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Sammanfattning 

Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktsjuksköterskor och barnmorskor, arbetar 

självständigt. De behöver ofta göra avancerade bedömningar och fatta snabba beslut 

utan tillgång till läkare. Syftet med examensarbetet var att undersöka 

specialistsjuksköterskors upplevelse av att delta i professionell handledning. Denna 

studie utgår från en kvalitativ ansats med en konventionell kvalitativ innehållanalys. För 

att uppnå ett brett urval kontaktades verksamheter inom intensivvård, akutsjukvård, 

ambulans-och psykiatrivård samt även verksamhetsansvariga inom den kommunala 

vården. Professionell handledning visade sig bara vara aktuellt inom psykiatrisk vård 

och till viss del inom kommunal vård och omsorg.  Åtta intervjuer utfördes som 

analyserades och resultaten presenteras i fyra kategorier. Dessa är: handledning ökar 

vårdkvaliteten, kompetensutveckling genom professionell handledning, reflektion och 

bekräftelse samt handledarens roll. Sjuksköterskan anser att handledning i grupp är ett 

öppet forum där det finns möjlighet att både lära sig från andra människor och 

tillsammans hitta en lösning. De kan i handledningsgruppen stödja varandra på ett sätt 

som underlättar för dem att gå vidare och möta problemen i arbetet. Studien visar fynd 

på att professionell handledning minskar stress och utbrändhet hos sjuksköterskor. 

Nyckelord: Aktiv lyssnande, handledning, problemlösning, professionell, reflektion, 

specialistsjuksköterska, stress, utbrändhet.  
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INLEDNING 

Barnmorskan hjälper det lilla barnet till världen medan distriktsjuksköterskan ofta står 

vid den palliativa patientens sida i hemmet när livet lämnar människan. Vid dessa stora 

ögonblick i människans liv är det viktigt att specialistsjuksköterskan är trygg i sin 

yrkesroll. Hon/han får känna sig rustad att göra viktiga oåterkalleliga bedömningar samt 

tillika fatta beslut. Patienter har, speciellt den döende personen eller det nya livet som 

föds samt närstående, rätt att ha tillgång till den trygga sjuksköterskan. Har möjligheten 

till handledning och därmed planerad tid för reflektion på arbetsplatsen försvunnit? På 

många ställen har möjligheten kanske aldrig funnits? Examensarbetet lyfter därför 

frågan om behovet av tid och möjlighet för reflektion genom professionell handledning. 

I examensarbetet har begreppet specialistsjuksköterska ersatts med termen 

sjuksköterska. 

 

BAKGRUND 

Vårdvetenskaplig grund 

I en avhandling av Pettersson (2010) beskriver författaren hur erfarenhetsbaserade 

kunskaper kan utvecklas genom vårdvetenskaplig handledning. För att kunna stödja 

vårdarna att utveckla sin vårdande hållning behöver handledningen börja i ett 

livsvärldsperspektiv. Genom detta sätt ökar även yrkesidentitet och den yrkesmässiga 

växten hos vårdarna. Vidare framhåller författaren att på senare tid har förståelsen hos 

ansvariga inom vårdverksamheten ökat vad gäller vårdarens behov av handledning för 

att säkert kunna erbjuda en kvalitativt god vård, detta har i sin tur utvecklat 

handledarutbildningarna. Vad Petersson ser som viktigt i sin avhandling är att teori och 

metod måste sammanlänkas för att läroprocesserna i vårdandet ska fördjupas. Med ett 

livsvärldsperspektiv som utgångspunkt ges en bra start för att på ett öppet sätt kunna ta 

in nyanser av olika fenomen menar Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008). Pettersson 

(2010) anser det uppenbart att handledning behöver en teoretisk förankring och hon 

beskriver i sin avhandling hur handledaren i en vårdvetenskaplig grund kan stödja 

vårdaren. 
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Begreppet handledning 

Nationalencyklopedins (2012) definition av begreppet handledning är följande: 

”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 ” (www. ne.se).  Handledning som begrepp 

används enligt Tveiten (2010) i ett större antal olika kontext. Ordet handledning har 

även olika betydelse för olika forum där det används. Mycket viktigt är, menar 

författaren, att när handledning bedrivs professionellt ska även begreppet ha ett 

förankrat innehåll. Vad är då meningen med handledning? Enligt Tveiten (2010)  är 

syftet att ge personen som får handledning verktyg att hantera sin situation. Det är 

verktyg som gör att personen blir medveten om sin förmåga att hantera olika situationer. 

Verktyg som reflektion, fokusering och träning, medvetandegör personens sinne inför 

olika situationer. Det finns enligt Handal (2007)  en mängd olika sätt att beskriva 

handledning på. De olika idéerna och begreppen för handledning gör det svårt att 

beskriva begreppet handledning. Hess (1987) definierar handledning som ”en 

mellanmänsklig interaktion med den övergripande målsättningen att en person, 

handledaren, träffar en annan person, den handledde, för att hjälpa den senare att hjälpa 

människor på ett effektivare sätt.   En annan liknande definition ges av Longbill, Hardy  

och Delworth (1982): ”Handledning är en intensiv relation mellan två individer på 

tumanhand, där den ene har till uppgift att möjliggöra för den andre att utveckla sin 

terapeutiska kompetens”. Hawkins och Shohet (2008) skriver att i utbildningar inom 

vård, omsorg och socialt arbete får studenter lära sig att ta hänsyn till klienternas behov. 

Att uppmärksamma sina egna behov betraktas ofta som egoistiskt eller beräknande. 

Ändå finns de där, det vill säga motiven att välja ett sådant yrke, kan vara för att vara 

omtyckt och få uppskattning, längta efter att bota och ställa till rätta, att ge för att känna 

att en verkligen har någonting att komma med.  Kärnan i alla vård och stödyrken är 

förmågan att samspela med andra. Ofta handlar det om nära kontakt med människor 

som har en annorlunda bakgrund och upplever världen på ett annat sätt.  
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Kroksmark och Åberg (2007) skriver att majoriteten av de professionella hjälpare som 

trivdes med sitt arbete framhöll vikten av att få stöd och respons av några få, välvalda 

kollegor. Somliga ingick i informella grupper som träffades då och då för att uppmuntra 

och utmana varandra, andra ingick i etablerade grupper som träffades med jämna 

mellanrum .  På så sätt kunde de bevara sin öppenhet för nya idéer och påtala om någon 

håller på att fastna i negativa tankemönster. Den stunden var en ventil, ett sätt att lätta 

på trycket för att släppa ut uppdämda frustrationer. Var och en får prata fritt om sina 

med- och motgångar under en timme och får sedan feedback av de andra i gruppen. 

