beskriva sjuksköterskornas upplevelser av handledning i grupp. Metoden 
för uppsatsen är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultatet belyser 
sjuksköterskors upplevelse av handledning utifrån fyra teman: minskad stress, 
yrkesmässig växt, gemenskap och förbättrad patientkontakt. I diskussionen diskuteras 
resultatets teman utifrån litteratur. De praktiska implikationerna omfattar faktorer som 
bör beaktas för att erhålla en effektiv handledning. Slutsatsen är att handledning ger 
många positiva effekter som säkerställer en kvalitativ vård. Erbjudande om handledning 
borde därför vara obligatoriskt inom somatisk vård.  
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INLEDNING 

Ett ökat välbefinnande och en ökad trygghet hos sjuksköterskor kan leda till att de orkar 
med sin tunga arbetssituation och kan stärka sin relation gentemot patienterna. Efter att 
ha arbetat som undersköterskor på olika typer av avdelningar under ett flertal år har 
författarna noterat att det förekommer stress, utbrändhet och att en stor del 
sjuksköterskor upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande. Sjuksköterskors hälsa kan 
påverkas negativt både privat och professionellt, orsakad av brist på bland annat 
möjlighet till reflektionstid i sitt arbete. 
Att känna ökad trygghet i sin yrkesroll förknippar vi med erfarenhet. Under deltagande i 
kursen Handledning i yrkesmässig växt under vår sjuksköterskeutbildning på Högskola 
i Borås, insåg vi att just handledning är ett forum som kan motverka många av de 
negativa faktorer som sjuksköterskor ibland kan uppleva. En del i handledningens syfte 
är att reflektera tillsammans i grupp för att skapa trygghet i sin yrkesroll och nå en 
yrkesmässig växt vilket gör att vårdkvaliteten kan säkras. Att få möjlighet till reflektion 
tydliggörs också i socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1995:15, (Socialstyrelsen, 
1995). Där rekommenderas att sjuksköterskor ska ges tid och tillfälle till att reflektera 
och bearbeta känslor som uppstått i olika situationer. Därav kan sjuksköterskor växa i 
sin profession, vilket i sin tur kan bidraga till att patienterna får en bra vård.   
Kan handledning upplevas som ett stöd för sjuksköterskor när arbetssituationen är 
pressad? Svaret på denna fråga kommer att visa hur handledning upplevs av 
sjuksköterskor i arbetslivet. 
I följande uppsats sammanfattas evidensbaserat material från ett antal studier i vilka det 
undersökts hur handledning upplevs och påverkar sjuksköterskor i olika kontext. 
Då många författare i handledningslitteratur använder begreppen 
handledning/omvårdnadshandledning synonymt kommer vi i denna uppsats använda 
båda begreppen. I uppsatsen kommer fokus att ligga på handledning i grupp. 
 
BAKGRUND 

Sjuksköterskors arbetssituation 
För att kunna ge bra vård till patienter måste sjuksköterskor uppleva en bra 
arbetssituation. Av betydelse för att uppnå bra och kvalitativ god vård till patienten är 
att sjuksköterskorna själva upplever hälsa med en tillfredsställande psykologisk 
arbetsmiljö. Psykologisk arbetsmiljö beskrivs som de gynnsamma förhållanden och 
omständigheter under vilka sjuksköterskorna arbetar. Ofta finns konflikter mellan de 
värderingar organisationen står för och de värderingar sjuksköterskorna själva har vilka 
kan leda till motsättningar (Bégat & Severinsson, 2006). Att vårda människor med 
allvarliga sjukdomar anses både komplext och krävande. Sjuksköterskors hälsa kan 
påverkas både privat och professionellt när andras känslor härbärgeras. Sorg, ilska, 
glädje, medlidande och rädsla är exempel på känslor som sjuksköterskor tvingas 
hantera. Även överexponering av orosmoment rörande liv och död kan skapa en 
tomhetskänsla hos sjuksköterskor (Jones, 2003b). 
Flera faktorer påverkar sjuksköterskor i sin yrkesverksamhet. Exempel på sådana 
faktorer är hög arbetsbelastning, (Severinsson & Kamaker, 1999), stress, ångest, 
känslan av att inte ha kontroll, bristfälliga relationer med arbetskamrater (Bégat, 
Ellefsen & Severinsson, 2005) och begränsade möjligheter till kompetensutveckling 
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(Bégat, et al. 2005 och Severinsson & Kamaker, 1999). En annan faktor som påverkar 
sjuksköterskors arbetssituation är etiska dilemman, t.ex. hur vårdhandlingar ska utföras i 
relation till patientens autonomi (Bégat, et al. 2005). Den mängd upplevelser och 
intryck som sjuksköterskor dagligen ställs inför måste hon/han skydda sig mot. Risken 
finns att skyddet kommer att bestå i att distansera sig från patienten. Detta hindrar 
patientens möjligheter att uttrycka sina behov och patientens autonomi går förlorad. I 
förlängningen avtar sjuksköterskornas intresse och ansvarskänsla, vilket kan vara 
nedbrytande och ge upphov till utbrändhet (Hermansen, Vråle & Carlsen, 1994). När 
sjuksköterskor upplever missnöje med sin arbetssituation har de en tendens att ta 
avstånd från både patienter och vårduppgifter. Är känslan att de inte uppskattas för sina 
ansträngningar finns risken att de lämnar sitt yrke (Bégat, et al. 2005).  
Ekonomiska nerdragningar med minskade personalresurser och ökade krav på 
effektivitet på arbetsplatserna som följd, kan leda till att sjuksköterskor känner sig mer 
stressade och utarbetade. Detta leder i sin tur till att kvalitén på omvårdnaden försämras 
(Arvidsson, 2004). Sjuksköterskors stressade arbetssituation gör att tid för reflektion 
över intryck och uppkomna situationer inte ges i tillräcklig utsträckning (Severinsson, 
1990 och Arvidsson, 2004). 
 

Vad är handledning? 
Handledning har sin historia från antikens Grekland. Filosofen Sokrates var dåtidens 
handledare när han försökte få människor att hitta sina egna lösningar på problem 
genom att ställa frågor under samtalen. Tillvägagångssättet kallades för maieutik 
(Holmberg, 2000). Dagens handledning har sin grund från 1920-talet då det i USA och 
Europa utbildades psykoanalytiker, psykologer och socialarbetare (Holmberg, 2000). 
De första som började med handledning i omvårdnad var sjuksköterskor inom den 
psykiatriska vården i England. Därefter åkte den engelska psykiatrisjuksköterskan 
Elisabeth Barnes till Norge och implementerade handledningen under 1960-talet på en 
psykiatrisk avdelning vid Ullevåls sjukhus. Från att tidigare bara funnits inom 
psykiatrin började handledning även införas inom den somatiska vården och under 
slutet av 1980- talet kom handledningen till Sverige (Arvidsson, 2004 och Hermansen, 
et al. 1994 ). 
 
Handledning kan bidra till att människor genom samtal och egen reflektion börjar 
ompröva, bearbeta och utveckla sina egna kunskaper, erfarenheter och förhållningssätt 
inom sitt arbetsfält (Holmberg, 2000).  Handledning som begrepp betyder ”…att leda 
vid handen, det vill säga att få stöd och hjälp av andra i en process som leder till 
utveckling både på kort och lång sikt” (Holmberg, 2000, s. 17).  
 
Inom Svensk Sjuksköterskeförening finns Riksförening för yrkesmässig handledning i 
omvårdnad. Riksföreningen definierar handledning på följande vis: ”Att kollegialt 
hjälpa omvårdnadspersonal att genom självreflektion förstå mer om sig själva och det 
de möter i det dagliga arbetet, så att de kan fortsätta att utvecklas både personligt och 
professionellt” ( Ejd, 1999, s. 1). 
 
 
Ohlson & Arvidsson (2005) definierar handledning som en process vilket ”innebär att 
sjuksköterskan får hjälp med att bearbeta erfarenheter, känslor och tankar som är 
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relaterade till konkreta omvårdnadssituationer” (s. 32). Även Näf (1999) definierar 
handledning som en process ”där man genom att vägleda och undervisa varandra 
utvecklar teoretiska och praktiska färdigheter i en utvald situation” (s. 27). Elmcrona & 
Winroth (1997) och Severinsson (1990) anser att handledning är en pedagogisk process 
som har till uppgift att ge stöd och utveckling i personlig- och yrkesmässig växt och att 
denna process enligt Elmcrona & Winroth (1997) leder till ökad förståelse, erfarenhet 
och ökad förmåga till problemlösning.  
 
