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Bakgrund: Sjuksköterskans arbete innebär att dagligen möta patienter i olika situationer, 

ofta komplicerade vilket innebär många tankar och känsloupplevelser.  För att fortsätta 

utvecklas som sjuksköterska samt bearbeta upplevelser behövs tid till handledning och 

reflektion. Det finns flera olika handledningsmodeller. Syfte: Syftet med studien är att 

utifrån tidigare forskning beskriva sjuksköterskors upplevelser av kollegial handledning.  

Metod: Litteraturbaserad studie med kvalitativ inriktning. Resultat: Det framkom fyra 

viktiga huvudkategorier med åtta underkategorier. Huvudkategorierna var, 

handledningsgruppen, stöd, reflektion och profession. De följande underkategorierna, 

trygghet och motivation, välbefinnande och kollegialt stöd, bearbetning av känslor, 

tillfredställelse och bekräftelse, stärkt yrkesidentitet, personlig utveckling samt kvalitet och 

engagemang.  Diskussion: Sjuksköterskor anser att handledning är viktigt. Ges de inte 

möjlighet till reflektion, riskerar känslor och upplevelser att bli ett hinder i 

omvårdnadsarbetet. Det är dock viktigt att handledning utförs på rätt sätt, för att ge 

sjuksköterskorna rätt motivation att medverka i handledning. Sjuksköterskorna når både 

personlig och professionell växt genom att utbyta erfarenheter mellan kollegor. 

Konklusion: Sjuksköterskor har behov av handledning, både i form av reflektion för att 

undvika att känslor och tankar blir ett hinder samt i sin professionella växt. Detta leder till 

ökad omvårdnadskvalitet. 

  

 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Nurse´s experiences from clinical supervision. A literature 
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Background:  A nurse’s work involves daily contact with patients in various situations. 

They are often complicated which brings out many thoughts and emotions. To be able to 

continue to grow as a nurse and to process experiences time for supervision and reflection 

is needed. There are several kinds of supervision. Purpose: The purpose of the study is, 

based on previous research, describe nurse’s experiences from supervision. Method: A 

study based on literature with a qualitative approach. Result: Four important main 

categories with eight subcategories emerged. The main categories were:  group of 

supervision, support, reflection and profession. The following subcategories were security 

and motivation, wellbeing and collegial support, processing emotions, satisfaction and 

confirmation, strengthened professional identity, personal development and quality and 

commitment. Discussion: Nurses consider supervision as important. If chance to reflect is 

not given, emotions and experiences risk affecting the nursing work in a negative way. 

There is, however, important that the supervision is handled correctly, to motivate the 

nurses to participate in the supervision. By exchanging experience, nurses are able to grow, 

in a personal way as well as in a professional one. Conclusion: Nurses are in need of 

supervision. They need it to avoid feelings and thoughts from becoming a problem, as well 

as they need it in their professional growth. This leads to improved quality of care. 
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INLEDNING 

Den legitimerade sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005) ställs inför ständigt nya krav på 

självständigt arbete. De ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt, kunskap om 

mångkulturella behov samt professionellt ansvar. Sjuksköterskan bör ha förmåga att 

kritiskt reflektera över de befintliga rutiner och metoder som finns samt kunna inspirera till 

dialog om införande av ny kunskap. Dessutom förutsätts att sjuksköterskan har ett 

personligt engagemang och professionell utveckling, samt en förmåga till att fortlöpande 

och självständigt analysera styrkor och svagheter i den egna professionella och personliga 

kompetensen. Detta behövs för att kunna ge patienten en optimal vård av god kvalitet.  

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ett brett arbetsområde. Det 

handlar om att bedöma och besluta om insatser samt mål för behandling. Sjuksköterskan 

ska dokumentera, planera, utföra/delegera och leda insatser. Det ingår också att handleda, 

informera samt utbilda annan personal och studenter. Sjuksköterskan ska vara delaktig i 

arbetet med att effektivisera och kvalitetsutveckla samt samarbeta med socialtjänsten. I 

Socialstyrelsens allmänna råd framgår det att arbete inom geriatrisk vård är en av de 

särskilt kompetenskrävande verksamheterna. I takt med att den akuta sjukvården har 

förändrats, med färre vårdplatser och kortare vårdtider ökar kommunens hälso- och 

sjukvårdsansvar. För sjuksköterskor inom kommunens hälso- och sjukvård kan det 

innebära att han/hon ställs inför många komplexa situationer (Almqvist, 2005).  Nilsson 

Kajermo och Wallin (2010) menar att för den som jobbar inom hälso- och sjukvård är det 

en självklar utgångspunkt, att ambitionen är att utföra sitt jobb på bästa sätt och med en 

god kvalitet. I sin yrkesroll har varje sjuksköterska ett individuellt och reglerat ansvar för 

att inom sitt område följa kunskapsutvecklingen samt utifrån sina förutsättningar ha 

patientens bästa för sina ögon.  

I mitt arbete, under drygt 20 år som sjuksköterska hamnar jag många gånger i situationer 

som kräver snabba beslut och prioriteringar. Oftast är arbetstempot högt vilket innebär att 

det är svårt att få tid till reflektion och handledning. Det är lätt att känna sig otillräcklig och 

stressad. Vilket kan innebära att kvaliteten på omvårdnaden blir sämre.  För att kunna växa 

och utvecklas som sjuksköterska behövs tid till kollegial handledning. Denna metod av 

handledning är ett led i att lära av erfarenhet.  

Ett av problemen är att få tid till kollegial handledning och i mitt fall inom kommunal 

hälso- och sjukvård, där jag jobbat i 10 år som distriktssköterska. Vi har haft förmånen i 

Lidköpings kommun att få handledning under några år och jag har gått en internutbildning 

för att kunna bedriva kollegial handledning. Detta har pågått under hösten 2009 och våren 

2011. 
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BAKGRUND 

Historik 

Det finns en lång historia bakom yrkesmässig handledning i omvårdnad. Den började på 

1800-talet i England med brittiskan Octavia Hill. Hon var en av de första handledarna för 

frivilliga välgörenhetsarbetare. Yrkesmässig handledning i omvårdnad, började bland 

psykiatrisjuksköterskor. Handledning av sjuksköterskor i Norge infördes under 1960-talet 

på en psykiatrisk avdelning med hjälp av en engelsk sjuksköterska, Elisabeth Barnes. 

Utvecklingen fortsatte via den psykiatriska vården till den somatiska vården och nådde 

Sverige i slutet av 1980-talet. Det bildades 1992 en nätverksgrupp i Göteborg. En nationell 

intresseförening bildades 1995 som 1996 övergick till en riksförening inom SHSTF (nu 

Vårdförbundet).  Från 2000 är Riksföreningen för Yrkesmässig Handledning i Omvårdnad, 

RfYHO en självständig organisation (SWENURSE). 

Handledning i omvårdnad 

Begreppet handledning i omvårdnad är inte entydigt och klart definierat. 

Nationalencyklopedin (2011) beskriver handledning på följande sätt: 

En typ av praktiskt- pedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under utbildning eller praktik. 

Inom vissa människovårdande yrken med teoretisk grundutbildning används särskilda 

handledare som stöd för att bevara och vidareutveckla yrkeskunnandet. Syftet med 

handledning är att underlätta och öka förmågan att ge god behandling, att ha en stödjande 

funktion i svåra och krävande situationer och vid etiska dilemman samt att motverka 

stress. Handledning är inriktad på professionella metoder och processer i arbetet och ges i 

grupp eller individuellt. 

 

Enligt Tveiten (2008) är handledning en pedagogisk och relationsrelaterad process med 

upptäckt, inlärning, växande och utveckling som mål. Avsikten med handledning är att 

utveckla eller vidareutveckla professionell kompetens. Berggren (2009) beskriver 

handledning som en process som påverkar sjuksköterskors sätt att utöva sitt yrke. Enligt 

Bond och Holland (1998) är definitionen av handledning, (clinical supervision), en 

regelbunden, skyddad tid för att underlätta för reflektion av det kliniska arbetet. 

Handledning i yrke är yrkesmässig och personlig, det är den egna praktiska erfarenheten av 

omvårdnadsarbete som blir föremål för reflexion och bearbetning (Tveiten, 2008; 

Hermansen, Bruland, Carlén & Almqvist, 1994). Handledning som beskrivs här av Tveiten 

(2008) är i stort sett en planerad och strukturerad verksamhet. Josefsson (2009) anser att 

det inte ska vara ett slumpmässigt stöd utan bör ske i organiserad form.  Det råder i stort 

sett enighet om vad syftet med omvårdnadshandledning är, att stödja utvecklingen av den 
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handleddes professionella identitet, kompetens, skicklighet och etik (Berggren, 2009; Bond 

& Holland, 1992). Enligt Berggren (2009) menar Cutcliffe och Proctor (1998) att syftet 

med handledning kan beskrivas ur två separata perspektiv. När en erfaren sjuksköterska 

(handledaren) stödjer en mindre erfaren sjuksköterska (den handledde) i det praktiska 

vårdarbetet. Det andra är att hjälpa och stödja sjuksköterskor att reflektera dels över etiska 

dilemman och svårigheter i vårdandet eller i positiva vårdsituationer.  

Handledning stärker motivationen och viljan för arbetet, dock måste den handledde själv 

vara villig att utforska och granska sitt eget omvårdnadsarbete. Ett yrke som innebär 

omvårdnad förpliktigar till reflektion över etiska frågor och grundläggande etiska 

ståndpunkter (Hermansen et al., 1992). Teviten (2008) tar upp om handledning ska vara 

frivillig. Författaren menar att det är nyttigt att reflektera och se kritiskt på sin egen 

yrkespraxis, för att vara kompetent att arbeta med människor. 

I Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) belyses vårdarnas utsatthet 

för ohälsa orsakat av stress som kan leda till konsekvenser för kvaliteten i omvårdnad. 

Känslan av stress och utbrändhet måste bearbetas, hanteras samt accepteras. I Gustavsson 

och Fagerberg (2004) upplevde sjuksköterskorna att de ofta hamnade i mycket rutiner och 

kände sig styrda i sin profession. Josefsson (2009) anser att en fungerande och stödjande 

miljö är grundläggande för sjuksköterskans arbete. En stödjande miljö kan vara att få 

handledning men även att diskutera eventuella problem med sjuksköterskekollegor. Det är 

även viktigt för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsförhållanden. Berggren (2009) 

refererar till Sloan och Watson (2001) som framhåller vikten av att tillgången till andra 

kollegors stöd kan minska effekten av arbetsrelaterad stress. Benner (1984) anser att stöd 

till sjuksköterskor bör ges kontinuerligt från att de börjar arbeta samt utifrån var de 

befinner sig i utveckling till sjuksköterska.  

Olika handledningsmodeller 

Det är viktigt enligt Lauvås och Handal (2001) att handledning inte blir något som 

kännetecknas av allmänt prat, fikasnack eller skvaller. Handledning ska vara en viktig och 

professionell hjälp i individens utveckling. Det karaktäristiska för handledning är närhet, 

omtanke och personlighet.  

I Killén (2008) beskrivs olika handledningsmodeller. Metodorienterad handledning 

fokuserar på vad den handledde rent konkret kan göra. Möjlighet ges till reflektion av 

etiska dilemman och överväganden i professionen. Processorienterad modell, med fokus på 

den handledde som person samt hur attityder och personliga egenskaper kan påverka i 

praktiken. Almqvist (2005) menar att processhandledning bör bli ett naturligt inslag i det 

dagliga arbetet. Det är ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra vårdarbetet samt den praktiska 

yrkeskunskapen. Kollegial handledning inom sjukvården innebär enligt Lauvås och Handal 

(2001) att kollegor tillsammans bearbetar känslomässiga reaktioner från vardagen. Det är 

ingen nyhet med kollegialt samarbete, däremot att det avsätts tid till handledning i det 
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vardagliga arbetet. Berggren (2009) menar att sjuksköterskor utvecklas genom att 

reflektera och dela erfarenheter i sin yrkesutövning som ger ökad kunskap och skicklighet, 

vilket är till gagn för patienter, närstående, kollegor och sig själva. Det viktiga är att skilja 

på handledning och arbetet med de dagliga aktiviteterna.  

Karlsson, Morberg och Lagerström (2006) tar upp vikten av kollegialt utbyte då en 

profession är i behov av kompetensutveckling men även den teoretiska kunskapen måste 

stärkas. Den kompetens som deltagarna har frigörs och utvecklas till ett professionellt 

förhållningssätt samt utvecklar yrkesrollen.  

Reflektion i handledning 

Reflektion betonas i Lauvås och Handal (2001) och Bie (2009) och Killén (2008)  som ett 

centralt begrepp i handledning för utveckling av professionell kompetens. I Bie (2009) och 

Lauvås och Handal (2001) är handledning ett verktyg som kan användas för att skapa 

mening, kunna utveckla eller förändra i det som händer och sker runt om oss. Syftet med 

reflektion i handledning har två delar, för det första att utveckla personlig kunskap och 

handling i yrkessituationen samt att kollegor reflekterar och utvecklas i professionen. Bie 

(2009) beskriver reflektion som att öva upp sin förmåga att integrera och utveckla 

teoretiska kunskaper. Att hantera känslor och reaktioner vid kontakt med andra människor 

samt få kunskap och medvetenhet. Betydelsen av ”att reflektera” är egentligen ”att 

återspegla något ” eller att ”vända tillbaka till något”. Vid reflektion ges tillfälle att se 

kritiskt på det egna agerandet. Målet är en balanserad och välvillig syn på sig själv, att ta 

fram sina goda sidor och resurser.  

Flera studier belyser reflektionens betydelse för sjuksköterskans yrkeskompetens. I 

Gustavsson och Fagerberg (2004)  och Maggs och Biley (2000) beskrev sjuksköterskorna 

att fokus i reflektionen ofta låg på de situationer som upplevdes som dåliga. Vad de kunde 

gjort bättre eller annorlunda. Vid de situationer som gav god omvårdnad, behövdes ingen 

reflektion. Reflektion ska inte bara handla om dåliga erfarenheter utan premiera möjlighet 

till god omvårdnad. När sjuksköterskorna reflekterade fick de mod och vågade tro på sig 

själva som ett verktyg i omvårdnaden. De menade att utan reflektion minskade förmågan 

att se den unika människan i varje situation.  

Killén (2008) och Johns (1999) beskriver att många av de situationer som sjuksköterskorna 

möter varje dag, är så komplicerade att det känns överväldigande att skaffa sig en 

överblick och kunna reflektera. Sjuksköterskorna i Maggs och Biley (2000)  studie 

upplevde även att de känslor som uppkom i reflektionen kunde vara jobbiga I Killén 

(2008) används reflektion till bearbetning av dessa känslor, lära av situationen och kunna 

blicka framåt. Att acceptera sina egna handlingar och val vilket leder till en mogen form av 

lärande. Tveiten (2008) och Bie (2009)  menar att reflektion över frågor kan leda till att 

andra viktiga svar upptäcks eller att det inte finns något svar.  
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I sjuksköterskans yrkeskompetens är omsorg en central del (Bie, 2009). Nilsson Kajermo 

och Wallin (2010)  beskriver vikten av att sjuksköterskan får reflektera över sitt arbete och 

hur det är i relation till övergripande kvalitetsarbete. Almqvist (2005) menar att 

medvetenhet om den egna förmågan och begränsning blir synliggjord. När kollegor 

berättar om sina situationer och reflekterar så blir man varse sin egen kunskap. Gemensam 

reflektion ökar självrespekten som ger större möjlighet att visa ökad ödmjukhet till 

patienter och medarbetare. Bie (2009) anser att via reflektion över sitt praktiska arbete 

utvecklas kompetens samt klarhet om starka och svaga sidor. Ett behov till förändring av 

sig själv som person (Ekebergh, 2009). 

Josefsson (2009) menar att det finns många anledningar till att sjuksköterskor ska få 

handledning. En är att sjuksköterskor ofta hanterar komplicerade etiska frågor. Karlsson et 

al. (2006) beskriver att sjuksköterskor i svåra situationer kan känna ensamhet, utsatthet och 

otillräcklighet. De får uppleva patienters och anhörigas frustration samt känslan att inte 

kunna ge god vård, likaså att ensam få ta del av patienters förtroende vid svåra samtal. 

Handledning i grupp 

Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner och Haataja (2006) menar att målen för en bra grupp- 

handledning är, kunskap och förtroende, motivation, personligt förtroende samt 

engagemang. För att nå dessa mål är en viktig förutsättning att känna ansvar för varandra, 

vilket kan göras på olika sätt. Deltagarna kan själva ha valt varandra och handledare eller 

kollegor på samma arbetsplats med erfaren kollega som handleder. Grupphandledning är 

utan tvekan både en utmanande och spännande metod (Killén, 2008). Flera studier visar på 

vikten om gruppens sammansättning, antal träffar och hur långa de ska vara. I Edwards, 

Cooper, Burnard, Hannigan, Adams, Fothergill och Coyle (2005) och Hyrkäs et al. (2006) 

beskrev sjuksköterskorna att bäst var träffar på minst en timme och en gång per månad 

under minst ett år. Det var också viktigt att handledningen ägde rum utanför arbetsplatsen. 

Hyrkäs et al. (2006) studie visade att små grupper, 6-8 stycken/grupp gav en positiv effekt 

av handledning. Det behövdes tre till fem handledningstillfällen för att få en bra 

handledning. Tveiten (2008) anser att en och en halv timme varannan vecka är bäst. Tiden 

ska vara vid slutet av arbetsdagen samt att deltagarna får vara ostörda.  För att deltagarna 

ska våga reflektera och diskutera inom gruppen är det viktigt med tystnadsplikt. 

Ett av målen för handledning är att växa i sin roll. Enligt Berggren (2009) innebär det att 

ingen annan yrkeskategori bör vara handledare för sjuksköterskor, de äger inte den 

specifika sjuksköterskekunskapen. Handledaren har en viktig uppgift att inte påverka med 

egna uppfattningar. Samtalet kommer i huvudsak beskriva uppfattningen av de företeelser 

vi jobbar och delar med oss av (Lauvås & Handal 2001). 

Arvidsson (2009) skriver att handledning i grupp kan vara ett sätt att göra reflektion och 

kritisk granskning till en naturlig del i yrkesverksamheten, ett redskap för professionell 

utveckling. Berglund (2002) och Almqvist (2005) menar att när sjuksköterskor kan se 
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situationer ur ett annat perspektiv, kan det tillföra sjuksköterskorna kraft och energi att få 

styrka och vetskap om att andra kan ha samma problem. Sjuksköterskorna i Berglunds 

studie (2002) upplevde att de fick ett ökat förtroende och betydelse för varandra, ökad 

självkänsla samt blev bekräftade. Detta gav ökad kompetens och en trygghet i yrkesrollen. 