Sådana grupper kan hjälpa till att fokusera på vad som är viktigt i arbetet, samtidigt som 

de utgör en frizon där det är tillåtet att ge utlopp för sina besvikelser och andra negativa 

känslor. Selander och Selander (2007)  framhåller att handledningssituationen kan 

betraktas som en spelplan för de olika reaktionsmönster som finns i relation till andra 

människor.  Handledningssituationen liknas också vid ett laboratorium. I en sådan miljö 

ges möjlighet att lära sig skilja ut de tekniska och metodologiska problemen från det 

tillvägagångssätt som är typiskt för vars och ens personligasätt att handskas med givna 

situationer. Även Löw (2011) skriver att handledning med tiden blivit ett 

svårdefinierbart begrepp och att det inte finns någon gemensam förståelse för ordet 

handledning. Dock förenar fenomenet handledning teoretisk och praktisk kunskap. 

 

Professionell handledning 

Kroksmark et al. (2007) beskriver att det är nödvändigt med ett livslångt lärande för att 

kunna fortsätta växa som yrkesutövare. Att ta väl hand om sig själv är en förutsättning 

för det. Handledning kan spela en viktig roll för att rusta och stärka sig själv. Med 

jämna mellanrum är det nyttigt att stanna upp och fundera på den handledning som 

utförs och den som är ideell.   För att kunna arrangera bra handledning måste man vara 

medveten om vilka blockeringar som kan finnas och hur dessa övervinns (Kroksmark et 

al. 2007). I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet professionell: ”professionell, som 

utförs på ett fackmässigt godtagbart sätt; som utför något yrkesmässigt.”(www.ne.se).   

Den främsta målsättningen med handledningen är att ge sjuksköterskan förutsättningar 

för att utveckla sin yrkesroll, att skapa en identitet och utveckla kompetens för yrket.  

http://www.ne.se/
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Handledningen kan ge trygghet i den professionella yrkesrollen. Detta leder till 

yrkesidentitet, till en sammansmältning av yrke och person (Selander et al. 2007).Löw 

(2011) använder ordet professionell i samband med handledning för att visa att 

huvudansvaret vid handledningen ligger på handledaren. Det är alltså en ojämnlik 

relation då handledaren har det största ansvaret under förloppet och det är den 

handledda som står i fokus. Författaren skriver att i det professionella sammanhanget 

minskar omfattningen för begreppet i jämförelse med ordet handledning i ett 

vardagsspråk. I det aktuella examensarbetet används därför övervägande begreppet 

professionell handledning. 

Handledningens process och funktion 

Tveiten (2010) beskriver handledningen som en igångsättningsprocess, i och med att 

där ska ske något som påbörjas och sedan avslutas, med andra ord att det hela är en 

process. Ansvaret i handledningsprocessen är delat mellan handledaren och den 

handledde på så sätt att handledaren har ansvar för att förbereda igångsättningen och 

den handledde i sin tur har ansvar för att arbetet går vidare genom exempelvis handling 

och reflektion. När det gäller coachande handledning har Hawkins och Smith (2006) 

formulerat den här definitionen vilken gäller för psykiatriskt kontext: ” Den process där 

en terapeut med hjälp av en handledare kan få redskap för att bättre förstå både klienten 

och sig själv som en del av systemet. Därigenom kan terapeuten förändra sitt arbete och 

förbättra sin skicklighet”. Författarna förklarar att huvudfunktionerna i handledning 

kallas utvecklande, stärkande och kvalitetssäkrande. Den utvecklande funktionen syftar 

till att öva upp och förbättra den handleddes färdigheter, förståelse och förmågor. Det 

sker genom att reflektera och utforska hur personen arbetar med sina klienter. 

Handledarens roll är att hjälpa personen att förstå klienten bättre, bli mer medveten om 

sin egen reaktion och att ge respons på klienten.  Handledaren behöver förstå 

dynamiken i samspelet med klienten, titta närmare på sina interventioner och 

konsekvenserna av dem och utforska nya sätt att arbeta med den här situationen och 

andra liknande. Den stärkande funktionen går ut på att lära den handledde att ta hand 

om de känslor och reaktioner som har uppstått i den nära kontakten med klienter.  
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Individuell kontra grupphandledning 

Handledning kan vara individuellt eller i grupp. Individuell handledning inbegriper 

minst tre personer, nämligen handledaren, handledde och applikanden som i detta 

sammanhang kan vara patienten (Selander et al. 2007). Den processorienterade 

handledningen ser processen mellan handledaren och handledde som det centrala i 

handledning. Betoning läggs på att öka den handleddens kunskap om sig själv och göra 

henne/honom medveten om ens starka och svaga sidor. På så sätt kan personen i frågan 

utveckla de starka delarna samt lösa sina problem på olika sätt i yrkesutövningen 

(Larsson och Lindén 2005).  Selander et al. (2007) skriver att individuell handledning är 

ytterst tidskrävande, men fördelen är att den kan ge större möjlighet för att utveckla den 

egna personligheten, känsligheten för mellanmänskliga relationer och de egna 

reaktionerna i förhållande till andra människor än i gruppen.   I grupphandledning 

däremot kan den handledde få ökade möjligheter att få olika synpunkter på det egna 

agerandet och han/hon  blir inte enbart utlämnad åt handledarens synpunkter. Dessutom 

kan den handledde lära sig de speciella processer som grupparbete innebär.  Det vill 

säga hur antalet kommunikationsvägar och relationer ökar för varje ny deltagare i en 

grupp, hur ”klimat” skapas i gruppen, hur gruppen kan utveckla konkurrens och 

slutenhet, eller samarbete och öppenhet. Samt att hur handledarstilen påverkar gruppen 

(Dalberg 2007). En grupp bildar en egen enhet som är summan av olika enskilda 

individer med egna mönster och skall förstås på sina villkor. En grupp har mycket annat 

för sig än att ägna sig åt det arbete de har samlats för att utföra. Den uppgift gruppen 

skall utföra är bara en del av den totala samvaron. Det är många känslor i rörelse som 

antingen underlättar eller försvårar arbetet med uppgiften.  De känslorna är dels de som 

berör själva uppgiften och dels de som innebär reaktioner på de övriga 

gruppmedlemmarna.  Att känna sig utanför, bortglömd eller avundsjuk kan också ingå. I 

olika situationer uppväcks även behov av olika slag, till exempel viljan att bli 

omhändertagen då känslan blir att det är svårt att klara av en förstående uppgift. Arbete i 

grupp och att delta i grupphandledning kan ge möjlighet för parallelprocessen att 

utvecklas så gott som i enskilda agerandet och som ledare av en grupp (Selander et al. 