Syftet med omvårdnadshandledning i grupp är att deltagarna delar med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter av omvårdnad i en ömsesidig pedagogisk och 
kommunikativ process. Handledaren för gruppen har som sin främsta uppgift att få 
igång en utvecklingsprocess hos deltagarna som leder till en fördjupad yrkesmässig 
mognad och en ökad trygghet i rollen som sjuksköterska. Syftet är även att stärka 
sjuksköterskors kompetens och därmed säkerställa omvårdnadens kvalitet (Hermansen, 
et al. 1994). Syftet är också att utveckla yrkesrollen och minska risken för utbrändhet 
(Holmberg, 2000 och Bégat & Severinsson, 2006). Att utveckla yrkesrollen innebär en 
ökad självkännedom, att ha en uppfattning om sina värderingar och vara medveten om 
vad man vet, vill och kan (Hermansen, et al. 1994). Genom utveckling av yrkesrollen 
kan sjuksköterskorna använda sig själva mer konstruktivt med hjälp av en högre 
medvetandenivå (Antonsson & Sandström, 2000), t.ex. hantera konflikter mellan de 
värderingar organisationen står för och de värderingar sjuksköterskorna själva har 
(Bégat & Severinsson, 2006). Handledning är ett medel för att hjälpa sjuksköterskor 
med förmågor som att kunna utföra vårdhandlingar och fatta beslut i pressade 
situationer, samt tillägna sig en mer tolerant attityd gentemot patienter (Bégat & 
Severinsson, 2006). Genom att samtala och reflektera i grupp medverkar 
sjuksköterskorna till att nya kunskaper växer fram genom bearbetning och olika 
överväganden (Holmberg, 2000).  
Enligt Wright, tolkad av Jones (2003b), är handledning en arbetsdiskussion eller ett 
forum där två personer eller fler uttryckt ett intresse av att diskutera arbetssituationer 
och patientfrågor. Tillsammans reflekterar sjuksköterskorna över vad som hänt och 
varför, vad som gjorts, sagts och hur situationen hanterades, för att sedan reflektera över 
om man kunde hanterat situationen annorlunda eller bättre och i så fall på vilket sätt. 
Frågor som ”vad man gör, hur man gör och varför man handlar, tänker och känner som 
man gör” lyfts fram under handledning (Antonsson & Sandström, 2000, s. 39). 
Definitionen av handledning gjord av Riksförening för yrkesmässig handledning i 
omvårdnad (Ejd, 1999) ligger till grund för denna uppsats. 
 

Handledningsfunktioner 
Omvårdnadshandledning i grupp har enligt Holmberg (2000) sju funktioner: 
identifikationsfunktion, bekräftelsefunktion, inspirationsfunktion, pysfunktion, 
vanmaktsreducering, reparationsfunktion och problemlösningsfunktion. 
 
Identifikationsfunktion – Olika erfarenheter hos deltagarna i gruppen gör att de kan 
stödja varandra att finna andra lösningar på problem som uppstått. Andra deltagare kan 
identifiera sig med situationen genom erfarenhet och då ge råd och stöd till kollegan 
beträffande hur denne har hanterat händelsen, för att kunna gå vidare.     
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Bekräftelsefunktion – Genom att sjuksköterskor får feedback på upplevelser under 
handledningen stärks självförtroendet. Då detta återkommer under handledningstillfällena 
känner sig sjuksköterskorna bekräftade i sin roll. 
Inspirationsfunktion – Ibland kan det kännas som att utvecklingen i yrkesrollen står 
stilla. Då är det lätt att sjuksköterskor belastar sig med att felet är hennes/hans. I dessa 
situationer är handledning en stor källa till inspiration för att finna nya lösningar. 
Tillsammans med gruppen och handledaren kan man hitta nya lösningar och andra 
vägar att gå. Detta ger nytt hopp och en känsla av utveckling inom yrkesområdet. 
Pysfunktion – Möjligheten till att få pysa ut känslor av olust, stress, irritation och ilska 
kan minska den psykiska påfrestningen. En förutsättning för att detta ska fungera är 
trygghet i gruppen. Tryggheten är viktig på grund av att deltagarna visar sina svagheter 
och styrkor under handledningen. 
Vanmaktsreducering - När allt känns svårt och energin börjar sina kan handledning 
vara ett sätt att hitta nya krafter. Genom att få diskutera den vanmakt som upplevs och 
fordrar så mycket energi kan situationen bli lättare att hantera.  
Reparationsfunktion – Att få känna sig hörd utan att bli hånad eller avfärdad har en 
upplyftande effekt. När sjuksköterskor lyfter upp problem verbalt och antingen själv 
hittar en lösning eller tillsammans med gruppen kommer fram till andra alternativ, 
bildas en struktur i kaoset. Som handledda känner sig sjuksköterskorna uppskattade för 
de personer de är. 
Problemlösningsfunktion – Genom att deltagarna i handledningen kommer fram till 
flera alternativa lösningar på olika problem som dyker upp stärks tryggheten i 
yrkesrollen. Nya perspektiv växer fram och gör det möjligt att se andra lösningar då 
man själv har fastnat (Holmberg, 2000).  
 

Handledning och vårdvetenskap 
Genom att utgå från en vårdvetenskaplig syn i handledning kan sjuksköterskor ge 
patienter en etisk god vård, enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 
(2003).  

Livsvärld 

Livsvärlden är världen så som vi erfar den och har sin utgångspunkt i människors 
vardagsvärld. Människor delar sina livsvärldar med varandra och det är där ett möte 
sker (Dahlberg, 1997). Utifrån ett livsvärldsperspektiv ses den verklighet som vi 
dagligen lever i och som endast kan förstås då den andre i ett möte berättar om hur 
livsvärlden erfars (Dahlberg, et al. 2003). ”Livsvärlden är den levda världen, och det är 
genom livsvärlden vi älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i 
livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och en mening” (Dahlberg, et al. 2003, s. 25). 
Utgångspunkten i handledningen tar sin början i livsvärlden via sjuksköterskors 
livsvärld, till patientens livsvärld. I handledningen möter gruppdeltagarna varandras 
livsvärldar, bekräftar och prövar olika handlingsalternativ, vilket gör att 
sjuksköterskorna växer i sin yrkesidentitet (Dahlberg, 1998).  
 

Hälsa 
Hälsa innebär en rörelse mellan görande, varande och vardande, enligt Eriksson (2001).  
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Ambitionen att ha hälsa karakteriserar dimensionen görande. Yttre normer styr 
människans leverne för att uppnå hälsa. Fokus ligger på beteende, hur människan ska 
tänka och handla för att undvika problem som orsakar sjukdom och lidande. Målet är att 
leva hälsosamt och undvika hälsorisker. I dimensionen varande kompletterar människan 
de yttre normerna med att relatera till sig själv. De yttre normerna kombineras med inre 
normer och sambandet mellan kropp och själ blir tydligare (Eriksson, 2001). Att ha 
hälsa i vardande betyder inte att lidandet försvinner utan kännetecknas istället av att 
reflektera över sin situation och lära känna sig själv (Eriksson, 2001; Wiklund, 2003 och 
Dahlberg, et al. 2003).  
Då sjuksköterskor erfar negativa upplevelser och intryck i sin arbetssituation kan dessa 
reflekteras över i handledning. Sjuksköterskorna försöker förstå varför situationen 
hanterades på ett visst sätt (Dahlberg, et al. 2003). I handledningen kan därmed 
sjuksköterskorna lära känna sig själva mer genom att reflektera över uppkomna 
situationer, över sig själva och sina handlingar. Avsikten med detta är att patienter ska 
få en bättre vård och då uppnå hälsa (Wiklund, 2003). I handledningen innebär det att 
fokus flyttas från görande till varande och sjuksköterskor kan med gruppdeltagarnas 
hjälp erfara bekräftelse i varandet. Bekräftelsen sker i form av respons i 
handledningsgruppen och handlar om att bli sedd som den man är i varandet och inte 
bara utifrån utförande av sina sjuksköterskeuppgifter i görandet. Bekräftelse stärker 
yrkesidentiteten som i sin tur skyddar mot stress och därmed befrämjas hälsa 
(Severinsson, 1990). Handledning i grupp kan då vara ett forum, där det finns möjlighet 
att ta upp olika tankar och funderingar som erfarits och reflektera över hur dessa tankar 
påverkar sjuksköterskor i yrkesrollen (Wiklund, 2003).  
Vardande sker genom att sjuksköterskor rör sig mot ett större sammanhang och helhet 
genom att sträva efter inre balans och lugn (Dahlberg, et al. 2003). Sjuksköterskorna 
utvecklas genom att skapa en djupare insikt om tillvaron. Hon/han inser att både glädje 
och lidande existerar, och kan försonas med detta (Severinsson, 1990).  
Genom att lära känna sig själv mer och använda sina erfarenheter på ett positivt sätt i 
handledning kan försoning med lidandet som arbetssituationen ger upphov till uppnås. 
Sjuksköterskorna upplever därmed högre grad i hälsan (Wiklund, 2003). 
 

Caritas 
Caritas innebär kärlek och barmhärtighet (Erikssson, 2001). ”Caritasmotivet blir synligt 
i handledningen, dels direkt i relation till den handleddas egen växt, dels i relation till 
omvårdnaden, med syftet att stärka patienternas välbefinnande och deras 
hälsoprocesser” (Malm, 1998, s. 51). Caritas i handledning går ut på att visa omsorg 
och medmänsklighet genom ansning, lekande och lärande (Malm, 1998). 
 