Killén (2008) anser att en erfaren sjuksköterska har större nytta av handledning i grupp, 

medan individuell handledning är att föredra för nyexaminerade. Författaren menar att det 

finns två olika faktorer till den ökande användningen av grupphandledning, 

allmänpedagogiska förhållanden och praktisk. Allmänpedagogisk vinst genom ett bredare 

spektrum av erfarenheter och observationer från yrket. Det förs in mer idéer, synpunkter 

och kunskap vilket generar en mer nyanserad problembearbetning och lärande. Gruppen 

har också en viktig funktion med sitt stöd samt det är praktiskt lättare att integrera den 

förståelse som bearbetas till flera samtidigt. 

Det är via kommunikation med andra sjuksköterskor som man utvecklar sig (Killen, 2008; 

Berggren, 2009). Viktigt är att lyssna på varandra, att inte komma med egna åsikter och 

erfarenheter utan att vara tillfrågad (Bie, 2009).  

Nilsson Kajermo och Wallin (2010) menar att vid mötet med den enskilde vårdtagaren 

eller i vårdsituationen, baseras ofta det praktiska handlandet med inslag av vetenskaplig- 

och erfarenhetskunskap. Det är ibland oklart varifrån den kunskapen som tillämpas 

kommer. Genom att reflektera över och diskutera i en grupp kan medvetenheten öka 

samtidigt som ett kunskapsutbyte sker. Författarna skriver om den speciella tysta 

kunskapen. Den är förknippad med praktiska färdigheter och finns i den 

erfarenhetsbaserade kunskapen. Svårigheten är att kunna beskriva och sätta ord på den. 

Hansen (2010) anser att det ligger på det filosofiska planet. Där beskrivs den tysta 

sjuksköterskekunskapen som praktisk visdom eller klokhet. I Berglund (2002) beskrev 

sjuksköterskorna att de kunde synliggöra och sätta ord på den unika tysta kunskapen 

genom reflektion. 

Utveckling i yrket genom handledning 

Lauvås och Handal (2001) beskriver handledning och reflektionsmodellen. Syftet är att 

komplettera och fördjupa genom utveckling av den kunskapsmässiga basen för en 

professionell yrkesverksamhet. Att genom reflektion över sina handlingar, kunna hjälpa 

yrkesutövaren eller de som är under utbildning att bli medvetna om grunderna för yrket. I 

Killèn (2008) betonas det nödvändiga i investering av handledning för professionell 

utveckling efter utbildning för att få möjlighet att kunna hantera den känslomässiga 

belastningen. En erfaren sjuksköterska kan uppleva det smärtsamt att få sina handlingar 

granskade och ibland ifrågasatta menar Arvidsson (2009) och Bond och Holland (1998). 

Killén (2008) betonar att sjuksköterskor utsätts alltmer för samhällets kritiska blickar och 

riskerar att bli en syndabock. Denna situation kan vara mycket påfrestande och utan bra 
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handledning leda till utbrändhet. Det kan dock stimulera till ständig utveckling av 

professionen och göra verksamheten uppmärksam på behovet av handledning. Det ska 

enligt Tveiten (2009) vara en förutsättning att handledning ska bli av och inte försvinna på 

grund av dagliga göromål och oförutsedda händelser. 

Det har blivit mer erkänt med handledning hos sjuksköterskor, men det råder fortfarande 

oklarhet vad handledning innebär. Många upplever att de blir övervakade och 

kontrollerade. Målet ska vara lärande och utveckling oavsett hur lång erfarenhet i yrket 

(Killén, 2008). Det finns ett personligt ansvar för sitt yrkesutövande och för att behålla sin 

yrkeskompetens, ett livslångt lärande enligt International Council of Nurses (ICN).  

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Bröderna Dreyfus modell beskrivs i Benner (1984) samt i Benner och Tanner och Chesla 

(1999). Benner (1984) har vidareutvecklat modellen. Benner menar att den blivande 

sjuksköterskan passerar via fem stadier: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig 

samt expert. Det är dock inte alla som når expertnivån, utan centralt i utvecklingen av 

yrkeskompetens är den erfarenhetsbaserade kunskapen som kommer när sjuksköterskan 

utför sitt omvårdnadsarbete och därigenom får erfarenhet. Den erfarenheten blir dock inte 

självklart till kunskap utan situationen måste upplevas flera gånger. Det krävs även en 

förmåga att både kunna reflektera och resonera kritiskt.  Detta ställer i sin tur krav på 

utrymme i arbetsmiljö och tid för reflektion. 

Ett av sjuksköterskans speciella ansvarsområden är omvårdnad, där ingår även ett 

moraliskt ansvar för sin yrkesutövning, vilket innebär att ha patientens hälsa som det 

främsta målet. Omvårdnad ska ske på personnivå, ha förståelse för vad en människa är, att 

varje människa är unik och ska bemötas efter sina förutsättningar. När en människa får 

yrkesmässig vård blir hon/han en patient och hänsyn ska tas till anhöriga, omgivning samt 

miljö. En patients hälsa påverkas av sjuksköterskans utförande av de praktiska 

färdigheterna, det teoretiska kunnandet samt sjuksköterskans hållning för att möjliggöra 

utvecklingen hos patienten.  Sjuksköterskan måste vara medveten och öppen för den 

utsatthet som det innebär för patienten att vara beroende av vård samt bemöta med 

värdighet, respekt och självbestämmande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Kollegial 

handledning ger förutsättningar för fördjupning av sjuksköterskans omvårdnadskunnande. 

PROBLEMFORMULERING 

Arbetet som sjuksköterska innebär att dagligen ställas inför många olika beslut. Vissa 

gånger krävs snabba medicinska beslut eller att vara en stödjande sjuksköterska vid vård i 

livets slut. Oavsett vilken situation det gäller ska sjuksköterskan bemöta patienten på ett 

professionellt sätt och lägga sina egna känslor och reaktioner åt sidan. Oftast finns det inte 
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tid till eftertanke eller till bearbetning, utan det blir ett snabbt prat med en kollega. Risken 

är att under lång tid tränga undan situationer som krävt mycket engagemang. Nästa gång 

man utsätts för liknande situation finns risken att inte handla adekvat som sjuksköterska. 

För att orka är det lättare att inte visa empati, stänga av sina känslor och vara strikt 

professionell. Det finns även en risk att som sjuksköterska inte komma vidare i sin 

yrkesutveckling utan blir kvar i gamla rutiner som känns trygga, detta ökar dock inte 

omvårdnadskvaliteten. Sjuksköterskorna har behov av handledning och reflektion för att 

orka jobba vidare och se varje människa som unik. Det är viktigt att känna yrkesstolthet för 

det specifika arbete en sjuksköterska utför. 

SYFTE  

Att utifrån tidigare forskning beskriva sjuksköterskors upplevelser av kollegial 

handledning. 

METOD 

Metoden som använts är en systematisk litteraturöversikt med kvalitativ inriktning. Denna 

metod kan enligt Friberg (2006) användas för att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom ett speciellt område och ge en bild av vilka studier som gjorts och metoder som 

använts. Litteraturen som väljs kvalitetsgranskas samt analyseras och resultatet blir en 

beskrivning av forskningsområdet eller problemet. Målet med kvalitativa studier är få ökad 

förståelse genom att sätta fokus på ett fenomens egenskaper, vad människor lägger för 

innebörd i detta, upplevelser och erfarenheter. Den kan också användas i syftet för att 

skapa en översikt av forskningsläget och forskningsresultat inför ett kommande arbete 

(Friberg, 2006). Litteraturöversikten har i detta fall använts som en översikt inför ett arbete 

på magisternivå.  

Urval 

Första skedet i litteratursökningen gjordes genom att anlägga ett helikopterperspektiv. 

Detta innebär att få en överblick av det valda området genom att använda osystematisk 

sökning. Det krävs både osystematiskt och systematiskt sökande för att få ett bra 

informationssökningsresultat. Den osystematiska sökningen gjordes dels via SWENURSE 

http://www.swenurse.se/omvardnadshandledning hemsida, vilken är känd av författaren 

sen tidigare samt på Högskolan i Skövdes bibliotek. På SWENURSE hemsida fanns det 

publicerade vetenskapliga artiklar från 2006-2010 samt gav uppslag till nya sökningar. Vid 

http://www.swenurse.se/omvardnadshandledning
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systematisk sökning inleds sökning brett för att därefter begränsas genom tillägg av sökord 

(Friberg, 2006). För att uppnå syftet med litteraturöversikten har författaren valt att 

använda sig av kvalitativa vetenskapliga artiklar på svenska och engelska. Artiklarna 

valdes ut genom att först se om titeln överensstämde med syftet, därefter läsning av 

abstract och till sist genomläsning av hela artikeln. 

Exklusionskriterier: artiklar med handledning och utbildning av sjuksköterskestudenter, 

handledning av patienter, akutsjukvård, barn, kvantitativa studier. 

Inklusionskriterier: kvalitativa studier, artiklar som handlar om handledning av 

sjuksköterskor/distriktssköterskor, artiklar på svenska och engelska, peer reviwed. 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes sedan via systematisk sökning i databaserna CINAHL, 

MEDLINE och ERIC. 

Sökord: omvårdnadshandledning, supervision nurse, clinical supervision nurse, clinical 

supervision district nurse. 

Tabell 1. Översikt över de sökord som användes vid respektive sökning. 