2007). Hawkins et al. (2008) har undersökt för och nackdelar med grupphandledningen.  

Som fördelar anger författarna verksamhetens behov av att spara tid, pengar eller 

experttjänster.  
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Det är en besparing både i tid och i resurser, om en person kan handleda många åt 

gången. Samt att i grupp finns möjligheten att få stöd och uppbackning från kollegor 

och det finns tillgång till respons, tankar och impulser från många personer. En grupp 

erbjuder en större provkarta på livserfarenheter, empati och personligheter. Med grupp 

handledning kan också förekomma nackdelar. Exempelvis kan det finnas mindre tid för 

individuell handledning, eller att det kan finnas destruktiva krafter i grupper och 

etablerade starka normer som är svåra att punktera och ifrågasätta (Hawkins et al. 

2008). 

Specialistsjuksköterskan och kompetensbeskrivningen 

Specialistområden för sjuksköterska är bland andra ambulanssköterska, barnmorska, 

barnsjuksköterska, distriktsjuksköterska, intensivvårdssköterska, psykiatrisjuksköterska 

(Socialstyrelsen 2005). Till Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning gällande 

sjuksköterskor och barnmorskor, hör även tolv specialistområden för sjuksköterskor.  

Kompetensbeskrivningen är en gedigen text där sjuksköterskans uppdrag klart framgår. 

Vikten av förmåga till självständigt arbete och beslut står tydligt beskrivet. 

Kompetensbeskrivning innehåller rekommendationer med avseende på den legitimerade 

sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för 

reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Yrkeskunnande omfattar kunskaper i 

yrkesutövning, det vill säga de tekniska, ekonomiska och sociala principerna. Samt de 

traditioner och konventioner och teorin som arbetet är baserad på. Med kompetens 

menas förmågan att vilja utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.  

Förhållningssätt är den inställningen som ligger till grund för bemötande samt agerande 

inför en situation eller uppgift (Socialstyrelsen 2005).  Kompetensbeskrivningen tar upp 

tre huvudområden av betydelse för sjuksköterkans arbete oavsett verksamhet och 

vårdform.  Dessa är omvårdnads teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning 

samt ledarskap. Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt och holistiskt 

förhållningssätt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet 

med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer 

(socialstyrelsen 2005). Barnmorskan har en egen kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen 2006).  
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Även Distriktsköterskeföreningen i Sverige har tagit fram en kompetensbeskrivning 

speciellt riktad mot legitimerad Distriktsköterska (Distriktsköterskeföreningen i Sverige 

2008). 

 

Aktivt lyssnande och reflektion 

Selander et al. (2007) framhåller att aktivt lyssnande kan leda till den optimala 

kommunikationen i ett handledningstillfälle. Att förstå människor rakt igenom är en 

mycket svår uppgift. Men det är i olika sammanhang viktigt att försöka förstå hur andra 

ser och upplever ”sin värld”. Detta kan göras genom att med egna ord återge det som 

har förståtts av andras berättelser. Av och till kan egna känslor vara ett hinder för att 

förstå andra. Ju mer påträngande de egna känslorna är, desto svårare kan det bli att 

släppa andra människors känslor inpå sig. Känslor kan verka hindrande på förmågan att 

lyssna aktivt på andra (Larsson et al. 2005). Ibland kan ivern att göra intryck på andra 

påverka en negativ, det blir svårt att förstå andras känslor och synsätt.  Om de egna 

idéerna eller synpunkterna inte får gensvar, kan det ofta handledningssituation hjälpa för 

att nå klarheten.  Detta genom att reda ut situationen, för att kunna uttrycka bättre 

genom eget ställningstagande. Det är inte ovanligt att försvara egen ståndpunkt och 

samtidigt kräva att den andre ska inta just denna ståndpunkt. Det som gäller är att 

tydligt kommunicera till varandra att den andres budskap är uppfattat (Selander et al. 

2007).   Reflectere är latin och betyder kasta tillbaka eller böja. Ifrån detta latinska ord 

kommer verbet: reflektera.  Ekeberg (2009) beskriver hur filosofen Gadamer menar att 

erfarenhet ligger som utgångspunkt för hur reflektion visar sig. Även reflektionen i sig 

är en erfarenhet samt att meningen med reflektion är att förbereda för nya erfarenheter 

(www.ne.se).   Enligt Ekberg (2009) en person som har många erfarenheter kan ha lätt 

för att reflektera och vara öppen för nya erfarenheter, denna person är fördomsfri och 

har lätt att ta till sig nya idéer. Vidare menar författaren att reflekterande människor kan 

uttrycka sina funderingar till sina medmänniskor och medarbetare. Det är skillnad på 

funderande och reflekterande skriver Emsheimer (2005). Författaren menar att 

reflektion bör leda fram nya strukturer. Då blir målet att uppnå en förståelse eller ett 

accepterande. Lauvås och Handal (2001) delar upp reflektionen i tre faser; undersökning 

av det som skett, återupplivning av känslor och till sist en bedömning av upplevelsen på 

nytt. 
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PROBLEMFORMULERING 

Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktsköterskor och barnmorskor, arbetar 

självständigt. De behöver ofta göra avancerade bedömningar och fatta snabba beslut 

utan tillgång till läkare. Dessa beslut kan få livsavgörande följder. Det kan vara svåra 

etiska avväganden som behöver göras, och bedömningar av såväl medicinska problem 

som omvårdnadsproblem. Kan professionell handledning förbättra vården för 

patienterna? Finns insikten om professionell handlednings betydelse för 

specialistsjuksköterskan hos chefer och ledning?  Enligt Hawkins et al. (2008) förväntar 

sig inte ledare inom vissa organisationer att arbetstagarna behöver stöd och 

handledning. I dessa organisationer kan det finnas en ovilja mot att etablera ett 

handledningssystem. Andra organisationer fungerar precis tvärtom, de uppmuntrar 

personalen att komma över sitt inre motstånd och banar väg för stödinsatser. Framgår 

det hur professionell handledning främjar omvårdnaden av patienten och ger 

specialistsjuksköterskan verktyg att handskas med etiska problem och svåra 

omvårdnadssituationer?  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att delta i professionell 

handledning. 