Ansning 
Ansning i handledning handlar om bekräftelse, inbjudan och gemenskap. Människan 
har ett grundläggande behov av bekräftelse. Den behövs för att människan ska kunna 
växa och utvecklas (Malm, 1998). Genom handledning kan man låta sjuksköterskor 
upptäcka och bekräftas i varandet (Severinsson, 1990). Bekräftelse är en viktig del i 
omvårdnadshandledningen och kan möjliggöra steget från varande till vardande. En av 
handledarens viktiga uppgifter är att få deltagarna att känna trygghet och förtroende, 
inte bara gentemot handledaren själv, utan också deltagarna emellan. Detta är en 
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förutsättning om man vill att de handledda ska vara öppna, delaktiga (Malm, 1998) och 
delge sina tankar, upplevelser och känslor i en viss situation (Severinsson, 1990). 
Handledaren måste också skänka en känsla av gemenskap till de handledda. Att känna 
gemenskap är en förutsättning för deltagarna att känna sig bekräftade. Gemenskapen ger 
också trygghet och upphäver inverkan av inre rädsla (Malm, 1998).  
 

Lekande 

Leken borgar för kreativitet under handledningen (Malm, 1998) och ger utrymme för 
större förståelse av upplevelser (Severinsson, 1990), under förutsättning att leken sker i 
gemenskap (Malm, 1998). Sjuksköterskorna kan experimentera med olika alternativ för 
handlande, som de sedan reflekterar över, för att få nya insikter (Wiklund, 2003). Då 
orden inte räcker till för att beskriva en situation kan liknelser och symboler användas 
(Malm, 1998). 
 

Lärande 
Lärande i handledning innebär utveckling och sker i interaktion med andra människor 
(Wiklund, 2003). I handledningen delas känslor med deltagarna och lärandet sker i 
gemenskap genom att reflektera över egna och andras upplevda situationer. Av dessa 
delar kan sjuksköterskor bilda sig en ny helhet och förses med nya perspektiv på sitt 
yrke, på grund av ökad självkännedom (Malm, 1998). Nya inställningar och attityder 
kan appliceras och sjuksköterskorna växer i sin profession, genom att våga tro på sig 
själva (Malm, 1998 och Severinsson, 1990). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Många sjuksköterskor upplever sin arbetssituation som psykiskt påfrestande, där 
otrygghet, stress och utbrändhet kan bli följden. Ett sätt att stödja sjuksköterskorna i 
deras arbetssituation är att ge utrymme för reflektion och bearbetning av känslor som 
uppstår i olika situationer. Detta kan ske i form av handledning med syftet att reflektera 
tillsammans i grupp för att skapa trygghet i yrkesrollen. En ökad trygghet och ett ökat 
välbefinnande kan leda till att sjuksköterskor orkar med sin tunga arbetssituation bättre 
och stärker sin relation gentemot patienterna. Om inte tillfälle till reflektion skapas är 
risken stor att det leder till försämrad vårdkvalitet för patienten. 
• Om sjuksköterskor har möjlighet att få handledning i grupp, hur upplever de denna? 
•  Är handledning i grupp ett stöd för sjuksköterskor i sitt arbete? 
•  Kan handledning i grupp bidraga till att sjuksköterskor upplever ökad trygghet i sin 

yrkesroll?  
 
SYFTE 

Syftet är att, utifrån tidigare studier och forskning, belysa hur handledning i grupp 
upplevs av sjuksköterskor. 
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METOD 

Uppsatsen utgörs av en analys av kvalitativ forskning för att öka förståelsen för hur 
sjuksköterskor upplever handledning i grupp. Enligt Friberg (2006) är målet med 
kvalitativ forskning att öka förståelsen för aktuellt ämne. Den identifierade kunskapen 
omvandlas till praktisk användbar kunskap och utformar en hjälp för hur fenomenet kan 
hanteras. Genom att analysera kvalitativ forskning bidrar denna studie till att skapa ny 
kunskap om sjuksköterskors upplevelse av grupphandledning. 
 

Datainsamling 
Inklusionskriterier för artiklar var att de skulle vara kvalitativa, publicerade från och 
med år 2000 och behandla sjuksköterskors upplevelse av handledning i grupp. 
Artiklarna skulle vara utifrån allmänsjuksköterskors upplevelse av grupphandledning 
och gälla sjuksköterskor som arbetade på allmänna vårdavdelningar i de nordiska 
länderna.  
En första sökning gjordes i databasen Samsök där sökorden nursing, supervision och 
stress användes. Sökningar i databaserna Cinahl, Blackwell Synergy, Academic Search 
Elite och Medline utfördes sedan var för sig på grund av Samsöks begränsningar. 
Sökorden utökades med ordet experience för att begränsa artiklar till de som handlade 
om sjuksköterskors upplevelse av handledning. Dessa sökningar resulterade i tre artiklar 
som kunde användas till resultatet. Några av författarna återkom ofta i samband med 
forskning om handledning. Därför gjordes en sökning på Högskolan i Borås 
bibliotekskatalog på författarnas namn, vilket resulterade i en avhandling. Sökning 
gjordes även på tidskrifter i högskolans bibliotekskatalog med sökordet handledning. 
Resultatet av den sökningen blev ytterligare tre artiklar. Litteratursökningen utökades 
även med en sekundär sökning på referenser i artiklar. Detta gav dock inget nytt 
material. Artiklarna valdes ut genom att först läsa igenom abstract och se om 
forskningen hänvisade till sjuksköterskors upplevelse av handledning i grupp. Ett flertal 
artiklar utgjordes av kvantitativa studier och exkluderades. Forskning med kvalitativ 
ansats utifrån studiens syfte och inklusionskriterier visade sig vara begränsad. Därför 
fick inklusionskriterierna utökas till att även gälla studier gjorda före år 2000, 
utomnordiska studier och studier gjorda inom andra kontext, gällande sjuksköterskors 
upplevelse av handledning i grupp. Sammanlagt har sex artiklar och en avhandling 
analyserats, vilket ligger till grund för resultatet i denna uppsats (bilaga 1). 
 

Dataanalys 
Utifrån Fribergs (2006) analysgång som grundas på Evans (2003) modell beskrivs 
analysen i fem steg.  

1. Läs igenom de valda studierna flera gånger för att få en känsla för vad de 
handlar om med fokus på resultatet. 

2. Identifiera nyckelfynden i varje studies resultat. 
3. Gör en sammanställning av varje studies resultat. 
4. Relatera de olika studiernas resultat till varandra.  
5. Formulera en beskrivning med grund i de nya temana.  

Denna modell är vanlig vid analys av kvalitativa artiklar och den bärande punkten i 
analysarbetet är rörelsen från helhet till delar till en ny helhet. 
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I enlighet med ovan beskriven analysgång lästes de valda studierna ett flertal gånger för 
helhetens skull, med fokus på resultatet, varefter nyckelfynden identifierades i varje 
enskild studies resultat. Med hjälp av nyckelfynden och med hänsyn till uppsatsens 
syfte valdes relevanta delar av studierna, vilka sedan sammanfattades på en mindmap, 
för att få en överblick av studiernas resultat. De sammanställningar som författarna 
gjorde över varje studie jämfördes med varandra. Likheter och skillnader mellan 
studiernas resultat sorterades ut med föresats att finna bärande aspekter av betydelsen 
för syftet och skapa nya teman. Varje nytt tema bygger på en faktor som belyser 
sjuksköterskors upplevelse av handledning.  
 
RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman som belyser sjuksköterskors upplevelse av 
handledning. Dessa teman är: minskad stress, yrkesmässig växt, gemenskap och 
förbättrad patientkontakt. 
 

Minskad stress 
Sjuksköterskorna uppfattade sig själva som överarbetade och utslitna (Arvidsson, 
Löfgren & Fridlund, 2000). Att inte få bearbeta händelser, funderingar och känslor kan 
medföra stora energiförluster (Elmcrona & Winroth, 1997). Handledningen upplevdes 
som just det forum där känslor kunde delges, reflekteras och bearbetas. Handledningen 
gav också ökad kraft och energi till sjuksköterskorna att orka utföra sitt arbete 
(Antonsson & Sandström, 2000), och de kände sig mindre belastade, mindre stressade 
och mindre utbrända än tidigare (Arvidsson, et al. 2000).  
 
”In my work I feel less burdened and burnout compared to previously” (Arvidsson, et 
al. 2000, s. 179). 
 
Handledningstillfällena liknades vid en oas, där man fick lov att ventilera sina tankar 
(Elmcrona & Winroth, 1997) och där ämnen kom upp som normalt inte diskuterades 
öppet (Jones, 2003a). 
 
“The supervision has given me the strength to work at things which I perhaps would 
have refrained from doing otherwise” ( Arvidsson, et al. 2000, s. 179). 
 
Att få delge sina känslor i den trygga miljö som handledningen erbjuder, upplevde 
sjuksköterskorna som en känsla av lättnad. De tog heller inte med sig sina bekymmer 
hem i lika stor utsträckning som tidigare (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 
”Det var att i lugn och ro få sitta och prata om alla dom bekymmer vi hade, att få 
ventilera dom och få känna att dom andra faktiskt tycker detsamma som en själv, och 
att få prata av sig, att få ha ett forum där man kunde lasta av sig allting” (Ohlson & 
Arvidsson, 2005, s. 33). 
 