Databas Sökord i kombinationer Antal träffar Valda och 

granskade 

artiklar i 

resultatet 

SWENURSE omvårdnadshandledning 32 5 

CINAHL supervision*nurse 32 2 

CINAHL clinical *supervision*nurse 5 4 

CINAHL clinical*supervision*district 

nurse 

160 0 

MEDLINE clinical*supervision*nurse 108 1 

ERIC supervision nurse 11 0 

 

Vid granskning av kvalitativa studier har författaren använt sig av frågor i Friberg (2006) 

(Bilaga 1).  Författaren har huvudsakligen använt sig av databasen CINAHL som har 

tillgång till de flesta engelska vetenskapliga omvårdnadstidskrifter. Artiklarna som valts 

och granskats har funnits i fulltext. Anledningen har varit svårigheter att få fram 

beställning av artiklar i tid, flera artiklar föll därför bort på grund av detta skäl. Då studien 

bygger på upplevelser valdes enbart kvalitativa studier, även detta medförde att många 

artiklar fick förkastas. I bakgrunden och i diskussionen har dock flera av dessa artiklar 
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använts.  Vid sökning via olika sökord återkom dock samma artiklar flera gånger, vilket 

jag tolkade som kvalitetssäkert. 

Slutligen var det 11 artiklar och 1 avhandling som valdes ut till resultatet (Bilaga 2). Två 

artiklar samt avhandlingen var med svensk text, övriga på engelska.  

Dataanalys 

Utifrån Fribergs (2006) modell analyserades datamaterialet i fem steg, från helhet till delar 

till en ny helhet. Likheter och olikheter söktes och dessa bildade teman eller kategorier. 

Här kom man sedan att referera till de olika studierna för att ge en förståelse av området. 

Första steget innebar att få en förståelse av innehållet i artiklarna som numrerades från 1-

12, därför genomlästes dessa flera gånger. Då flertalet var på engelska användes som hjälp 

översättning via internet http://translate.google.se/. I Steg två söktes efter gemensamma ord 

och meningar i resultatdelen i artiklarna och som stämde överrens med studiens syfte. 

Gemensamma ord och meningar markerades med olika färgpennor.  De markerade orden 

och meningarna skrevs löpande i Word dokument samt i vilka artiklar som det förekom. I 

steg tre gjordes en sammanställning av de olika Word dokumenten. Steg fyra var att efter 

flera genomläsningar av dessa dokument framkom det flera underkategorier med liknande 

innehåll. Underkategorierna skapades genom att klippa och klistra i Word programmet. I 

steg fem vidtog nya genomläsningar för att hitta gemensamma nämnare och till slut 

skapades de huvud- och underkategorier som utgör studiens resultat. 

Etiska överväganden 

De artiklar som använts i studien har granskats enligt Fribergs mall (2006) för att se om de 

uppfyller kraven på vetenskaplighet. Den ska redovisa ny kunskap, vara möjlig att granska, 

varit utsatt för peer reviwed samt ha publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Det finns krav 

på hederlighet och integritet vid presentation av tidigare forskning att man inte förvränger 

eller förskönar resultaten med syftet att få stöd av sin tes, eller enbart referera till det som 

stöder den egna hypotesen, utan även det som talar emot. Vetenskaplig oredlighet, innebär 

att forskaren inte uppenbart gjort övertramp, såsom stöld, förfalskning och frisering av 

andras idéer, data samt plagierat texter (Vetenskapsrådet, 2011). I de fall där citat har 

använts har dessa återgetts ordagrant, sidhänvisats och på originalspråket. 

 

http://translate.google.se/
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra kategorier samt åtta underkategorier, vilka 

presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 2. Översikt av de kategorier och underkategorier som framkommit från 

analysen av datamaterialet. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Handledningsgruppen Trygghet och motivation 

Stöd Kollegialt stöd 

Välbefinnande 

Reflektion 

 

Bearbetning av känslor 

Tillfredsställelse och bekräftelse 

Profession Stärkt yrkesidentitet 

Personlig utveckling 

Kvalitet och engagemang 

Handledningsgruppen 

I sjuksköterskornas handledning spelade gruppen en viktig roll, den var viktig för att skapa 

trygghet. Handledarens roll var också avgörande för en bra handledning. Sjuksköterskorna 

ansåg att det skulle vara en person med samma profession som handledde. För en god 

handledning krävdes engagemang från både handledare och deltagare. 

Trygghet och motivation  

Sjuksköterskorna beskrev att gruppen var viktig för en lyckad handledning och att det var 

ett öppet och säkert klimat. De kände att säkerhet och förtroende ökade modet att våga 

diskutera och visa känslor. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt med samma 

grupper och regelbundenhet då stor omsättning skapade otrygghet (Hyrkäs, Appelqvist-

Schmidlechner & Paunonen-Ilmonen, 2002). Sjuksköterskorna i Elmcrona och Kilebrand 

Winroth (1997) studie menade att i början kunde gruppen upplevas osäker, innan man lärt 

känna varandra. Arvidson och Fridlund (2005) och Williams & Irvine (2008) studier 

beskrev att handledarens roll var viktig. Handledaren ska vara en sjuksköterska med 

engagemang för handledning. Enligt Severinsson (2001) ska handledaren kunna integrera 

omvårdnads kunskap med det praktiska utförandet för att för att uppnå ett av 

handledningens viktiga mål, omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskorna i Hyrkäs et al. (2002) 

beskrev vikten av att inte leta syndabockar och skylla på andra utan försöka lösa 

problemet, skapa en vi-känsla. I Severinsson (2001) studie menade sjuksköterskorna att 

även när de inte gjort på ” rätt sätt” i en situation, kunde de med stöd av gruppen ändå få 

motivation att jobba vidare. De kunde diskutera vad som hade hänt och därigenom undvika 

skuldkänslor. 
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”I consider that the group supervision was helpful, because I percived that I could speak in 

confidence when I found things hard and ask them to help me. And I consider that this is 

useful for a nurse” (Arvidsson, Skärsäter, Öijervall, & Fridlund, 2008, s. 871 ). 

I Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997) beskrev sjuksköterskorna att det var nödvändigt 

med kontinuitet. De menade att de behövde känna att det var tillåtet att gå på handledning, 

utan känslan att man satte sina kollegor i knipa. Sjuksköterskorna efterfrågade handledning 

i en strukturerad och stödjande form (Williams & Irvine, 2008). I Hyrkäs et al. (2002) 

betonade sjuksköterskorna att det var viktigt med motivation och kunskap varför 

sjuksköterskor ska gå i handledning även om det kunde vara svårt att komma ifrån. 

Handledningens kvalitet påverkades i hög grad av sjuksköterskans prioritering och att få 

tid för handledning.  För att kunna tillgodogöra sig handledning är det viktigt att vara 

förberedd och förstå innebörden. Arvidson och Fridlund (2005) studie visade på vikten av 

frivilligt deltagande och engagemang av sjuksköterskorna. I Jones (2006) studie upplevde 

sjuksköterskorna behovet att få sitta i en lugn miljö med alla sina känslor. 

”I insist on the supervisees sharing their experiences, on the group being active and on all 

participants working at the same goal” (Arvidsson & Fridlund, 2005, s. 233). 

Stöd 

Sjuksköterskor har behov av stöd från kollegor för att kunna utvecklas i sin profession. De 

får genom kollegialt stöd en styrka för att kunna och våga sätta gränser. 

Kollegialt stöd 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha ett bra stöd från sina kollegor. De 

behövde få känna grupptillhörighet och harmoni (Jones, 2006). I Ohlson och Arvidsson 

(2005) beskrev sjuksköterskorna behovet att få diskutera sjuksköterskerollen med andra 

sjuksköterskor och tydliggöra deras arbetsområde. De menade att det var viktigt för att 

kunna känna tillit och trygghet i sin profession (Peterson, 2010). Sjuksköterskorna 

upplevde trygghet då samtalen stannade i gruppen, de var inte ensamma med sina tankar 

(Elmcrona & Kilebrand Winroth, 1997) 

”Jag har lärt mig det att man inte är ensam om att uppleva en sak på ett speciellt sätt och 

det känns skönt. Ibland tror jag nästan det att man är ensam om att känna så” (Elmcrona & 

Kilebrand Winroth, 1997, s. 6 ). 

Sjuksköterskorna menade att de kände stöd genom att få en känsla av säkerhet, tillhörighet 

och uppmuntran av varandra (Arvidsson, et al., 2008) vilket främjade deras gemenskap och 

samarbete (Elmcrona & Kilebrand Winroth, 1997). Kollegialt stöd stärkte 

sjuksköterskornas självkänsla och utveckling av deras yrkesmässiga kompetens (Peterson, 

2010). I Jones (2006) och Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997) upplevde 

sjuksköterskorna att de fick mod och styrka att sätta gränser genom att tro på sig själva och 
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sitt kunnande. Det gav också en stark känsla av delat ansvar, delade erfarenheter och att 

kunna hitta användbara lösningar (Arvidsson et al., 2008). Detta gav sjuksköterskorna 

möjlighet att konkretisera problemen i patientvården. Då de fick styrka och stöd till att 

arbeta med nya perspektiv (Elmcrona & Kilebrand Winroth, 1997; Peterson, 2010). Att få 

mer kännedom om varandra menade sjuksköterskorna i Elmcrona och Kilebrand Winroth 

(1997), ökade deras medvetenhet och lyhördhet för kroppsspråket. 

Välbefinnande 

Sjuksköterskorna beskrev att genom reflektion i gruppen kände de mindre ångest, ett ökat 

välbefinnande och fick mer kontroll i sitt arbete. Genom en ökad självkännedom kunde de 

sätta gränser i sitt jobb (Bégat & Sverinsson, 2006; Ohlson & Arvidsson, 2005). De 

minskade sina stressrelaterade problem såsom koncentrationssvårigheter, mental 

utmattning och sömnproblem (Bégat & Sverinsson, 2006). Flera studier visade att 

sjuksköterskorna upplevde att känslan av optimism minskade risken för utmattning.  De 

kunde bättre hantera en stressfylld miljö, fick mera energi och ökade sina möjligheter att 

fortsätta jobba som sjuksköterskor (Jones, 2006; Ohlson & Arvidsson, 2005).  