 
METOD 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Syftet med den kvalitativa metoden är att 

förklara och förstå fenomen, erfarenheter och upplevelser (Dahlberg och Dahlberg 

2003). Datainsamlingen har skett genom individuella intervjuer.  Enligt Kvale (1997) 

ligger fokus i den kvalitativa forskningsintervjun på nyanserade beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld och beskrivningar av specifika situationer. I denna studie har vi 

varit inspirerade av teorin om reflekterande livsvärldsintervju.  Denna form av intervjun 

börjar med en öppen inledningsfråga och utmärker sig i en reflekterande dialog. Men 

forskaren begränsar sitt intresse för en speciell företeelse under intervjun (Dahlberg et 

al. 2008).Kvalitativ innehållsanalys används inom omvårdnadsforskning som 

granskning och tolkning av texter såsom utskrifter av inspelade intervjuer.  
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Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att få svar på frågeställningar och att identifiera 

betydelsefullt innehåll som beskriver personalens upplevelser kring deras vårdande och 

fenomen (Lundman och Hällgren Graneheim 2008). Analysen inleds med genomläsning 

av all intervjutext för att skapa en helhet. Helheten bryts sedan ner i delar.  Delarna, det 

vill säga meningsbärandeenheter, koder, underkategorier och kategorier leder sedan till 

att resultatet växer fram (Hsieh et al. 2005).  Målet är att få kunskap och förståelse för 

den företeelse som studeras och analysen sker oftast av det manifesta innehållet i 

intervjutexten. I denna studie har modellen konventionell induktiv kvalitativ 

innehållsanalys enligt Hsieh et al. (2005)  använts. 

Deltagare 

I syfte att uppnå ett brett urval kontaktades verksamheter inom intensivvård, 

akutsjukvård, ambulanssjukvård, onkologivård och psykiatrivård. Dessutom 

kontaktades fyra olika kommuners omsorgsverksamheter. Professionell handledning 

visade sig vara aktuellt inom psykiatrisk och onkologisk vård och till viss del inom den 

kommunala omsorgen.  Verksamhetscheferna inom respektive organisation kontaktades 

och hjälpte oss sedan att utse lämpliga intervjupersoner för studien. Totalt inbjöds 11 

specialistsjuksköterskor att delta, varav tre skolsköterskor tackade nej.  Kriterier för att 

delta i studien var att sjuksköterskorna skulle ha formell specialistkompetens samt att de 

deltog i eller nyligen hade deltagit i professionell handledning. Inom den kommunala 

verksamheten tackade tre informanter, en psykiatrisköterska, en distriktssköterska och 

en skolsjuksköterska, ja till deltagande. Från de psykiatriska avdelningarna, vilka var 

fyra olika enheter,deltog fyra sjuksköterskor. Förutom dessa deltog också en 

specialistsjuksköterska med magisterexamen verksam inom onkologisk vård. På 

samtliga arbetsplatser utfördes handledningen i grupp och en till två gånger per månad. I 

varje grupp ingick mellan fem till sju personer av samma arbetskategori, det vill säga 

specialistsjuksköterskor. Deltagarna i grupphandledningen kom från olika enheter på 

kliniken. Handledaren var en utomstående person som var utbildad till psykolog eller 

samtalsterapeut. Distriktssköterskan och psykiatrisköterskan verksamma inom 

kommunen hade även deltagit i individuell handledning. 

Data insamling 

Datainsamlingen utfördes under våren och hösten 2012. Data har samlats in med hjälp 

av kvalitativ forskningsintervju och med stöd av en intervjuguide (Bilaga 1).  
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Författarna har intervjuat fyra personer var. Informationsbrev (Bilaga 2) inklusive 

samtyckebrev (Bilaga 3) skickades ut till verksamhetscheferna. När urvalet av 

intervjupersonerna var fastställd, skickades även informationsbrev (Bilaga 4) och 

samtyckesbrev till de utvalda. Skillnaden mellan informationsbrev till 

verksamhetscheferna (Bilaga 2) och till de deltagarna (Bilaga 4) kan ses i bilagorna.  

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Deltagarna var mellan 35 till 68 år gamla och deras 

arbetserfarenhet som specialistsjuksköterska varierade mellan fem till 45 år. 

Intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum i anslutning till respektive intervjupersonens 

arbetsplats och spelades in på band. Varje intervju varade mellan 20-40 minuter. 

Specialsjuksköterskorna var informerade om att deras egna upplevelser låg till grunden 

för undersökningen. Intervjun började med en inledande fråga: ” Vill du berätta för mig 

om din upplevelse av att delta i professionell handledning?”. Följdfrågor som ”Vill du 

berätta mer?”, ”Kan du förklara mer?”,” Vad menar du med…?” användes för att få 

djupare beskrivning på frågorna.  

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och transkriberades ord för ord inklusive icke 

verbala information, strax efter intervjutillfällen.  Alla intervjuer lästes upprepade 

gånger av båda författarna för att få ett helhetsintryck av innehållet och med strävan 

efter öppenhet. I en konventionell innehållsanalys finns inga förutbestämda kategorier 

utan de växer fram ur intervjutexten (Hsieh et al. 2005).  Elo och Kyngäs (2008) hävdar 

att avsikten med analysen är att hela tiden förstå data och den mening som varje person 

försöker belysa. Därför läggs stor vikt vid att den transkriberade texten även ska 

innehålla den icke-verbala informationen. Den icke verbala informationen kan visa sig i 

form av tystnader, suckar, skratt, tvekande, uttryck för tveksamheter, pauser och 

hummanden. Dessa kan ge ledtrådar till innebörden i en utsaga. Vid genomläsningen 

markerades textavsnitt med liknande innehåll i förhållande till syftet. Därefter lästes 

varje intevju igenom, del för del, och tänkbara meningsbärande enheter började växa 

fram. De tänkbara meningsbärande enheterna bearbetades genom att relevanta citat 

klipptes ut. På så sätt utvecklades ett kodningsschema.  Detta är ett sätt att organisera 

data efter innehåll och på så sätt identifiera underkategorier. Ett kodningsschema 

innefattar en process som är systematisk, logisk och vetenskaplig och det ökar 

trovärdigheten och validiteten i studien (Hsieh et al. 2005).  
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Därefter analyserades och bearbetades underkategorierna ytterligare för att få en djupare 

förståelse för varje del i intervjutexten. Efter noggrann och systematisk beartbetning av 

varje underkategori grupperades dessa in i en kategori. Det vill säga all intervjutext 

bearbetades igen för att få en helhet av innehållet (Hsieh et al. 2005). Analysen 

resulterade sammanlagt i nio underkategorier och fem kategorier. Exempel på 

utveckling av en kategori utifrån meningsbärande enheter, koder och underkategorier 

visas nedan i Tabell 1.  