För att hinna med sina arbetsuppgifter är känslan av att ha kontroll över uppgifterna 
viktigt för sjuksköterskorna. Energin och kraften ökar när sjuksköterskorna upplever 
kontroll över sina arbetsuppgifter. För att uppleva känslan av att ha kontroll måste 
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sjuksköterskorna lära sig att strukturera sina arbetsuppgifter, t.ex. genom att avgränsa 
sig gentemot andra yrkeskategorier. Avgränsningen handlar om att klargöra 
sjuksköterskors roll och vad som hör till hans/hennes arbetsuppgifter. Med hjälp av 
handledningen kunde dessa avgränsningar tydliggöras genom samtal kring verkliga 
omvårdnadssituationer. Tydligare avgränsningar mot andra yrkeskategorier minskade 
upplevelsen av stress hos sjuksköterskorna (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 
”Det är det här med gränser, att man blir stärkt i det, tycker jag, för att rädda mig, att 
inte jag blir utbränd” (Ohlson & Arvidsson, 2005, s. 34). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att handledningen gav en förbättrad självkännedom, som 
kunde vara till hjälp i stressfyllda arbetssituationer. Den förbättrade självkännedomen 
innebar ofta en förmåga att inse sina egna begränsningar och därmed kunde kraven på 
sig själv minska. Efter att ha deltagit i handledning led därför sjuksköterskorna inga 
kval av att lämna över arbetsuppgifter till andra. De tillät sig att ta det lite lugnare 
(Elmcrona & Winroth, 1997) och tempot balanserades både i och utanför arbetet (Jones, 
2003a). 
 
”Jag känner själv att jag har ändrat en hel del det sista halvåret. Jag har inte så höga 
krav längre… på något sätt… höga krav har jag men, på något sätt har jag… jag tar 
det lugnare… eller… kanske insett att det hjälper inte att stessa, jag hinner med i alla 
fall. Sedan får någon annan ta över… jag får inte dåligt samvete om jag inte hinner. 
Tidigare har man känt ett krav på sig. Det tror jag handledningen har hjälpt mig med 
att se skillnaden, vilka krav som ställs på oss” (Elmcrona & Winroth, 1997, s. 7). 
 
”Men jag känner inte någon jätte stark mental stress längre som jag gjorde förut, då 
man trodde man skulle lösa alla problem. Utan den här vanliga stressen som man har, 
men inte den här mentala som man nästan inte vet var man ska ta vägen, för vad man 
än gör så är ingenting bra” (Ohlson & Arvidsson, 2005, s. 34). 

 
Yrkesmässig växt 
Sjuksköterskorna upplevde att handledningen utvecklade deras yrkesroll och att den 
stärkta yrkesrollen grundades på nya perspektiv och attityder som sjuksköterskorna 
utvecklat med hjälp av den kunskap de integrerat i handledningen. Kunskapen och de 
nya perspektiven hade sjuksköterskorna tillägnat sig med hjälp av reflektion kring de 
ämnen som tagits upp i handledningsgruppen (Ohlson & Arvidsson, 2005; Elmcrona & 
Winroth, 1997; Arvidsson, Löfgren & Fridlind, 2001; Arvidsson, et al. 2000; Arvidsson, 
2000; Antonsson & Sandström, 2000 och Jones, 2003a). 
Sjuksköterskorna upplevde även att handledningen utvecklade deras personlighet 
(Arvidsson, et al. 2000, Arvidsson, et al. 2001 och Jones, 2003a) och att den personliga 
växten tilltog efter hand (Elmcrona & Winroth, 1997). 
 
”varje gång när jag kom från handledningen kände jag inom mig att det är någonting 
som händer, varje gång lite grand. Det tar ju vägen någonstans…” (Elmcrona & 
Winroth, 1997, s. 6). 
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Handledningen hjälpte sjuksköterskorna att integrera praktisk och teoretisk kunskap 
(Arvidsson, et al. 2001). Medvetenheten kring omvårdnadsperspektivet blev tydligt 
(Arvidsson, et al. 2001 och Elmcrona & Winroth, 1997). Antonsson & Sandström 
(2000) visar att situationer som andra sjuksköterskor tagit upp under 
handledningstillfällen gav sjuksköterskorna kunskap i lika stor omfattning som de 
ämnen de själva tagit upp.  
Sjuksköterskorna upplevde även en ökad förmåga att sätta ord på det arbete de utför 
(Arvidsson, et al. 2001 och Jones, 2003a). En av de sjuksköterskor som intervjuades 
uttryckte det på följande vis: 
 
”The supervision has provided me with a language for the job that I do” (Arvidsson, et 
al. 2000, s. 180). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att de gradvis blev mer bekanta med 
omvårdnadsterminologin (Arvidsson, et al. 2000). Ett fåtal sjuksköterskor upplevde det 
dock obekvämt att införa omvårdnadsterminologin, både under och efter 
handledningsperioden (Arvidsson, et al. 2001). 
 
Deltagarna upplevde att en handledningsgrupp med endast sjuksköterskor som deltagare 
möjliggjorde diskussion om sjuksköterskerollen bättre än i en blandad grupp (Ohlson & 
Arvidsson, 2005). Diskussionerna i handledningsgruppen klargjorde sjuksköterskornas 
arbetsområde. Efter handledningen uppfattade deltagarna sjuksköterskerollen tydligare 
(Ohlson & Arvidsson, 2005 och Arvidsson, et al. 2000) och en bättre avgränsning mot 
andra yrkeskategorier skapades (Ohlson & Arvidsson, 2005 och Elmcrona & Winroth, 
1997). Den tydligare avgränsningen mot andra yrkeskategorier ledde till förbättrat 
samarbete med ökad förståelse för varandra (Antonsson & Sandström, 2000). 
 
”Jag har fått en annan känsla för vad jag, var min profession ligger någonstans, vad 
jag kan och vad jag kan ta tag i…” (Ohlson & Arvidsson, 2005, s. 34). 
 
För den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevdes handledning vara viktig, för att 
snabbt bli säker i arbetet och kunna utvecklas i yrkesrollen. Även de mer erfarna 
sjuksköterskorna instämde om betydelsen av handledning i början av yrkeskarriären 
(Antonsson & Sandström, 2000).  
Sjuksköterskorna upplevde ett ökat mod, en ökad tro på sig själv och sina kunskaper 
som ett resultat av handledningen (Arvidsson, et al. 2001; Elmcrona & Winroth, 1997 
och Arvidsson, et al. 2000). I studien Ohlson & Arvidsson (2005) erhöll 
sjuksköterskorna ett ökat självförtroende då de insåg att de delade tankar och 
funderingar med andra deltagare. Sjuksköterskorna upplevde också en större 
självständighet i arbetet efter handledning och det spelade inte längre så stor roll vad 
andra tyckte. Värt att notera var att sjuksköterskornas upplevelse av att tro på sig själva 
först visade sig efter en längre tids handledning (Arvidsson, et al. 2000). 
Sjuksköterskorna växte också som personer på flera andra sätt genom handledningen, 
t.ex. genom ökad tålmodighet som ett resultat av ökat mod (Arvidsson, et al. 2000) och 
förbättrad problemlösningsförmåga, eftersom handledningen gav utrymme att hantera 
problem (Arvidsson, et al. 2001 och Elmcrona & Winroth, 1997).  
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”The supervision has taught me to be more patient, to wait and see, and to dare to wait 
and see, not go for things blindly” (Arvidsson, et al. 2000, s. 183). 
 
Sjuksköterskorna blev medvetna om hur andra såg på dem (Jones, 2003a). När 
sjuksköterskorna kände sig bekräftade kunde de gå vidare och utveckla sin yrkesroll 
(Antonsson & Sandström, 2000). 
 

Gemenskap 
I början av handledningsperioden upplevde deltagarna osäkerhet, då de ej hunnit lära 
känna varandra närmare. Detta hämmade handledningen, med tystnad och inaktivitet 
som följd (Elmcrona & Winroth, 1997).  
 
”Även om man har jobbat ihop under några år, så känner man inte varandra ändå 
innan handledningen” (Elmcrona & Winroth, 1997, s. 6). 
 
Handledningsgrupperna poängterade värdet av egenskaperna närhet, gemenskap och 
öppenhet i grupperna. Egenskaperna bidrog till ökad förståelse och lyhördhet mellan 
sjuksköterskorna. Genom ökad kännedom om varandra i gruppen förstod 
sjuksköterskorna lättare varandras tankar vilket ökade gemenskapen och de blev mer 
medvetna och lyhörda för varandras kroppsspråk. Sjuksköterskorna såg sig som ett stöd 
gentemot varandra vilket i sin tur främjade samarbetet (Elmcrona & Winroth, 1997). I 
Arvidssons (2000) studie upplevde sjuksköterskorna en stark känsla av gemenskap, 
karakteriserad av egenskaper som värme, aktiv närvaro och empati. Känslan av 
gemenskap fanns kvar under hela handledningsperioden. Endast ett fåtal uttalanden 
vittnade om motsatsen.  
Trygghet i gruppen upplevdes också vara av stor betydelse (Ohlson & Arvidsson, 2005; 
Elmcrona & Winroth, 1997 och Arvidsson, 2000). Denna trygghet uppstod i 
handledningen genom stöd och bekräftelse. Att på en kontinuerlig basis få känna sig 
accepterad för sina känslor och tankar av de andra i gruppen ansågs viktigt och skapade 
en känsla av gemenskap (Ohlson & Arvidsson, 2005; Arvidsson, et al. 2000 och 
Arvidsson, 2000).  
 