Reflektion 

I reflektionen blev sjuksköterskorna medvetna om sina känslor och tankar. De fick 

möjlighet till personlig reflektion som gav ett ökat mod. När sjuksköterskorna fick 

reflektera kände de bekräftelse av sig själva både som person och kollegialt. Detta beskrevs 

ge ett ökat välbefinnande och mindre upplevd stress. 

Bearbetning av känslor 

Sjuksköterskorna beskrev i Ohlson och Arvidsson, (2005) att när de fick reflektera i 

handledningen gavs möjligheter till självreflektion, utrymme för bearbetning av tankar, 

känslor och upplevda situationer. Att bära på obearbetade upplevelser var en energiförlust. 

I Jones (2006) studie framkom att hospicesjuksköterskorna ibland inte orkade berätta om 

sina känslor för kollegorna, eftersom det upplevdes smärtsamt och tog för mycket av deras 

energi. Situationerna handlade oftast om speciella patienter och deras öden. 

De blev medvetena om  hur deras egna, ibland starka känslor kunde vara ett hinder för att 

utöva god vård. Känslorna beskrevs som ilska, frustration, sorg eller besvikelse. Dessa 

känslor kunde vara svåra att komma åt, de blockerade tänkandet och kunde spontant inte 

bearbetas. Genom möjlighet till reflektion i handledningen utvecklades även ökad förmåga 

till personlig reflektion. Sjuksköterskorna fick en känslomässig medvetenhet, en inre 

barometer (Peterson, 2010). 

”vi behöver prata om det för det väcker ganska lätt känslor som man kanske inte… såhär 

får man inte lov att tycka, men att man diskuterar att man faktiskt får lov att känna så här 

att det är tillåtet också”(Ohlson & Arvidsson, 2005, s. 34). 
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Tillfredsställelse och bekräftelse  

Enligt Arvidsson et al. (2008) och Peterson (2010) studier upplevde sjuksköterskorna 

tillfredställelse genom att aktivt få reflektera samt kunna utbyta tankar och känslor. De fick 

tid till att begrunda hur man tänkte och gjorde, vilket bidrog till en aha-känsla. 

Sjuksköterskorna  beskrev vikten av den lärande och reflekterande dialogen och känna 

acceptans från de andra i gruppen (Ohlson & Arvidsson, 2005; Peterson, 2010). I Ohlson 

och Arvidsson (2005) betonades att få ventilera och lätta på trycket i en trygg miljö under 

strukturerade former.  Att en ökad förmåga till personlig reflektion, gav mod att våga ta tag 

i och lösa problem beskrevs hos Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997 och Berggren och 

Severinsson (2001). När sjuksköterskorna blev mer tillfredsställda i arbetet, ökade även 

medvetenheten av värdet för deras jobb (Hyrkäs et al., 2002). I Petersons (2010) studie 

upplevde sjuksköterskorna att de i reflektionen kunde lämna ifrån sig sina trista 

upplevelser. Genom att få diskutera och reflektera med kollegor upplevde de sig bli 

bekräftade och kunde synliggöra det goda vårdandet. Sjuksköterskorna beskrev att 

reflektionen och tiden som gavs för återhämtning bidrog till att de upplevde mindre stress. 

Risken minskade även att de tog med sig problemet hem (Ohlson & Arvidsson, 2005). 

”Det var att i lugn och ro få sitta och prata om alla de 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). 

I gruppgemenskapen ökade bekräftelsens värde mellan kollegorna, vilket ledde till ökad 

tolerans och flexibilitet i yrket samt kollegialt (Elmcrona & Kilebrand Winroth, 1997; 

Severinsson, 2001). Sjuksköterskorna kände att de blev bekräftade, att de dög och vågade 

vara sig själva.  De sågs som den person de var med sin potential och med en vilja att vara 

en god människa samt att vara så mot andra människor (Severinsson, 2001).  

Professionen 

Sjuksköterskorna beskrev att handledningen ökade deras självförtroende vilket stärkte dem 

i yrkesprofessionen. Genom att berätta om känslor och kunna acceptera sig själv kan 

sjuksköterskor utvecklas på det personliga planet. Med ökad kompetens ges möjlighet till 

att kunna ge omvårdnad av hög kvalitet.  

Stärkt yrkesidentitet 

I Begat och Severinsson (2006) menade sjuksköterskorna att det viktigaste var möjlighet 

till reflektion för att utvecklas i sin professionella identitet. Flera studier visade på att 

sjuksköterskorna upplevde att de blev starkare i sin professionella identitet. De beskrev hur 

de växte in i sjuksköterskerollen när de fick bekräftelse från handledningsgruppen 

(Ohlsson & Arvidsson, 2005; Arvidsson et al., 2008; Hyrkäs et al., 2002). Enligt Ohlsson 

och Arvidsson (2005) och Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997) erfor sjuksköterskorna 
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ett ökat självförtroende och självständighet när de fick lyfta fram och ventilera tankar samt 

känslor vilket genererade ny kraft i yrket. Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997) visade 

att utvecklingen av sjuksköterskornas kompetens medförde att de fick mod att ifrågasätta 

och kritiskt värdera båda sig själva och sitt jobb. När sjuksköterskorna blev medvetna om 

sina egna erfarenheter kunde de se sitt kliniska arbete från flera håll samt ur ett djupare 

perspektiv och kunde då föra den kunskapen vidare. Kompetens innebar enligt 

sjuksköterskorna både kunskap och erfarenhet och gav dem bättre möjlighet att stödja 

patienten (Berggren & Severinsson, 2001). Sjuksköterskorna i Jones studie (2006) 

upplevde att de gavs möjligheter att våga förändra sina arbetsmetoder i den professionella 

omvårdnaden.  

”The nursing role was developed by narrating and sharing the various cases or experiences 

with the other group members and discussing them with the group supervisor. So I think 

that the group supervision contributed to my professional development” (Arvidsson et al., 

2008, s. 872).  

Personlig utveckling 

Sjuksköterskorna i Arvidsson et al. (2008) menade att den personliga utvecklingen var en 

del i deras professionella utveckling. De kunde fortsätta att utvecklas genom att ge sig mer 

tid för reflektion. I Jones (2006) och Severinsson (2001) studier beskrev sjuksköterskorna 

att när de fick möjlighet att prata om känslor och kunde acceptera sina behov och 

begränsningar, främjades deras utveckling i omvårdnadsarbete. För att utvecklas som 

sjuksköterska genom handledning krävdes mod och vara villig att lära från de situationer 

som togs upp (Begat & Severinsson, 2006). I Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997) 

menade flera av sjuksköterskorna att den tidigare säkra yttre fasaden, dolde ett osäkert inre, 

vilket gav en känsla av otrygghet och rädsla. Genom handledning kände sjuksköterskorna 

att de växte personligen och fick bättre självkänsla.  Ett ökat självföretroende som visade 

sig genom att sjuksköterskorna lättare kunde ta egna beslut framförallt de moraliska. De 

vågade att reagera när något inte kändes bra  (Berggren & Severinsson, 2000).  

“varje gång när jag kom från handledningen kände jag inom mig att det är någonting som 

händer , varje gång lite grand” (Elmcrona & Kilbrand Winroth, 1997, s. 6) 

Genom ökad självkännedom upplevde sjuksköterskorna att de kunde hjälpa patienten till 

en ökad medvetenhet om sin situation.  De beskrev att det krävs en förmåga att “älska” 

människor samt att kunna bygga på tro och hopp (Severinsson, 2001).  

Kvalitet och engagemang 

Genom handledning upplevde sjuksköterskorna att det skedde en utveckling i 

omvårdnaden, via delade gemensamma kunskaper samt ett ökat engagemang och 

motivation för jobbet (Bégat & Severinsson, 2006; Hyrkäs & Paunonen-Ilmonen, 2001). 

Begat och Severinsson (2006)  studie visade att ju äldre sjuksköterskorna var desto mer 
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motivation och engagemang kände de efter handledning. Sjuksköterskans kompetens 

beskrevs vara viktig för att förstå patientens behov och kunna ta de beslut som behövdes 

(Berggren & Severinsson, 2000). De ansåg att det som skiljde novisen från experten var 

erfarenheten, som påverkades av kunskap och flexibilitet. I handledningen utvecklade 

sjuksköterskorna sina erfarenhetsbaserade kunskaper och genom att skapa en vi-känsla, ett 

team som gav trygg och god omvårdnad (Hyrkäs & Paunonen-Ilmonen, 2001). När 

sjuksköterskorna gavs möjlighet till att utveckla sin självkänsla,kompetens, färdigheter och 

etiskt förhållningssätt ökade omvårdnadskvaliteten. En hög och god omvårdnad gagnade 

patientens välbefinnande och tillfrisknande (Elmcrona & Kilebrand Winroth, 1997). 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev mer medvetena om sitt ansvar, kände trygghet i sin 

yrkesroll och kunde bättre förbereda sig  för att möta framtiden (Arvidsson et al., 2008; 

Berggren & Severinsson, 2000; Peterson, 2010).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet har visat på ett stort värde av handledning för sjuksköterskor. Framförallt har 

sjuksköterskorna själva blivit medvetna om vikten av reflektion. Genom den ökar deras 

möjlighet till att ge bättre omvårdnad till patienten. Det framkommer i resultatet att 

handledningsgruppen och handledaren påverkar förutsättningarna för bra handledning. 