 
Tabell 1. Beskrivning av kategori ”Handledarens kompetens är av stor vikt” utifrån 

meningsbärande enheter, koder och underkategori 

 

Meningsbärande 

Enheter 

 

”Handledaren 

måste    vara 
flexibel” 
”Ja det tycker jag 

vår handledare 
kunde, annars hade 
det kanske känts 
otryggt” 
 
”Oerhört stor 

betydelse vem 
handledaren är, 
 en bra handledare 
är A och O”  

Koder 

 

 

Handledaren måste 
vara flexibel 
 
 
 
 
 
 
 
En bra handledare 
är A och O  
 
 
 

Underkategori 

 

 

Genomgående 
framkommer att 
kompetensen hos 
handledaren är av 
stor vikt  
 

Kategori 

 

 

Handledarens roll 
 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 
Uppsatsen genomfördes i enlighet med de forskningsetiska krav som är beskrivna i 

Etikprövningsnämndens anvisningar (www.epn.se) och Helsingforsdeklarationen 

(www.vr.se).  Nämnden och deklarationen föreskriver att forskning på människor skall 

vara i överensstämmelse med god vetenskaplig praxis och att forskaren skall vara insatt 

i vetenskaplig litteratur. Forskning bör utgå från fyra huvudkrav. Dessa krav innebär 

krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandet. Dessa krav har 

tillgodosetts genom att deltagarna informerades om studiens nivå och syfte med 

informationsbrev.  
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Detta skickades först till verksamhetscheferna och sedan till deltagarna tillsammans 

med samtyckebrevet. Deltagarna har medgett samtycke både skriftligt och muntligt före 

intervjun.  Informanterna var informerade om att deltagandet var frivilligt och närhelst 

de önskade kunde avböja vidare deltagande. Informationsbrevet förklarade även att 

studiens innehåll inte kommer att kunna härledas till några identifierade personer.  Allt 

material avidentifierades och förvarades enbart hos författarna. Innan intervjun startade, 

samtalade författarna med deltagarna kring de etiska principerna och förtydligade 

eventuella funderingarna de hade kring studien. 

 

RESULTAT 

Resultatet utgörs av fyra kategorier och sex underkategorier som framkom i analysen av 

intervjuerna med specialistsjuksköterskorna. I tabell två nedan visas en översikt av 

kategorier och underkategorier. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

Kategori 
 
 

Handledning ökar vårdkvaliteten 

Underkategori  
 
Den positiva energin ger kraft  
Med ökad förståelse kan sjuksköterskan 
lösa sina problem och hitta nya vägar 

Med möjlighet att reflektera erhåller 
sjuksköterskan större kunskap och 
information  

Sjuksköterska upplever handledningen 
mycket positiv och viktig  
 

Kompetensutveckling genom 
professionell handledning 

Handledning bidrar till insikt och vidare 
perspektiv 
 

Reflektion och bekräftelse  Handledning ger ökad uthållighet och 
utrymme för känslouttryck 

  
Handledarens roll Genomgående framkommer att kvaliteten 

på handledaren är av stor vikt 
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Handledning ökar vårdkvaliteten 

Under följande kategori sammanförs sjuksköterskornas upplevelser av hur professionell 

handledning leder till bättre omvårdnad av patienten. Det framkommer att 

sjuksköterskorna upplever handledning vara ett verktyg till ökad vårdkvalité. De 

förmedlar också tydliga tankar på ett bättre välbefinnande hos sjuksköterskor som har 

professionell handledning. Bättre välbefinnande, upplever sjuksköterskorna, ger i sin tur 

ökad kvalité på omvårdnaden av patienten. 

Den positiva energin ger kraft  

Handledningstillfällen beskrivs som en källa att ösa energi från. Vid ett påfrestande 

arbete med stort ansvar krävs möjligheter att ladda de själsliga batterierna. De 

intervjuade sjuksköterskorna ger tydliga signaler att just handledning kan vara en sådan 

möjlighet, det vill säga en källa till förnyad energi och styrka. En intervjuperson 

berättar: 

”…man får mer energi av handledningen för att fortsätta arbeta, nåt positiv energi…” 

 

En annan säger: 
 
”…man kan säga att man får nya krafter, man tankar krafter och man delar med 

personer från avdelningar…” 

 

Under intervjuerna framkommer klart att sjuksköterskorna upplever handledning 

positivt och att de är av den åsikten att handledning bör leda till ökad vårdkvalitet. 

Med ökad förståelse kan sjuksköterskan lösa sina problem och hitta nya vägar 

Intervjupersonerna talade om att handledningen kunde visa på nya vägar att lösa 

problem i omvårdnadsarbetet genom att diskutera det i en grupp.  Trots att personer som 

inte var involverade i ett visst fall och inte kände till problemet förrän vid 

handledningstillfället, så kunde de se på problemet med nya ögon. Sjuksköterskorna 

som intervjuades upplevde även att handledning kan ge vägledning i att kunna gå vidare 

och bemöta problem på sätt som är lättare att hantera. Sjuksköterskor berättar att svåra 

situationer som kan förekomma i arbetet kan påverka dem negativ och störa dem även 

på fritiden. Sjuksköterskorna upplevde att risken för den negativa påverkan, minskades 

med möjligheten till handledning.  
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På handledning ges tillfälle att kunna diskutera och bemöta problem, få hjälp med att 

lösa dem istället för att ta med sig problemen hem. På det sättet, förklarar 

sjuksköterskorna, känner de stor hjälp och nytta av handledningen. Så här säger 

intervjupersonerna: 

”bra att gruppen inkluderar folk från olika avdelningar så får man bättre perspektiv på 

saker o ting, att man inte är ensam om problem, utan det finns problem på andra 

avdelningar också…” 

 

Eller: 
 

” …då berättade jag det problemet jag hade och hon vinklade upp detta på ett sådant 

sätt att plötsligt förstod jag att e, varför jag hade det problemet…” 

 
Genom att vid handledningstillfällen få hjälp att lyfta relevanta frågor, vända och vrida 

på problemen och finna nya lösningar, så ökar medvetenheten förklarar 

sjuksköterskorna. De kan då på ett konstruktivt sätt bearbeta situationer och förstå dessa 

på ett bra sätt vilket då bidrar till nya vägar och lösningar förtydligar sjuksköterskorna. 