”You have got to feel safe in a group to give and receive. You have to feel we are 
together” (Jones, 2003a, s. 229). 
 
”I was allowed space, understanding and confirmation, support indicating that I was 
doing the right thing” (Arvidsson, 2000, s. 67). 
 
Samhörigheten, tryggheten och upplevelsen av delat ansvar höll i sig även efter 
handledningens slut (Arvidsson, et al. 2001). 
 

Förbättrad patientkontakt 
Sjuksköterskorna upplevde att handledningen försåg dem med ett förbättrat 
förhållningssätt mot patienter. Genom att händelser bearbetades i gruppen bildades nya 
perspektiv och attityder (Antonsson & Sandström, 2000) och sjuksköterskorna blev mer 
kritiska och ifrågasättande. Fokus flyttades från att vara uppgiftcentrerad till att sätta 
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patienten i centrum. Sjuksköterskorna tog sig tid med patienterna och insåg dessutom att 
det var viktigt. Attityden gentemot patienter och kollegor blev mer avslappnad 
(Elmcrona & Winroth, 1997) och positiv (Arvidsson, et al. 2001). På samma sätt 
beskriver Arvidsson, et al. (2000) att handledningen påverkade sjuksköterskornas sätt 
att tänka, i riktning mot omvårdnadsperspektivet. 
Handledningen gav sjuksköterskorna möjlighet att reflektera över patienternas 
livssituation. Sjuksköterskorna blev medvetna av vikten att använda patientens livsvärld 
som utgångspunkt (Arvidsson, et al. 2001).  
 
”In the thinking, the immense respect for the patient, to try to find them where they are, 
their language, understand what they mean, through what they say and what they think. 
Being present, listening. To try to explore and discover the patient’s world together with 
them...” (Arvidsson, et al. 2001, s. 166). 
 
Sjuksköterskorna upplevde en vilja att ge bättre vård och patientens autonomi blev en 
viktigare faktor. Mer energi användes till att försöka förstå patientens vilja och 
önskningar (Arvidsson, et al. 2000). 
 
”I ask questions to try to understand the opinion of the patients, instead of thinking aha, 
this is the problem, like I did before” (Arvidsson, et al. 2000, s. 181). 
 
”The supervision has clearly given me room for reflecting upon the depth of human 
beings, the spiritual dimension,.....the  patient’s needs and our need’s” (Arvidsson, et 
al. 2000, s. 181). 
  
”I am realizing more and more that nursing is the right way of working. I enjoy working 
in this way” (Arvidsson, et al. 2000, s. 181). 
 
Sjuksköterskorna upplevde en ökad medvetenhet beträffande betydelsen av relationen 
mellan sjuksköterska och patient. De förstod att det första mötet med patienten var det 
viktigaste för en fortsatt bra relation (Arvidsson, et al. 2000). Sjuksköterskorna 
upptäckte också att kontakten med patienterna inte enbart var verbal, även 
kroppsspråket var av stor vikt. Sjuksköterskorna lärde sig att se patienten som en helhet, 
inte bara sjukdomen hos patienten (Arvidsson, et al. 2001). 
 
 ” ...if I had met the patient before the supervision, I would probably have thought... I 
can’t do anything. I don’t think like that today but I think it valuable to meet the 
patient… to do something else than just pondering on the evil” (Arvidsson, et al. 2001, 
s. 166). 
 
De mer erfarna sjuksköterskorna upplevde att handledningen var till för patienterna och 
inte vårdpersonalen. En förbättrad patientkontakt ansågs därför vara den viktigaste 
frågan för denna kategori av sjuksköterskor. Eftersom syftet med handledningen var att 
reflektera över sitt beteende och förändra det till det bättre, blev också ämnen som ej var 
direkt kopplade till patientkontakt ändå till gagn för patienten (Antonsson & Sandström, 
2000). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med uppsatsen var att belysa sjuksköterskors upplevelse av handledning på ett 
rättvisande och nyanserat sätt. Val av underlag för resultatet blev därför kvalitativa 
studier eftersom frågorna är öppna, d.v.s. informanterna tillåts ge fria svar. Frågor med 
förutbestämda svarsalternativ, som kvantitativa studier bygger på, kan visserligen ge 
uppslag om svar som annars inte framkommit, men kan också bli alltför styrande så att 
information som inte ryms i svarsalternativen går förlorad. 
Elmcrona & Winroth (1997) beskriver att handledning som begrepp är inom den 
somatiska vården outforskat, vilket gör att erfarenheten är begränsad. Detta märktes i 
sökningarna. Det finns inte så många studier gjorda efter år 2000 inom området 
handledning och det var därför svårt att hitta ny kvalitativ forskning som svarade på 
uppsatsen syfte. Möjligen skulle de kvantitativa studierna inkluderats som underlag för 
resultatet och en litteraturöversikt ha valts som metod. Kanske hade de kvalitativa och 
kvantitativa studierna kompletterat varandra och trots allt givit en rättvisande bild av 
sjuksköterskors upplevelser av handledning. 
 
Det var också svårt att hitta forskning som gällde allmänsjuksköterskors upplevelser av 
handledning. Vi valde därför att inkludera forskning gällande psykiatrisjuksköterskors 
upplevelser av handledning. Först betraktade vi detta som en begränsning i vår uppsats, 
men vid närmare eftertanke kanske kontexten inte spelar så stor roll. Möjligen är den 
psykiska påfrestningen något mer intensiv inom den psykiatriska vården.   
 
Norden som område valdes på grund av att den största delen av forskningen om 
handledning finns där. Det kan vara så att det inte skiljer sig i så hög grad mellan de 
nordiska länderna, när det gäller sjuksköterskors roll i vården. Artikeln från England 
upplevdes också relevant på grund av att det var där handledningen fick sitt fäste. 
I de studier som utgjorde underlag för denna studies resultat, beskrevs sjuksköterskors 
upplevelser av handledning med hjälp av olika begrepp och indelning i teman. 
Begreppen var många och fastän flera hade liknande innebörd, var de inte helt 
synonyma. Därför var det svårt att hitta de bärande nyckelorden. En annan svårighet vi 
stötte på var att bedöma status på de upplevelser som beskrevs i vissa studier. De 
kategorier av upplevelser som beskrivs i en kvalitativ studie rangordnas inte alltid. 
Vilken kategori av upplevelser nämndes av flest informanter? Den kategori som 
presenteras först? Den kategori som innehåller mest information? Speglar citat från 
enstaka sjuksköterskor den allmänna uppfattningen bland informanterna i en fråga? 
Sökorden supervision, nursing, stress och experience ansågs relevanta för uppsatsens 
syfte. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien diskuteras utifrån de teman som framkommit i resultatet. 
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Minskad stress 
Författarna har reflekterat över att inom den somatiska vården möter sjuksköterskorna 
många situationer som är psykiskt påfrestande. 
Arbete med patienter i livets slutskede, svårt sjuka barn och andra patientgrupper är 
några exempel. Flertalet sjuksköterskor beskriver sitt yrke som mycket stressigt och att 
de ofta tar med sig problem hem. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskorna inte 
orkar engagera sig i patienterna och risken för utbrändhet ökar. Höga nivåer av stress 
försämrar förmågan att vårda patienter enligt Bégat, et al. (2005). 
 
Författarna till uppsatsen fann att sjuksköterskornas stress minskades i huvudsak på tre 
olika sätt genom handledningen. 
Det första sättet var upplevelse av att få ventilera och bearbeta sina känslor. 
Detta kan jämföras med en av de sju funktioner för omvårdnadshandledning som 
Holmberg (2000) benämner pysfunktion. Genom pysfunktion skapas möjlighet att få 
pysa ut olustkänslor, stress, irritation och ilska. Detta kan minska den psykiska 
påfrestningen. Pysfunktionen anser vi vara en viktig del av handledningen. Att få 
ventilera sina problem kan vara väldigt befriande. Den stressreducerande pysfunktionen 
verkar vara den handledningsåtgärd som ger mest omedelbar effekt. Malm (1998) 
beskriver sjuksköterskor som sökande efter bekräftelse. Sjuksköterskor vill bli sedda, 
veta att de duger och är värdefulla. 
Sjuksköterskorna upplevde handledningen som en plats för att ventilera och reflektera 
över sina tankar på (Elmcrona & Winroth, 1997) och där dessa tankar kunde bearbetas 
och bekräftas. Detta gav kraft och energi (Antonsson & Sandström, 2000), samt en 
känsla av lättnad (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
När det saknas möjlighet till ventilering och reflektion finns troligtvis en risk att 
sjuksköterskorna tar med sig händelser hem. Att inte kunna släppa arbetet i sin 
hemmiljö skapar i sin tur en stressfull situation. Om detta ständigt upprepas är arbetet 
ständigt närvarande och chansen till avkoppling blir minimal. Ohlson & Arvidsson 
(2005) beskriver i sin studie att de sjuksköterskor som hade handledning upplevde att de 
inte tog med sig sina bekymmer hem i lika stor utsträckning som tidigare, på grund av 
möjligheten att delge sina känslor av stress och ilska under handledningen.  
Den sinande energin som stressen medför förstärker sannolikt den vanmakt som 
sjuksköterskor kan uppleva då möjligheten till reflektion och ventilering saknas. Därför 
tror vi att det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att tillsammans med kollegor 
kunna diskutera upplevelser för att slippa hamna i en situation där stresshalten blir så 
hög att det leder till utbrändhet och ohälsa. 
Severinsson (1990) förklarar att bekräftelse stärker yrkesidentiteten som i sin tur 
skyddar mot stress och därmed befrämjar hälsan. Wiklund (2003) anser också att tankar 
och funderingar bör reflekteras över och att handledning i grupp kan vara ett forum för 
detta.  
 