Sjuksköterskorna upplever en utveckling både professionellt och personligt vilket är 

positivt för deras yrkesidentitet. De kände stöd från varandra och genom delade 

erfarenheter fick de mod att våga ändra och ifrågasätta. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att utifrån tidigare forskning beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av kollegial handledning. Det var vissa svårigheter att hitta artiklar som svarade 

på denna studies syfte. Svårigheten låg i att hitta bra kvalitativa artiklar att använda i 

resultatet.  Många artiklar var kvantitativa eller båda delarna, därför har flera artiklar 

exkluderats då de inte svarade mot denna studies syfte. Genom att bara använda kvalitativa 

studier har författaren upplevt att det gett en bra och djup förståelse av ämnet och 

fenomenet. Enligt Friberg (2006) menar Jensen och Allen (1996) att varje enskild 

kvalitativ forskningsstudie har ett värde, men vid sammanställning av flera studier skapas 

ett större kunskapsvärde. Undersökningsmetoden i artiklarna har varit bandade intervjuer, 

vilket gett möjlighet till flera citat i resultatet vilket stöder trovärdigheten i studien. 
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Dock kan en svaghet med metoden vara enligt Forsberg och Wengström (2003) refererad i 

Friberg (2006) att för liten mängd relevant forskning har använts eller risk för selektivt 

urval som stöd för eget tyckande. Det gäller därför att ha ett kritiskt förhållningssätt vid 

läsning av valda studier. Det kan dock vara en fördel att läsa en text många gånger, vilket 

ger en ökad förståelse för innehållet. Artiklarna var också granskade via syfte, metod, 

resultat och diskussion. Vid översättning av engelska språket har internet används. En 

nackdel kan då vara att ensam ha översatt texterna, med risk för feltolkningar. För att 

undvika detta har texterna som tidigare nämnts genomlästs flera gånger. Författaren anser 

att studiens syfte att beskriva tidigare forskning av sjuksköterskors upplevelser av 

kollegialhandledning har uppnåtts samt att resultatet är relevant till syftet. 

Det kändes positivt att flera artiklar var från Norden vilket visade på ett intresse för 

handledning av sjuksköterskor. Negativt är att det fanns så få artiklar som tar upp 

sjuksköterskor/distriktssköterskor i kommunal hälso- och sjukvård. De flesta berörde 

handledning av sjuksköterskor på sjukhus. Det är stor skillnad på verksamheterna inom 

kommunal hälso- och sjukvård och landstingsvård. Sjuksköterskans arbete skiljer sig 

också, genom framförallt det ensamma arbetet i kommunal hälso- och sjukvård. Detta 

stimulerar till vidare forskning i ämnet av kollegial handledning för sjuksköterskor, 

framförallt då sjuksköterskor behöver kollegor både för stöd samt utveckling. 

Genom mitt intresse och utövande av handledning med kollegor fanns kännedom om 

hemsidan http://www.swenurse.se/omvardnadshandledning. Den har varit till stor nytta för 

olika uppslag samt vid sökning av artiklar. Mitt intresse för handledning har ytterligare 

ökat när jag läst och förstått hur viktigt det är med handledning.  

Resultatdiskussion 

Handledning för sjuksköterskor är viktigt, vilket resultatet tydligt visade. Att jobba som 

sjuksköterska innebär ofta ett högt tempo och att kunna agera professionellt. Risken är stor 

att känslor och upplevelser inte får tid att bearbetas, utan läggs på hög och kan bli ett 

hinder i omvårdnadsarbetet.  

För att kunna ge omvårdnad av god och hög kvalitet vilket förväntas och krävs av 

sjuksköterskan, måste förutsättningarna ges till detta. Den kollegiala handledningen bör 

vara en av dessa förutsättningar då flera studier visade på vikten av stödet i 

handledningsgruppen. Det var dock ingen självklarhet att känna trygghet bland sina 

kollegor, utan det måste finnas en handledare som skapade ett öppet och säkert klimat. Det 

kunde dock finnas en nackdel med en kollega som handledare från samma verksamhet. 

http://www.swenurse.se/omvardnadshandledning
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Risken kunde vara att handledaren inte var objektiv utan lät sina egna tankar och 

bedömningar styra handledningens riktning och resultat. Å andra sidan var handledaren väl 

insatt i kollegornas vardag och kunde leda handledningen åt rätt håll och ge kvalitet. 

Sjuksköterskorna i Teasdale och Brocklehurst och Thom (2001) menar att viktigast är 

stödets kvalitet, det spelar ingen roll om det är en utsedd handledare eller informell 

grupphandledare. De anser att förståelsen för deras situation och känslor är viktigare. Till 

skillnad från Almqvist (2005) studie där sjuksköterskorna menar att handledaren ska ha det 

teoretiska kunnandet, kan sätta ord på deras praktiska kunskaper och på så vis knyta 

samman dessa kunskaper. Däremot så stöder de sjuksköterskorna i Teasdale et al. (2001) 

att handledarens yrkeserfarenhet som sjuksköterska är viktig, för att förstå deras situation.  

Det fanns flera hinder för att få en bra handledning. Dålig motivation, såg orsaker att inte 

gå på handledning t ex stressig arbetssituation eller dålig gruppsammanhållning. 

Sjuksköterskorna prioriterade sitt arbete framför handledning, kände att de inte har tid till 

detta. Prioritering, att istället kunna se hur en och en halv timmas reflektion kan öka 

motivationen och behålla en god hälsa som sjuksköterska. Almqvist (2005) menar att 

handledning inte får uppfattas som ytterligare en sak som ska göras utan bli ett naturligt 

inslag i vardagen. Det måste ges tid i verksamheten till handledning, genom möjlighet till 

ersättare och/eller inlagd tid på schema. Vinsterna kan vara både en sjuksköterska som mår 

bra och vill fortsätta utveckla omvårdnadsarbetet vilket kommer patienten till godo. Att få 

tid och uppslag i handledningsgruppen till nya idéer som kan ge förbättringar i vården, ett 

ökat välbefinnande för patienten, underlätta för övrig vårdpersonal samt kostnadseffektivt 

borde inte verksamheten säga nej till. Det framkommer även hos Clouder och Sellars 

(2004) att handledning är ett praktiskt och ekonomiskt sätt att bygga på för att säkerställa 

en hög kvalitet och nivå på omvårdnaden. 

Att gå i handledning och kunna reflektera ska enligt Tveiten (2008) vara en självklarhet när 

man jobbar med människor. Till skillnad från Arvidson och Fridlund (2005) som menar att 

handledning ska vara frivillig och sjuksköterskan ska vara noga förberedd.  Resultaten från 

flera studier visade dock på en klar fördel att gå i handledning. Det stärker argumentet för 

att handledning ska vara en självklarhet, men givetvis ska sjuksköterskan vara informerad 

om vad som förväntas av honom/henne. Att jobba med människor är speciellt, en 

förutsättning måste vara att tycka om människor. Severinsson och Kamaker (1999) menar 

att sjuksköterskor fokuserar på sin relation till patienten som byggs på förtroende, genom 

detta förstår sjuksköterskan lättare patientens behov. Vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterskan innebär att vårdaren finns till för patienten utan någon egen vinning. 

Däremot sker det ett ömsesidigt utbyte mellan sjuksköterskan och patienten om patienten 

vill detta. Det är dock viktigt att skilja på en professionell relation och en vänskapsrelation 

(Dahlberg et al., 2003). Genom reflektion underlättade det för sjuksköterskan att vara mer 

känslomässigt medveten, att bearbeta sina känslor och tankar. De kan enligt Peterson 

(2010) använda sin inre barometer. Detta visar verkligen på det komplexa yrke en 
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sjuksköterska har, allt går inte läsa i böckerna utan kan endast fås genom reflektion mellan 

kollegor.  

Att det är mer angeläget att gå i handledning när det hänt någonting jobbigt upplevde 

sjuksköterskorna i Maggs och Biley (2000). I reflektionen togs situationer upp som inte 

blivit bra eller kunde gjorts på annat sätt (Gustafsson & Fagerberg, 2004). En intressant 

tanke som kan lyftas här är att en engagerad sjuksköterska vill göra sitt bästa. Ibland 

hamnar hon dock i situationer där inga valmöjligheter finns. Sett ur ett genusperspektiv kan 

man fundera på om det i detta sammanhang finns skillnader mellan mäns och kvinnors 

upplevelser.  

Att jobba med människor är en utmaning varje dag, i varje omvårdnadssituation. Vid 

speciellt utsatta situationer t ex trauma kan alternativet till handledning vara debriefing. 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) är debriefing en form av kristerapi. Sjuksköterskorna 

på en brännskadeavdelning i Kornhaber och Wilson (2011) menade att regelbundna 

debriefing sessioner med kollegor var en förutsättning för att få en god psykosocial hälsa 

och välbefinnande.  De ansåg att detta stöd minskade risken för stress och kunde minska 

personalomsättningen. 

Grupphandledning gav möjlighet att tillsammans utbyta erfarenheter som gav ökad 

kompetens och kunskap. Det kollegiala stödet togs upp, då sjuksköterskorna behövde stötta 

varandra i deras specifika yrkessituation. Enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen) 

kräver yrket en mycket flexibel person. Att kunna ta beslut, leda omvårdnadspersonal samt 

bemöta patienter och anhöriga. Den som bäst kan förstå det komplexa, är sjuksköterskan 

själv. När kollegor fick sitta i lugn och ro, gavs möjlighet att få berätta utan att beläggas 

med skuldkänslor upplevdes tillfredställelse. Sjuksköterskorna i Clouder och Sellars (2004) 

menade att få avsatt tid till att träffa kollegor bidrog till att de kände sig mindre ensamma i 

sin profession. I Ohlson och Arvidsson (2005) framkom vikten av att få sitta tillsammans 

gav trygghet och tillåtelse att våga känna efter och att det stannade inom gruppen. För att 

gruppen skulle bli stark, behövdes kontinuitet och att deltagarna inte byttes ut hela tiden. 