En av intervjupersonerna beskriver detta så här: 

” … så får man ju mycket infallsvinklar,…. Det upplever jag. För ofta är det ju så att 

alla tänker inte likadant och då kan man liksom, ja just det du tänker så, det är bra…” 

 

Med möjlighet att reflektera erhåller sjuksköterskan större kunskap och 

information  

Möjligheten att analysera frågeställningar tillsammans i en grupp kan upplevas likt att ta 

emot ny kunskap för sjuksköterskan. Sjuksköterskor kan vara överfyllda av sina 

problem menar någon sjuksköterska. Utan tid och möjlighet att själv sortera eller 

reflektera över problemen så finns risk att dessa växer till en storlek som är svåra att 

hantera och en känsla av okunskap infinner sig lätt. Intervjuerna förmedlar att 

sjuksköterskorna upplever sig få fördjupad kunskap genom diskussioner med kollegor 

under handledning. Kunskap som, menar de, troligtvis inte hade kommit till dem på 

samma sätt utan handledning. En intervjuperson berättar: 

 

”…jag tycker helt enkelt blir jag en bättre sjuksköterska pga. denna handledning…” 

 

Intervjuerna visar tydligt att sjuksköterskorna i mångt och mycket upplever sig stärkta 

av sina handledningstillfällen.   
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De förmedlar både hur de själva känner en större kunskap och trygghet med möjligheten 

till handledning och hur de anser att det i förlängningen även ger patienten bättre 

omvårdnad. Patienterna är beroende av en trygg sjuksköterska för bästa omvårdnad. De 

kan känna av om sjuksköterskan känner sig jäktad eller osäker menar de intervjuade 

sjuksköterskorna. Så här förklarar en intervjuperson: 

 
 ”…handledning vad det gör för både mig som sköterska och patienten är 

betydelsefull…”  
 
och en annan säger: 
 

”…man får lite större förståelse, ja…” 

 

Problem kan upplevas svåröverkomliga menar en intervjuad sjuksköterska. Med 

reflektion under handledning bryts problemen ner och det ges möjlighet att få ökad 

förståelse och problemen förminskas till mer hanterbar insikt. Ökad insikt ger ökad 

kunskap och det upplever sjuksköterskan är till stor nytta för patienten. Även 

skolsjuksköterskan förmedlar hur viktigt det är med möjligheten till reflektion. Hon  

menar att upplevelser och händelser får landa och bearbetas. Detta bidrar till ökad 

kunskap och förståelse för barns behov och bekymmer. Det blir då en god grund att 

bygga vidare på för att vinna förtroenden. 

Sjuksköterskan upplever handledningen mycket positiv och viktig  

Efter att ha haft möjlighet till professionell handledning i sitt arbete ser 

sjuksköterskorna hur nödvändigt det är med detta andningshål. Diskutera och dela med 

sig olika problem i handledningsgruppen har visat sig hjälpa dem att hantera olika 

problematiska situationer på ett bättre sätt. En intervjuperson förklarar detta som nedan: 

 
”…jag tycker att det är jätte bra att få handledning, det är nödvändigt, skulle jag säga 

faktiskt, jag tycker personligt att alla eller alla vi skulle behöva ha handledning…” 

 
Eller:  
 
”… ja man känner att man har behov av det efter ett tag, det blir som ett andningshål, 

att komma till nån som man kan få prata av sig…” 

 

En annan säger: 
 
”…handledningsgruppen kan hjälpa mig att hitta nya lösningar på mina problem, 

handledningen är jätte bra…” 



 16 

 

Gemensamt för de intervjuade sjuksköterskorna var hur tydligt de förmedlade behovet 

av professionell handledning. De såg det som en självklar rättighet i sin profession, med 

den komplexhet som vården kan innebära för en specialistsjuksköterska med beslut, 

ensamarbete, etiska dilemman, sorg, tyngd och inte minst också med tanke på 

förhållningssätt gentemot anhöriga till patienterna. Som en intervju person säger:  

 
”…får man veta hur andra tänker, så det stärker en, handledning, absolut, …ja, absolut 

nödvändig…ja , det känns skönt…” 

 

Kompetensutveckling genom professionell handledning 

Kategorin har ett fokus på sjuksköterskornas upplevelse av trygghet i arbetet. 

Tryggheten synes vara en avsevärt viktig detalj, och flera sjuksköterskor återkommer till 

behovet av trygghetskänslan under intervjuerna. Med god kompetens och möjlighet till 

reflektion under professionell handledning känner sjuksköterskorna i studien hur deras 

kompetens befästs och även ökar. Den ökade kompetensen säger sjuksköterskorna ger 

en god trygghet i ensamarbetet och de upplever en känsla av djupare insikt. 

Handledning bidrar till insikt och vidare perspektiv 

Att handledning upplevs bidra till kompetensutveckling hos sjuksköterskan genomsyrar 

studien tydligt. Sjuksköterskorna uppger också att utveckling genom handledning ger 

positiva effekter för patienten. De menar att patienterna tydligt märker huruvida 

sjuksköterskan är positiv och mår bra eller om det är en stressad otrygg sjuksköterska de 

har framför sig. En intervjuperson säger: 

 

”ja jag kände att jag kunde ändra mitt beteende lite granna… mina patienter upplevde 

en lugnare, mer harmonisk sköterska då…” 

 

En skolsjuksköterska säger att som kompetensutveckling är handledning ett absolut 

nödvändigt inslag i hennes arbete. Ett barn i behov har rätt till väl genomtänkta åtgärder. 