Det andra sättet som kan minska stress var strukturering av arbetsuppgifter.  
Strukturen på sjuksköterskors arbetsuppgifter var nödvändig för att uppleva känsla av 
kontroll. Ett exempel på struktur är att avgränsa sig gentemot andra yrkeskategorier, för 
att klargöra sjuksköterskors roll och tillhörande arbetsuppgifter. Detta minskade 
sjuksköterskornas upplevelse av stress (Ohlson & Arvidsson, 2005). Motsvarande 
resultat presenteras av Bégat & Severinsson (2001), där handledningen visade sig ha 
positiv inverkan på oro och upplevelsen att inte ha kontroll. Severinsson (2003) 

 14



 

beskriver att höga krav, låg nivå av kontroll och känsla av bristande kontroll ökar 
arbetsrelaterad stress som leder till hälsoproblem. För att minska stressen och skapa 
möjlighet till reflektion över det praktiska arbetet rekommenderas handledning. 
 
Det tredje sättet att minska stress var ökad självkännedom. 
Stressfyllda arbetssituationer kan avhjälpas med förbättrad självkännedom, eftersom 
sjuksköterskor då kan inse sina begränsningar. Kraven på sig själva minskar (Elmcrona 
& Winroth, 1997). Detta stämmer överens med andra studier. Bégat & Severinsson 
(2001) visar att handledning främjar välmående hos sjuksköterskorna och hjälper dem 
att ge mening åt deras stressfyllda arbetssituation.  
Genom förbättrad självkännedom och genom att använda sina erfarenheter på ett 
positivt sätt i handledning kan försoning med lidandet uppnås och sjuksköterskorna är i 
ett vardande. Hälsan blir till en helhet (Wiklund, 2003). 
Att sjuksköterskorna kan kontrollera oro i stressfyllda situationer är viktigt både för 
patienterna och sjuksköterskorna eftersom oro kan orsaka sämre vårdkvalitet (Bégat & 
Severinsson 2001). Edwards, Burnard, Hannigan, Cooper, Adams, Juggessur, Fothergil 
& Coyle (2006) visar också att utbrändhet minskar med hjälp av handledning under 
förutsättning att den varit effektiv. 
 

Yrkesmässig växt 
Vårt resultat visar att sjuksköterskorna upplevde att handledningen utvecklade deras 
yrkesroll. Den kunskap som handledningen givit tillägnades med hjälp av reflektion och 
resulterade i att sjuksköterskorna fick nya perspektiv (Ohlson & Arvidsson, 2005; 
Elmcrona & Winroth, 1997; Arvidsson, et al. 2001; Arvidsson, et al. 2000; Arvidsson, 
2000; Antonsson & Sandström, 2000 och Jones, 2003a). Detta är något som Wiklund 
(2003) beskriver genom att lyfta lekens betydelse i samband med reflektion. Nya 
insikter växer fram då sjuksköterskorna experimenterar med olika alternativ för hur nya 
tillvägagångssätt kan skapa en bättre vård. 
Med handledningens hjälp lärde sig sjuksköterskorna reflektionens betydelse, för att 
integrera teoretisk och praktisk kunskap (Arvidsson, et al. 2001 och Ekebergh, 1998). 
Erfarenheter integreras med vårdvetenskaplig teori för att få en fördjupad förståelse 
(Ekebergh, 1998). Malm (1998) belyser lärandet genom att beskriva det som en 
nybildad helhet, där sjuksköterskorna får ny självkännedom. Lärandet sker när 
sjuksköterskorna gemensamt reflekterar över upplevda situationer.  
 
Handledningen bidrog också till en personlig växt hos sjuksköterskorna (Elmcrona & 
Winroth, 1997) med ökat mod, ökad tro på sig själv och sina kunskaper som resultat 
(Arvidsson, et al. 2001; Elmcrona & Winroth, 1997 och Arvidsson, 2000). Malm (1998) 
skriver att bekräftelse behövs för att växa och utvecklas. I handledning sker bekräftelsen 
genom ansning. Enligt Holmberg (2000) har bekräftelse en avgörande betydelse för 
yrkesmässig växt och ingår som en av sju funktioner för omvårdnadshandledning. 
Bekräftelsefunktionen innebär att feedback på upplevelser under handledningen stärker 
sjuksköterskornas självförtroende. När sjuksköterskorna kände sig bekräftade kunde de 
gå vidare och utveckla sin yrkesroll (Antonsson & Sandström, 2000). Med 
handledningens hjälp blev yrkesrollen tydligare, med avseende på vad som ingick i 
sjuksköterskornas arbetsuppgifter (Ohlson & Arvidsson, 2005).  
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Möjligheter till kompetensutveckling är en faktor som påverkar sjuksköterskor i sin 
yrkesverksamhet (Bégat, et al. 2005 och Severinsson & Kamaker, 1999) och ett syfte 
med handledningen är att stärka sjuksköterskors yrkesroll för att säkerställa 
omvårdnadens kvalitet (Hermansen, et al. 1994). Resultatet i denna studie visar att 
handledningen uppfyller detta syfte.  
 

Gemenskap  

Gemenskapen var överlag bra i handledningsgrupperna. Närhet och öppenhet bidrog till 
ökad förståelse och lyhördhet mellan sjuksköterskorna. Detta stöd gynnade samarbetet 
(Elmcrona & Winroth, 1997). Värme, närvaro och empati speglade gemenskapen hos 
sjuksköterskornas i Arvidssons (2000) studie. Bekräftelse och stöd i 
handledningsgrupperna var också en trygghet hos sjuksköterskorna (Ohlson & 
Arvidsson, 2005 och Arvidsson, 2000).  
 
Ansning, lekande och lärande används i handledningen som en hjälp till reflektion. 
Ansning i handledning handlar om bekräftelse och en förutsättning för bekräftelse är 
gemenskap. Gemenskapen är också nödvändig för att leken ska ge en kreativ 
handledning och att lärandet ska bli effektivt (Malm, 1998). Dahlberg (1998) beskriver 
att handledningen tar sin början i sjuksköterskornas livsvärld. Författarna tycker att 
handledningen inte bara tar sin början i sjuksköterskornas livsvärld utan är en del av 
handledningen från början till slut. Allt som händer under ett handledningstillfälle ger 
en inblick i varandras livsvärldar. Inblick i och bekräftelsen av varandras livsvärldar 
anser författarna stärker gemenskapen.  
 

Förbättrad patientkontakt 
Sjuksköterskornas förhållningssätt mot patienterna förbättrades av handledningen 
(Antonsson & Sandström, 2000). Sjuksköterskorna satte patienten i centrum istället för 
uppgiften (Elmcrona & Winroth, 1997). Handledningen hjälpte sjuksköterskorna att 
applicera omvårdnadsperspektivet (Arvidsson, et al. 2000) och patientens livsvärld blev 
utgångspunkt för vårdrelationen (Arvidsson, et al. 2001). Viljan att ge bättre vård 
stärktes av handledningen. Dessutom fokuserade sjuksköterskorna på relationen med 
patienterna (Arvidsson, et al. 2000). En förbättrad patientkontakt var en viktig fråga, 
speciellt för de mer erfarna sjuksköterskorna (Antonsson & Sandström, 2000).  
Resultatet kan jämföras med andra studier. Målet att arbeta patientcentrerat framgår i 
Bégat, et al. studie (2006) och respekt för patientens beslut ingick i sjuksköterskornas 
värderingar. 
Sjuksköterskorna ansåg att det är nödvändigt att förstå patientens lidande och att en 
framgångsrik relation med patienten var en förutsättning för kvalitativ vård (Bégat & 
Severinsson, 2001). Sjuksköterskornas relation till patienten ska präglas av kärlek. 
Kärlek, eller caritas, är vårdandets grundmotiv, där vikten ligger i att visa patienten att 
man bryr sig om och bekräftar, enligt Malm (1998). Författarna tror att när 
sjuksköterskor får möjlighet till att samtala och bearbeta vad som är en god kvalité på 
omvårdnaden utifrån den enskilde patienten, ökar medvetenheten om hur de egna 
resurserna kan bidra till en ökad arbetstillfredsställelse. Den svåra vanmaktskänsla 
sjuksköterskor kan ha inför en svår situation ersätts istället med en förmåga till 
problemlösning där patientens bästa står i fokus.  Bégat, et al. (2005) beskrev i sin 
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studie att sjuksköterskorna påverkades mycket av de etiska dilemman som uppkom runt 
patienten. Dessa etiska dilemman kunde till exempel vara hur patientens autonomi 
skulle kunna skyddas i vissa vårdhandlingar. Arvidsson, et al. (2001) och Hermansen, et 
al. (1994) bekräftade att sjuksköterskorna som hade handledning upplevde att de fick 
större vilja att ge bättre vård. Patientens autonomi blev viktigare. 
Genom ökad möjlighet till diskussion om etiska dilemman i ett handledningsforum tror 
författarna att sjuksköterskorna tillsammans kan hitta sätt där patientens bästa står i 
fokus. Om det inte skapas möjlighet till reflektion och ventilering av de intryck som 
sjuksköterskorna möter dagligen, finns risken för distansering. Denna distansering kan 
drabba patienten då sjuksköterskorna inte orkar ta del av patientens svårigheter och inte 
orkar se patientens livsvärld. Genom att sjuksköterskorna skyddar sig själva försvinner 
patientens möjlighet att få uttrycka sina behov. Detta medför att patientens autonomi går 
förlorad. Författarna tror att den trygghet och gemenskap som handledning skapar 
medför en bättre arbetsmiljö som främjar både sjuksköterska och patient. 
 