Viktigt är också det emotionella stödet från gruppen som hjälp vid påfrestande 

arbetssituationer och som ger en ökad gemenskap. 

Studierna i resultatet visade på olika vinster som sjuksköterskan kunde nå via handledning. 

Framförallt i utvecklingen som sjuksköterska, både på det personliga och professionella 

planet. Det viktigaste för att kunna utvecklas var möjligheten till reflektion. Att få sätta ord 

på känslor och bearbeta dessa ledde till en yrkesmässig växt. När de växte i sitt yrke, blev 

de modiga och vågade ifrågasätta beslut som inte kändes bra. Sjuksköterskan fick även 
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kraft att våga ändra i rutiner och gav nya förslag på förbättring. Detta ger en ökad 

patientsäkerhet och högre kvalitet av omvårdnad. Att få bekräftelse som sjuksköterska 

främjade ett ökat mod och självkänsla. Sjuksköterskor som inte får handledning menar att 

de är mer osäkra i sin roll jämfört med kollegorna som erhåller handledning (Magnusson, 

Lutzén & Severinsson, 2002). Med ett ökat fokus på vården och hur den utförs är det 

viktigt att ha trygga sjuksköterskor som mår bra. Clouder och Sellars (2004) menar att det 

är också en utmaning att vårda välinformerade patienter som själva söker information om 

sin sjukdom och den vård som finns. Det innebär även att sjuksköterskor är utsatta och blir 

granskade i sitt yrkesutövande när de ska vårda patienterna. Detta sätter sina spår att stå i 

blickpunkten då sjuksköterskor i grund och botten är en människa som alla andra.  

Som nyutbildad sjuksköterska finns det många situationer som känns krävande. I 

handledning med andra erfarna kollegor, gavs möjlighet att få tillgång till mångårig 

erfarenhet och den för sjuksköterskan specifika tysta kunskapen. Att få höra hur kollegor 

upplevde samma problem trots många år i yrket. Viktigt är att de erfarna kollegorna inte tar 

över och förminskar de nyfärdiga kollegornas upplevelser. Risken finns då att som ny inte 

känna sig trygg i gruppen, att inte våga ta upp situationer och därigenom gå miste om den 

möjlighet till utveckling i yrket som sker via handledning. Benner (1984) insåg tidigt 

vikten av att få tillgång till den erfarenhetsbaserade kunskapen samt reflektion för 

sjuksköterskans fortsatta utveckling. Handledning kunde även ge upphov till att ytterligare 

behov av utbildning och kompetenshöjning av yrket krävdes. Genom att diskutera med 

varandra belystes kanske brister och ett behov av förändring uppstod i omvårdnadsarbetet. 

Benner (1984) menar att teoretiska kunskaper inte blir meningsfulla förrän de kommer i 

sitt rätta sammanhang, likaså att utvecklingen till sjuksköterska är en kombination av djup 

och bredd i den kliniska erfarenheten. Den här utvecklingen är också beroende av hur 

länge sjuksköterskan har jobbat med omvårdnad.  

Slutsats  

Sammanfattningsvis visar denna studie på att sjuksköterskor upplever kollegial 

handledning som positivt, för att kunna utvecklas i sitt yrke och därmed kunna utöva 

omvårdnad av god kvalitet och med hög patientsäkerhet. Det är också påvisat att 

sjuksköterskor behöver få reflektera tillsammans med kollegor och bli medvetna om sina 

känslor och tankar, som annars kan bli ett hinder i deras dagliga möten med patienten. 

Kliniska implikationer 

Att låta sjuksköterskor få gå i handledning, ger flera goda förutsättningar till en hög 

omvårdnadskvalitet. De ges möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter, vilket kan ge en 
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bättre patientsäkerhet, då misstag som kanske gjorts, inte behöver upprepas. När 

sjuksköterskor får sitta ned och utbyta erfarenheter, kommer det ibland nya idéer, vilket 

kanske kan leda till kostnadseffektivisering av omvårdnad, utan att pruta på kvaliteten. Det 

behövs dock mer forskning framförallt att undersöka den kollegiala handledningen i 

kommunal hälso- och sjukvård och då bland distriktssköterskor. Framförallt hur man ska 

lägga upp handledningen, prioritera sin tid, motivera reflektion samt vikten av det 

kollegiala stödet. Distriktssköterskor har en speciell roll i den kommunala vården som 

omvårdnadsansvariga. Vårdandet sker i vårdtagarens hem, det är ett ensamarbete som 

innebär att egna beslut får tas och det ställs stora krav på att omvårdanden utformas på 

bästa sätt.  
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A 
 

Bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa studier enligt Friberg (2006). 

Följande frågor kan användas vid granskning av kvalitativa studier: 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

Finns det någon vårdvetenskaplig teoriutbildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i så 

fall beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

Hur analyserades data? 

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

Vad visar resultatet? 

Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

Vilka argument förs fram? 

Förs det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, t ex vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 



B 
 

Bilaga 2. 

Översikt av analyserad 

litteratur 

Syfte Metod (urval, 

analys) 

Resultat 

1.Titel: Reflection on 

how clinical nursing 

supervision enhances 

nurses experiences of 

well-being related to 

their psykchosocial 

work  

Författare:Bégat, 

Ingrid & Severinsson, 

Elisabeth 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Management  

Årtal:2006 

Hur kan klinisk 

omvårdnadshandle

dning öka 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

välbefinnande i 

förhållande till 

deras psykosociala 

arbetsmiljö. 
 

Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt 

och genom att 

syntetisera tre 

olika studier. 

Reflektera och 

tolka 

sjuksköterskors 

upplevelser.  

 
 

Huvudresultatet 

visar på att 

omvårdnadshandled

ning ökar 

sjuksköterskor 

välbefinnande. Man 

kände även mer 

engagemang. 

Reflektion ger en 

djupare insikt om sig 

själv och därigenom 

stärks 

sjuksköterskeprofess

ionen 

2.Titel: 

Factor´s influencing 

nurse supervisor 

competence: a critical 

incident analysis study 

Författare:Arvidsson,

Barbro & 

Fridlund,Bengt  

Tidskrift:Journal of 

Nursing Management 

Årtal:2005 
 

Att identifiera 

faktorer relaterade 

till kritiska 

incidenter/händelse

r som påverkar en 

handledande 

sjuksköterskas 

kompetens 

En kvalitativ 

studie som 

inbegriper 

tekniken kritiska 

händelser.  

Handledare i 

klinisk 

omvårdnads-

handledning. 

 

Studien 

genomfördes i 

Sverige 

Det framkom två 

huvudområden som 

påverkar den 

handledande 

sjuksköterskans 

kompetens:  

professionell som 

handlar om vikten att 

skapa en trygg och 

lärande miljö och 

underlätta för 

reflektion.  

En personlig 

hållning genom att 

lära genom sina 

erfarenheter i det 

dagliga 

omvårdnadsarbetet. 

3.Titel: 
Group-format clinical 

supervision for hospice 

nurses 

Författare:Jones,Alun. 

Tidskrift: 

European Journal of 

Cancer care 

Årtal:2006 

Försöka förstå lite 

av det 

professionella 

arbetet hos 

sjuksköterskor på 

Hospice samt hur 

man bäst kan stötta 

dem. 

En liten studie från 

Wales med 

blandade 

undersökningsmet

oder.  

Ostrukturerade 

intervjufrågor. 

Forskaren har 

professionell 

erfarenhet av 

handledning och 

grupparbete.  

Grupphandledning är 

potentiellt hjälpande 

till sjuksköterskor 

som professionella 

utövare. Dock kan 

grupparbete vara 

både utmanande och 

hjälpande för 

deltagarna. 

Det viktiga är dock 

gruppdynamiken.  
 



C 
 

Gruppen 

etablerades på 

Hospice och 

bestod av 

sjuksköterskor 

4.Titel: 

Sjuksköterskornas 

uppfattning av hur 

processorienterad 

omvårdnadshand-

ledning kan befrämja 

deras psykiska hälsa 

Författare: 

Ohlson,Elisabeth & 

Arvidsson,Barbro 

Tidskrift:Vård i 

Norden 

Årtal:2005 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning av hur 

processorienterad 

omvårdnads-

handledning 

befrämjar deras 

psykiska hälsa 

En kvalitativ, 

fenomengrafisk 

studie.  En svensk 

studie som var 

frivillig att delta i. 

Studien 

genomfördes via 

intervju och 

spelades in. 

Analys genom att 

svaren skrevs ned 

och lästes igenom 

flera gånger. 

Resultaten 

presenteras i 

kategorisystem 

Tre olika 

beskrivningskategori

er samt sex 

delkategorier. 

Reflektion: att 

ventilera och 

bearbeta känslor 

Känna stöd: stärkt 

som person och 

stärkt i sin yrkesroll 

Kontroll: sätta 

gränser och hantera 

stress 

5.Titel: 
Klinisk handledning. 

Tio sjuksköterskors 

upplevelser av två års 

processorienterad 

handledning 

Författare: Elmcrona, 

Monica & Kilebrand 

Winroth, Monica 

Tidskrift:Vård i 

Norden 

Årtal:1997 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av två 

års 

processorienterad 

handledning utifrån 

följande  

frågeställningar 

Vad har du lärt om 

dig själv genom 

handledning? 