Så här berättar hon: 

”..hur tänker vi och hur blir konsekvenserna, det hjälper mig sedan i mitt möte med 

barnet, jag har ju bottnat själv i tankarna..” ,  
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Det uppstår många etiska dilemman inom vården, dessa dilemman upplever 

sjuksköterskorna, kan vara svåra att hantera själva. Här, menar sjuksköterskorna att 

handledningen fungerar som ett verktyg för ökad insikt. En intervjuperson förklarar 

detta så här: 

”ja det hoppas jag det gör, gagnar patienterna, man får bolla det, funderingar och 

kanske handlingssätt också med den här personen och får då äum, för det tror jag nog 

gagnar patienten…” 

 
Genom handledning får sjuksköterskan möjlighet att lyfta sig över problemen, det ger 

goda perspektiv på andra sätt att tänka. En annan intervjuperson säger så här: 

”… får man liksom lite ögon på det utifrån på något sätt…”       

 

Sjuksköterskorna förklarar att i diskussioner med kollegor från andra avdelningar under 

handledning så är det lättare att få perspektiv på saker och ting. Liknande problem kan 

finnas på olika ställen och det framkommer att de tycker det känns bra att få bolla detta 

med varandra. Kompetensutveckling behöver inte endast vara resultat av studier på 

högskola, den kompetensutveckling som mynnar ut ur sessioner med professionell 

handledning är stark och oerhört viktig menar en intervjuperson: 

”… ja, jag skulle vilja kalla det kompetens utveckling inom jobbet…” 

 

Behovet av professionell handledning belyses tydligt  

Sjuksköterskorna anser att professionell handledning är nödvändig inom vården då det 

är ett krävande yrke med mycket svåra situationer både i interaktion med patient och 

kollegor. De intervjuade sjuksköterskorna berättar att de går och bär på olika problem 

som är svårt att dela med sig på arbetet, då är handledning i en grupp med tystnadsplikt, 

det som kan underlätta genom samtal och diskussioner. Följande fraser framkommer 

under intervjuerna: 

”…jag tycker det är jätte bra att få handledning, det är nödvändigt…alla skulle ha den 

som jobbar med människovårdande yrken…” 

 

”…det hjälper jag får ett nytt instrument…” 

 
”…blir som ett slags verktyg, rätt agerande i rätt situation…”     

 

De intervjuade sjuksköterskorna kommer fram till att professionell handledning ger dem 

ett slags verktyg i vården att hantera olika situationer.  



 18 

I arbete med människor, menar sjuksköterskorna, uppkommer situationer då och då som 

inte liknar något man läst under utbildningen, eller tidigare haft kontakt med. Här har 

den professionella handledningen stor betydelse, förklarar de, för hur sjuksköterskorna 

ska kunna utvecklas och ges förmåga att med trygghet lösa nya problem. 

Reflektion och bekräftelse 

Handledning och reflektion är två begrepp som vi naturligt kopplar samman. Under 

denna kategori beskrivs upplevelsen och nyttan av reflektion under handledning.  Det 

efterfrågas stöd i arbetet, sjuksköterskor som jobbar under stort ansvar och ofta endast 

med sin egen kompetens och erfarenhet att förlita sig på, upplever behov av stunder 

med reflektion och professionell handledning. Handledningen ger tillfälle till 

bearbetning av händelser, ökad kunskap och medvetenhet förklarar sjuksköterskorna. 

De känner lättnad och ökad styrka efter reflektion under professionell handledning. 

Handledning ger ökad uthållighet och utrymme för känslouttryck  

Upplevelse av bekräftelse är ett tydligt tema hos sjuksköterskorna. De känner att de inte 

är ensamma om ett visst problem. Genom att höra hur andra tänker och funderar kring 

olika saker kan de själva gå vidare med större tålamod och tillförsikt.  Intervjuerna visar 

att sjuksköterskan behöver ett bollplank, ett forum som stärker tankarna och bekräftar. 

Hon/han vågar gråta ut eller skratta i gruppen samt att lita på sig själv.  

En av de intervjuade sjuksköterskor förklarar att när en sjuksköterska bryter ihop 

känslomässigt och blir ledsen på grund av arbetet, kan professionell handledning ge 

tillfälle att reflektera och diskutera problemen inom grupp.  Detta kan underlätta för att 

utföra ett bra jobb. Hon säger så här: 

 
 ”…du blir så överfylld av allting, du måste få sortera den nånstans och reflektera…” 

 

En annan intervjuperson säger: 
 
”…det stärker att man kan lita på sig själv, de tankar som man har, och hör att det inte 

är så dumt,  jag får bekräftelse på det att min upplevelse inte varit fel…” 

 

Specialistsjuksköterska arbetar med stort ansvar. De intervjuade sjuksköterskorna 

förklarar att emellanåt på handledning får dem möjlighet att stanna upp och bara prata 

om olika situationer och beslut. Möjligheten att få diskutera åtgärder och beslut stärker 

en på ett fint sätt.  
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I handledningstillfällen i grupp upplever sjuksköterskor att de får positiv energi från 

sina kollegor, det gör i sin tur att sjuksköterskan orkar gå tillbaka och fortsätta kämpa i 

de otaliga processer som ingår i det dagliga arbetet. Under intervjuerna framgår hur 

sjuksköterskorna också upplever handledning som god personalvård. Stress och känsla 

av otillräcklighet på arbetsplatsen kan lätt orsaka irritation och sämre tålamod hos 

sjuksköterskan menar en av sjuksköterskorna. Här spelar möjligheten till handledning 

också en stor roll säger sjuksköterskan. Patienten behöver möta en sjuksköterska som 

mår väl och har förmåga att på bästa sätt förmedla trygghet och säkerhet i sin 

omvårdnad och bedömning. Så här förklarar en intervjuperson: 

”… om man tar hand om sin personal på en arbetsplats och ser till att personalen mår  

bra, det kommer även speglas hos patienterna, mår personalen bra gör de mycket bättre 

 jobb, vilket blir bättre för patientens del…” 

 

En annan säger så här: 
 
” … för man är bara människa, man kan bli arg liksom, och förbannad även på 

patienter, då kan det vara så här att man kan ta den upp på handledning och diskutera 

den…” 

 

Sjuksköterskorna återkommer också till hur den professionella handledningen stärker 

dem i deras yrkesroll, det kommer tillfällen då och då när de kan tvivla på sig själva och 

sin egen förmåga. Här har professionell handledning ännu en stor funktion att fylla 

menar de, till exempel att ta rätt beslut. 