Praktiska implikationer 
För att handledningen ska ge önskad effekt bör följande faktorer beaktas: 

• Information om handledningens avsikt 
• Sammansättning av handledningsgruppen 
• Avsatt tid för handledningen  
• Handledningens kontinuitet 
 

De avdelningar som tänkt introducera handledning kan inte förutsätta att sjuksköterskor 
vet vad handledning innebär och vilket syftet med den är. För att inse hur handledning 
går till och för att förstå målet med den, bör sjuksköterskorna delges information om 
detta. Informationen kan väcka intresse och därmed öka deltagarantalet. 
 
Resultatet i studien visar att gemenskapen var god i handledningsgrupperna. 
Gemenskap i handledningsgruppen är grunden för en effektiv handledning. En gynnsam 
sammansättning av handledningsgruppen är därför nödvändig. Till att börja med bör 
alla sjuksköterskor på avdelningen erbjudas handledning. Deltagandet bör också vara 
frivilligt, då samtliga deltagare förväntas vara aktiva under handledningen.  
Alla bör också få samma möjlighet till aktivitet under handledningen. Handledaren, vars 
uppgift är att styra gruppen, måste se till att jämbördighet upplevs mellan deltagarna. 
Handledaren bör också ha kompetens, såväl inom handledning som inom 
omvårdnadsteori, omvårdnadspraktik och vårdvetenskaplig teori. 
 
I studien gjord av Elmcrona & Winroth (1997) beskriver sjuksköterskorna tidsbrist på 
grund av hög arbetsbelastning som ett hinder för att komma iväg på handledning. 
Tidsbrist som hinder för handledningen visade sig visserligen endast i denna studie, 
men god planering av handledningstillfällen är viktig för att ge större möjlighet till 
ersättningspersonal. Detta är ett sätt att komma runt hindret, vilket naturligtvis är en 
kostnadsfråga, men det reducerar den skuldkänsla sjuksköterskor kan känna när de 
lämnar kollegor under hög arbetsbelastning. 
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Resultatet visar att vissa positiva effekter av handledning som t.ex. ökad tro på sig själv 
har visat sig först efter längre tids handledning. Därför bör handledningen ha 
kontinuitet. Tveiten (2003) förespråkar att handledningen ska pågå i ett till tre år. 
Vi tror dessutom att handledningsperioder ska upprepas med jämna intervall för att 
fortsättningsvis kunna öka kompetensen hos sjuksköterskorna. 
 
”Motsättningar och därmed även spänningsfält måste ständigt upplevas och bearbetas 
om utvecklingen inte ska stanna upp. Balans och harmoni är alltid kortvariga tillstånd. 
Om perioderna med jämvikt blir för långa, stagnerar vi” (Hermansen, et al. 1994, s. 
67). 
 

Slutsats 
Vårt resultat visar tydligt att handledning ger många positiva effekter. I vilken 
utsträckning används handledning som ett personalvårdande forum? 
Att vårda sin personals hälsa är viktigt, men vi upplever att fokus ligger på den fysiska 
hälsan. Faktum är att sjuksköterskor bör ha god psykisk hälsa såväl som fysisk hälsa för 
att kunna vårda andra på ett tillfredsställande sätt. Att ge tillfälle för reflektion och 
ventilering vid svårigheter som sjuksköterskorna möts av, borde ligga i allas intresse för 
att kunna säkra vårdkvaliteten, men också för att ta tillvara på den kunskap och lust till 
vårdande som sjuksköterskorna har. Vi anser att erbjudande om handledning borde vara 
obligatoriskt inom den somatiska vården. Att få beslutsfattare att inse investeringsvärdet 
i handledningen, så att denna kan erbjudas i större omfattning, är viktigt. Därför anser vi 
att vidare forskning om handledning är nödvändig.  
 
 

 18



 

REFERENSER 

Antonsson, A-C. & Sandström, B. (2000). Reflektion – kärnan i                  
omvårdnadshandledning. Vård i Norden 20 (4), 38-41. 

 
Arvidsson, B. (2000). Clincal Supervision – A study of how psychiatric nurses        

experience group supervision. Akademisk avhandling. Malmö: Department of 
Educational and Psychological  Research.   

 
Arvidsson, B. (2004). Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans 

kompetens. Socialmedicinsk tidskrift (4), 334-339. 
 
Arvidsson, B., Löfgren, H. & Fridlund, B. (2000). Psychiatric nurses´conceptions of 

how group supervision in nursing care influences their professional competence.  
     Journal of Nursing Management (8), 175-185. 
 
Arvidsson, B., Löfgren, H. & Fridlund, B. (2001). Psychiatric nurses´conceptions of         

how group supervision programme in nursing care influences their professional 
competence: a 4-year follow-up study. Journal of Nursing Management (9), 161-
171. 

 
Bégat, I. & Severinsson, E. (2001). Nurses´reflections on episodes occurring during 

their provision of care – an interview study. International Journal Nursing Studies. 
(38), 71-77. 

 
Bégat, I., Ellefsen, B. & Severinsson, E. (2005). Nurses’ satisfaction with their work 

environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses’ 
experiences of well-being – a Norwegian study. Journal of Nursing Management 
(13), 221-230. 

 
Bégat, I. & Severinsson, E. (2006). Reflection on how clinical nursing supervision 

enhances nurses’ experiences of well-being related to their psychological work 
environment. Journal of Nursing Management (14), 610-616. 

 
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K. (red.) (1998). HYV - Handledning i yrkesmässig växt inom vården. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edwards, D.,  Burnard, P., Hannigan, B., Cooper, L., Adams, J., Juggessur, T., 

Fothergil, A. & Coyle, D. (2006). Clinical supervision and burnout: the influence of 
clinical supervision for community mental health nurses. Journal of Clinical 
Nursing (15), 1007-1015. 

 

 19



 

Ejd, M. (1999). Sjuksköterskor ska handleda sjuksköterskor. Hämtad 2008-04-18 från 
http://www.vardfacket.nu/VFTemplates/Article____448.aspx

 
Ekebergh, M. (1998). Handledning i yrkesmässig växt i sjuksköterskeutbildningen. 

Ingår i Dahlberg, K., (red.), HYV Handledning i yrkesmässig växt inom vården (s. 
33-48). Lund: Studentlitteratur. 

 
Elmcrona, M. & Winroth Kilebrand, M. (1997). Klinisk handledning Tio 

sjuksköterskors upplevelser av två års processorienterad handledning. Vård i 
Norden, 17(3), 4-9. 

 
Eriksson, K. (2001). Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vasa: Multiprint Oy. 
 
Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data 

synthesis of processed data.  Australian Journal of Advanced Nursing, 20 (2), 22-26. 
 
Friberg, F. (red.) (2006).  Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserad 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hermansen Vånar, M., Vråle Bruland, G. & Carlsen, L.B. (1994). 

Omvårdnadshandledning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Holmberg, U. (2000). Handledning i praktiken. Uppsala: Uppsala Publishing House 

AB. 
 
Jones, A. (2003a). Some benefits experienced by hospice nurses from group clinical 

supervision. European Journal of Cancer Care. (12), 224-232. 
 
Jones, A. (2003b). Clinical Supervision in Promoting a Balanced Delivery of Palliative 

Nursing Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 5( 3), 168-175. 
 
Malm, M. (1998). Ansande, lekande och lärande omvårdnadshandledning. Ingår i 

Dahlberg, K., (red.), HYV Handledning i yrkesmässig växt inom vården (s. 49-66). 
Lund: Studentlitteratur. 

 
Näf, G. (1999). Handledning – betydelse och definitioner. Vård i Norden, 19(1), 26-31.  
 