Hur har 

handledningen 

bidragit till att du 

förstår andras 

känslor och 

reaktioner? 

Hur upplever du att 

handledningen har 

påverkat 

samarbetet med 

andra? 
 

En kvalitativ 

studie. 

Intervjuer som 

byggde på de tre 

ramfrågorna 

Enskilda intervjuer 

Analys och 

beskrivning av fem 

kategorier 

Fem 

huvudkategorier 

 

Mod: att sätta 

gränser, ökad tro på 

sig själv och sitt 

kunnande.  

Stöd: prata av sig, 

ventilera 

 

Bekräftelse: att duga 

och vara den man är.  

Ökad tolerans och 

flexibilitet. 

 

Yrkesbild och 

självbild: Ökad 

grupptillhörighet 

Stärkt identitet som 

sjuksköterska. 

 

Handledningshinder. 

6, Titel:How can the 

clinical supervisor role 

be facilitated in 

nursing: a 

Att undersöka hur 

uppgiften som 

klinisk handledare  

kan främja 

Fenomenologisk 

ansats för att 

undersöka. 

intervjuer i två 

Tre huvudområden 

med 12 olika teman: 

 

Begreppet/kon-



D 
 

phenomenological 

exploration 

Författare: Williams, 

Lynne & Irvine,Fiona 

Tidskrift:Journal of 

Nursing Management 

Årtal:2008 

omvårdnad fokusgrupper med 

sjuksköterskor 

som kliniska 

handledare 

Från både akut- 

och kommunal 

vård. 
 

ceptet klinisk 

omvårdnads-

handledning med 

tema: vilket slags 

klinisk handledning 

man utförde. 

 

Blivande klinisk 

handledare:  

 

Upplevelsen att ha 

rollen som 

handledare:  

 

Genom dessa tre 

huvudområden, 

framkommer en 

översikt av 

sjuksköterskan i 

rollen som klinisk 

handledare 

7.Titel: Process-

oriented group 

supervision 

implemented during 

nursing education: 

nurses´conceptions 1 

year after their nursing 

degree. 

Författare: Arvidsson , 

B, Skärsäter,I 

Öijervall,J & 

Fridlund,B 

Tidskrift: Journal of 

Nursing Managemnet 

År: 2008 

Att beskriva 

variation i hur 

sjuksköterskor 

förstår process 

inriktad 

grupphandledning, 

implementerad 

under 

sjuksköterske-

utbildning , 1 år 

efter deras 

sjuksköterske-

examen 

En kvalitativ 

beskrivande studie, 

Intervjuer 

sjuksköterskor 

2005.  

Intervjuerna 

gjordes ett år efter 

avslutad 

sjuksköterskeutbil

dning 

Tre beskrivande 

områden: 

Stöd, lärande och 

utveckling samt 7 

undergrupper som 

citat. 

 

Stöd: säkerhet,  

tillhörighet och 

uppmuntran 

 

Lärande: delande 

och reflektion. 

 

Utveckling: få en 

professionell 

identitet och 

underlätta för 

personlig utveckling 

 
 

8.Titel:The influence of  

clinical  supervision on 

nurses´moral decision 

making 

Författare:. Berggren, 

I & Severinsson, E 

Syftet var att 

undersöka klinisk 

handlednings 

inflytande på 

sjuksköterskors 

moraliska beslut 

Hermeneutisk 

process. 

sjuksköterskor 

deltog i studien, 

vilken gick ut på 

klinisk 

Man fick fram fyra 

områden: 

 

Ökat självförtroende 

 

Ökad möjlighet att 



E 
 

Tidskrift:  Nursing 

Ethics  

År: 2000 

 
 

handledning. Varje 

sjuksköterska blev 

intervjuad. Dessa 

genomfördes via 

öppna frågor som 

bandades 

stötta patienten 

 

Ökad möjlighet att 

skapa en 

patientrelation 

 

Ökad möjlighet att ta 

ansvar 
 

9. Titel: Confirmation, 

meaning and  self-

awarness as core. 

Concepts of the nursing 

supervision model. 

Författare: 

Severinsson,E 

Tidskrift :Nursing 

Ethics  

År: 2001 

 

 
 

Beskriva och 

diskutera  

omvårdnads 

handlednings 

modell, 

handledarens 

kompetens och 

moraliska ansvar 

genom att 

analysera  

tolkningen av 

handledning. 

 

 
 

Hermeneutisk 

tolkning av 

författarens 

tidigare empiriska 

studie och 

handlednings 

modell (1995) 

samt översyn av 

litteratur. 

Ändmålet är i 

första hand att 

underlätta för 

djupare förståelse 

av handledning 

och i andra hand 

att se handledarens 

roll, strategier och 

moraliska ansvar. 
 

Tre kärnområden : 

Bekräftelse: via 

dialog få eller ge 

bekräftelse 

Stödjande funktion. 

Mening: genom 

handledares 

kompetens. Ges 

möjlighet att växa 

professionellt 

Ssk söker en djupare 

förståelse för 

omvårdnad av god 

kvalitet. 

Självförtroende 

 

Reflektion kan ge 

bättre förståelse av 

dig själv, göra 

kunskap till praktik 

och tvärtom. 

 
 

10.Titel:Expert 

supervisors´views of 

clinival supervision: a s 

tudy of factors 

promoting abd 

inhibiting the 

achievements of 

multiprofessional team 

supervision. 

Författare: Hyrkäs, K, 

Appelqvist-

Schmidlechner, K & 

Paunonen- Ilmonen, M. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 2002 

Syftet med studien 

är att beskriva 

utbildade 

handledares 

uppfattning om 

faktorer som 

främjar och 

hämmar uppnående 

av målen med 

grupphandledning 

Data inhämtades 

genom bandade 

intervjuer med 

handledarna. 

 Svaren gav 

upphov till teman 

som beskrivs 

genom faktorer 

som främjar eller 

hämmar 

Följande områden 

framkom: 

Kunskap och 

förtroende 

Motivation 

Samspel mellan 

människor 

Arrangemanget 

 

Faktorer som 

handledningen 

bidrog till: 

Interaktion och 

relation mellan 

människor 

Personlig identitet 



F 
 

Yrkesutveckling 

 

 
 

11. Titel: Handledning 

för vårdare-ett lärande 

möte utifrån patientens 

värld. 

Författare: Petersson, 

B-O. 

Tidskrift: Rapportserie 

i vårdvetenskap. 

Årtal:2010. 

Belysa hur 

handledning med 

patientens livsvärld 

i fokus kan utgöra 

ett lärande stöd och 

därmed utveckla 

vårdarnas 

vårdvetenskapliga 

och vårdande 

kunskaper.  

 

Ett andra syfte har 

varit att utveckla en 

handledningsmodel

l för vårdvetenskap 

och vårdande 

Fenomenologisk 

ansats  

Två 

handledningsgrupp

er från 

psykogeriatrisk 

och 

allmänmedicinsk 

vård. 

Intervjuerna 

genomfördes efter 

1 års handledning 

bandades och 

nedskrevs. Det 

gjordes även 

videodokumentatio

n. 

Citat från 

intervjutexter. 

Två resultatområden: 

1. att utveckla 

vårdande kunskaper 

om patientens värld 

med stöd av 

handledning 

Handledning-ett 

tryggt fredat rum 

som ger distans. 

Handledning 

synliggör hinder för 

vårdandet. 

Handledning 

möjliggör en 

känslomässig 

medvetenhet 

Vårdarna är bärare 

av en naturlig 

vårdande hållning 

och etik.. 

Erfarenhetsbaserad 

kunskap, kunna 

använda teorin i 

praktiken, 

reflekterande 

hållning. 

Mötet med 

patientens värld i 

handledningen:  

Resultat del 2: 

ett handledande 

arbetssätt med avsikt 

att stödja lärandet i 

handledning: 

En reflekterande 

grund Handledning 

som förtydligar hur 

vårdares egna 

känslor kan hindra 

dem från att se 

patientens lidande. 

Handledning för att 

medvetandegöra 

icke- vårdande 



G 
 

processer hos 

vårdarna. 

 
 

12. Titel: The effects of 

clinical supervision on 

the quallity of care: 

examing the results of 

team supervision 

Författare:  Hyrkäs,K 

& Paunonen-

Ilmonen,M 

Tidskrift: Nursing and 

Health care 

management 

Årtal: 2001. 

Syftet med studien 

var att organisera 

grupp 

handledledning för 

olika professioner 

och genom 

intervjuer med 

gruppdeltagarna 

klargöra om 

handledning 

förbättrar kvaliten 

på vården och hur 

det uppfattas av 

deltagarna 

Grupp intervjuer i 

fokusgrupper. 

Avslutad 

handledning 

Intervjuerna 

bandades samt 

observerade och 

skrev ned 

gruppens 

interaktion. 

Detta analyserades 

via en 

fenomengrafisk 

metod. 

Resultat genom olika 

områden: 

Kunskap är basen för 

vårdkvalitet.  

Vad gör kvalitet och  

vad gör den för 

vårdens kvalitet? 

Delad kunskap: rätt 

beslut, säkerhet och 

samarbete. Kritiskt 

tänkande. 

”Vår kunskap”: 

skriven kunskap och 

feedback från 

patienten  

Egen kunskap: inte 

inte så stor påverkan. 

Teoretisk kunskap: 

Framkom inte lika 

tydligt. 

 

Vi och jag känslan: 

Positivt var ändå 

utveckling av ”vi 

som  team 

producerar kvalitets 

vård”.  

Handledning gav 

även en individuell 

och tillfredsställd 

vårdare. 

 

 
 

 

 