Ohlson, E. & Arvidsson, B. (2005). Sjuksköterskornas uppfattning av hur 

processorienterad omvårdnadshandledning kan befrämja deras psykiska hälsa. Vård 
i Norden, 25 (2), 32-35. 

 
Severinsson, E. (1990). Förnyelse – Handledning i vårdarbete. Stockholm: Norstedts 

Förlag AB. 
 
Severinsson, E. (2003). Moral stress and burnout: Qualitative contenet analysis. Nursing 

and Health Sciences, (5), 59-66. 
 

 20

http://www.vardfacket.nu/VFTemplates/Article____448.aspx


 

Severinsson, E. & Kamaker, D. (1999). Clinical nursing supervision in the workplace – 
effects on moral stress and job satisfaction. Journal of Nursing Management (7), 81-
90. 

 
Socialstyrelsen (1995) Socialstyrelsens allmänna råd Kompetenskrav för tjänstgöring 

som sjuksköterska och barnmorska, SOSFS 1995:15, Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Tveiten, S. (2003). Yrkesmässig handledning – mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 21



 Bilaga 1 
 

Översikt av analyserad litteratur 
 
 
Artikel Perspektiv  

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Clinical 
supervision – A 
study of how 
psychiatric nurses 
experience group 
supervision 
Författare: 
Arvidsson, B 
Tidskrift: 
Akademisk 
avhandling 
Årtal: 2000 

 
Sjuksköterske-
perspektiv 
 
 
                         

Sjuksköterskor upplever 
ofta sitt arbete som 
stressfyllt och de 
upplever en känsla av 
otillräcklighet. 
Syftet med studien är 
att beskriva hur 
psykiatrisjuksköterskor 
upplever handledning 

 Kvalitativ studie 
Analys av enkät med 
fyra teman, som 
delades ut efter vart 
fjärde 
handledningstillfälle 
 
12 sjuksköterskor 
inom pykiatiska 
vården på en klinik i 
södra Sverige 
indelades i två 
grupper och fick  2 
timmars handledning 
varannan vecka från 
Oktober-93 tom Maj 
-95 

Resultatet redovisas utifrån 
fyra teman. 
 
- Gemenskap 

 
- Tillåtande atmosfär 
 
- Förståelse 

 
- Kompetens 

Titel:.Reflektion
- kärnan i 
omvårdnadshandle
dning 
Författare: 
Antonsson, A-C & 
Sandström, B 
Tidskrift: 
Vård i Norden 
Årtal: 2000 

 
Sjuksköterske-
perspektivet 
 

Sjuksköterskeyrket idag 
är mångfacetterat oh 
ställer stora krav på sina 
utövare. Omvårdnaden 
kräver praktiska och 
tekninska färdigheter 
Även förmåga till 
relation och samspel 
mellan sjuksköterska 
och patient. 
Sjuksköterska –
patientrelationen 
medför ofta ett ensidigt 
givarförhållande och 
kan medföra risker för 
sjuksköterskan iform av 
stress och utbrändhet 
Syftet med studien är 
att ta reda på hur 
sjuksköterskor i den 
somatiska vården 
beskriver vad de lärt sig 
och hur kunskapen 
integrerats och 
utvecklats genom 
handledning. 

Intervjuer med 
kvalitativ ansats. 
Ett strategiskt urval 
valdes för att 
maximera möjliheten 
att undersöka olika 
uppfattningar om 
omvårdnadshand-
ledning enligt 
processmetoden. 
Detta innebär att man 
söker respondenter 
som har olika lång tid 
i yrket. Åtta 
yrkesverksamma 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av 
omvårdnadshand-
ledning i den 
somatiska vården 
valdes ut. 
Dessa fick 
handlendning 90 min 
varannan vecka. 

Utifrån analys av 
intervjuerna framkom tre 
kategorier. 
 
- Effekter av handledning 
 
- Ämnen som aktualiserades     
i handledning. 
 
- Kunskapsintegrering 



Titel: 
Sjuksköterskornas 
uppfattning av hur 
processorienterad 
omvårdnadshandle
dning kan befrämja 
deras psykiska 
hälsa 
Författare: 
Ohlson, E. & 
Arvidsson, B. 
Tidskrift: 
Vård i Norden 
Årtal: 2005 

 
Sjuksköterske-
perspektivet 
 
 
 

Sjuksköterskeprofession
en påverkar den 
psykiska hälsan då 
sjuksköterskorna arbetar 
under stor press. 
Sjukskrivningar hos 
sjuksköterskor har ökat 
och positiva 
arbetsförhållanden är av 
stor vikt för att 
motverka 
arbetsrelaterad stress. 
Syftet med studien var 
att beskriva hur 
grupphandledning kan 
motverka psykisk 
ohälsa hos 
sjuksköterskor. 
 

Denna kvalitativa 
studie är genomförd 
med en 
fenomenografisk 
metod där en vad-
aspekt och en hur-
aspekt urskiljs. Vad-
frågan innebär en 
avgränsning av 
fenomenet, hur-
frågan handlar om 
hur fenomenet 
uppfattas av den 
intervjuade.  
Metoden syftar till att 
beskriva människors 
olika kvalitativa 
uppfattningar av ett 
fenomen.  
Intervjuerna var 
bandinspelade och 
öppna 
halvstrukturerade. 
Intervjuerna som var 
öppna och 
halvstrukturerade 
gjordes sex månader 
efter avslutad 
handledning. 
Informanterna var 12 
sjuksköterskor från 
tre olika 
handledningsgrupper 
i västra Sverige. 
Strategiskt urval 
användes från de tre 
grupperna. 

Resultatet redovisas utifrån 
tre beskrivningskategorier. 
 
- Att reflektera 
 
- Att känna stöd 
 
- Att ha kontroll 
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Sjuksköterske-
perspektivet 
   

Psykiatrisjuksköterskor
na möter många 
utmaningar i sitt arbete 
och upplever ibland 
arbetet med patienterna 
som krävande. 
Syftet är att beskriva 
hur psykiatriska 
sjuksköterskor upplevde 
hur två års 
grupphandledning hade 
påverkat deras 
professionella 
kompetens fyra år efter 
avslutad handledning. 
  
 

10 psykiatriska 
sjuksköterskor som 
deltagit i två års 
grupphandledningspr
ogram intervjuades 
fyra år efter avslutad 
handledning. Data 
var analyserad enligt 
fenomenografisk 
metod. 

Resultatet redovisades 
utifrån sex kategorier.  
 
- Känsla av arbetsmotivation 
 
- Ökad kunskap och 
kompetens 
 
- Ökad känsla av trygghet i 
vårdsituationer 
 
- Känsla av personlig 
utveckling 
 
- Insikt av värdet med 
handledning 
 
- En känsla av professionell 
samhörighetskänsla 
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Närhet och djup i 
relationen sjuksköterska 
– patient ställer stora 
krav på sjuksköterskan. 
Hon kan ha svårt att 
klara av att dela 
patientens och 
anhörigas smärta, sorg 
och lidande. 
Syftet var att beskriva 
sjuksköterskornas 
upplevelser av två års 
processorienterad 
handledning. 

 Metod med 
kvalitativ ansats 
användes. Tio 
sjuksköterskor på en 
neurologavdelning i 
västra Sverige 
intervjuades. 

Resultatet redovisas med 
fem huvudkategorier: 
 
-Mod 
 
-Stöd 
 
-Bekräftelse 
 
-Yrkesbild och självbild 
 
-Handledningshinder 
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Känslomässiga 
reaktioner till sjukdom 
och död kan vara 
krävande för 
sjuksköterskor. 
Syftet var att få ökad 
förståelse för olika 
synpunkter beträffande 
handledning i speciella 
grupper, t ex 
sjuksköterskor inom 
palliativ vård. 
Syftet var också att 
utvärdera de 
upplevelser av 
handledning som 
sjuksköterskorna 
upplevde hjälpa dem 
bäst/sämst i sitt yrke. 

 
En kvalitativ metod 
användes. 
Sjuksköterskorna 
fyllde i ett 
frågeformulär efter 
avslutad 
handledningsperiod. 
Efter ytterligare två 
veckor utfördes 
intervjuer, med 
samma struktur som 
frågeformulären. 

 
I analysen av de öppna 
svaren framkom följande 
nyckelord. 
 
- Förändring 
 
- Trygg miljö 
 
- Ökad kunskap 
  
- Bekräftelse. 
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Erfarna sjuksköterskor 
är ofta inte medvetna 
om sin samlade 
kunskap. 
Syftet var att beskriva 
hur 
psykiatrisjuksköterskor 
upplevde hur 
grupphandledning 
påverkat deras 
professionella 
kompetens  

Tio sjuksköterskor 
intervjuades ett 
respektive två år efter 
avslutad 
handledning. 
Intervjun bestod i 
frågor med öppna 
svar. 

Resultatet presenteras i form 
av 4 huvudkategorier: 
 
-Tillfredsställelse med 
arbetet 
 
-Ökad kunskap och 
kompetens 
 
-Ökad känsla av trygghet i 
vårdsituationer 
 
-Känsla av personlig 
utveckling 
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