 

Handledarens roll 

I vår sista kategori har vi funnit att sjuksköterskorna i våra intervjuer är eniga om vikten 

av den kompetenta professionella handledaren. För att handledningstillfället ska ge alla 

de goda effekter som sjuksköterskorna i våra intervjuer berättat om, så behövs en 

kompetent professionell handledare.  

Genomgående framkommer att kvaliteten hos handledaren är av stor vikt  

För att handledningen skall upplevas effektiv, fungerande, trygg och professionell av 

sjuksköterskan, krävs en kompetent handledare. De intervjuade sjuksköterskorna är 

eniga på den punkten att ska handledning ge alla dessa positiva effekter så ska den ledas 

av en kunnig handledare. Hon/han ska se till att alla i gruppen kommer till tals och är 

aktiva deltagare.  
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Handledaren skulle helst inte vara en och samma person under en längre period, och 

flexibiliteten i rollen som handledare är också av stor vikt enligt sjuksköterskorna. En 

intervjuperson förklarar detta så här: 

”…jag tror det har stor betydelse vem handledaren är, en bra handledare är A och O 

tror jag… hon var lyhörd och kunde ställa frågor och fick alla att delta liksom..” 

DISKUSSION 

När vi startade denna uppsats var det med vår egen erfarenhet, det vill säga en avsaknad 

av professionell handledning. Vi upplevde ett behov av insikt i hur professionell 

handledning kan hjälpa specialistsjuksköterskan i hans/hennes arbete. Vi önskade med 

vårt examensarbete få en klarare bild av den upplevda handledningen i vardagens 

arbete. 

Metod diskussion 

Kvalitativ metod är lämplig när forskaren vill beskriva och/eller tolka ett fenomen och 

dess egenskaper. Validitet inom kvalitativa studier innebär att forskaren måste vara 

medveten om att validitet skall pågå enligt vissa strategier under hela 

forskningsprocessen (Morse, Barret, Mayan, Olson & Spiers 2002). För att validera vårt 

arbete har vi använt oss av vetenskaplig litteratur som är relevant för ämnet och under 

handledningsprocessen diskuterat uppläggning, genomförande och analys tillsammans 

med handledare som har erfarenhet av den valda forskningsmetoden.  Vi har noggrant 

beskrivit vår professionella erfarenhet/förståelse, kontext där intervjuerna genomförts 

samt, hur datamaterialet har bearbetats både i transkription och i analys. I studien har 

citat använts för att styrka tolkningarna och för att validera de innebörder som beskrivits 

i resultatet (Sandelowski 1994).  Under analysen har vi pendlat mellan helhet och delar 

och återigen till helhet, strävat efter att förhålla oss så objektiv som möjligt och har 

försökt att vara öppen och ifrågasätta vad som egentligen sagts under analysens gång. 

Enligt Lundman et al. (2008)  kan förförståelsen sätta sin prägel på analysen och 

påverka studiens trovärdighet. Intervjuaren skall sträva efter ett öppet förhållningssätt. 

Med öppenheten kan data beskrivas, förstås, tolkas samt sammanställas med en ny 

förståelse så att de blir hanterbara och mer praktiskt att presentera (Olsson & Sörensen, 

2011). Författarna till det aktuella examensarbetet har genomfört kvalitativ forskning 

och intervjuer för första gången. Intervjuer tog mellan 20-40 minuter. 
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Intervjuadepersonerna inkluderade två stycken män och sex kvinnor i olika åldrar och 

med olika lång arbetserfarenhet. Vi är medvetna om att längden på intervjuerna kunde 

ha varit längre och att innehållet utgjorts av djupare beskrivningar.  Mer djuplodande 

intervjuer hade utan tvekan gett ytterligare dimensioner till sjuksköterskornas 

upplevelser, och då hade förmodligen en ännu mer tydlig bild av det vi önskat 

undersöka visat sig. Vi kan ha tagit saker för självklara och inte lyssnat på 

intervjupersonerna eller inte varit tillräckligt lyhörda och öppna. Men under 

uppsatsarbetet har vi strävat efter att medvetandegöra vår egen förförståelse och 

reflektera över den för att påverka studiens trovärdighet så liten som möjligt. Enligt 

Widberg(2002) är redskapen i den här processen reflektion. Vi har tillsammans försökt 

att kritiskt granska vår förförståelse genom att diskutera den med varandra.  Frågor som 

intervjuaren ställer och sättet att ställa dem kan leda intervjupersonen närmare sina egna 

erfarenheter och hjälpa denne att tänka och prata öppet och medvetet (Dahlberg et al. 

2008). Hade vi ställt vår inledande fråga och även våra uppföljande frågor annorlunda i 

intervjuerna hade vi kanske fått annorlunda svar.   I studien hade vi 

specialistsjuksköterskor från olika områden i Västra Götaland, inom psykiatri, distrikt, 

skolsköterska och onkologisjukvård. En brist i studien är att vi saknar representant från 

primärvården. Studiens resultat strävar dock inte efter att vara generaliserbart utan att 

beskriva upplevelser av handledning för specialsjuksköterskor. Intressant vore att 

undersöka hur professionell handledning ser ut i andra sjukvårdsverksamheter eller 

regioner i Sverige.   Under tiden som vi har arbetat med examensarbetet har modellen 

för referenshantering bytts från APA-manualen till Harvard-systemet. På grund av detta 

saknas sidonummer till en del av litteraturreferenserna i referensanteckningarna. 

 Resultatdiskussion  

I en studie av Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner och Kivimäki (2005) påvisas effekten 

av hur handledning kan resultera till att höja kvaliteten av omvårdnaden. Friheten att 

diskutera sina problem och uttrycka sina känslor i samband med sitt arbete, erhålla 

positiv energi, ökad kunskap och medvetenhet och därmed känna sig trygg i vardagen är 

exempel på resultat i den nämnda studien. Sjuksköterskorna kopplar tydligt samman 

den ökade personliga utveckling de erhåller i handledning till ett förbättrat 

patientsäkerhetsarbete.  
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I dagens situation då både öppen och slutenvården har sparbeting och det dagligen talas 

om effektivisering, är det otroligt viktigt att sjuksköterskan i det ofta korta mötet med 

patient och anhöriga har tillgång till goda redskap att hantera situationen. Studien visar 

att sjuksköterskans upplevelse av professionell handledning är mångfacetterad och 

frågorna väcker både många känslor och ett stort engagemang. Genomgående i 

intervjuerna ser vi att sjuksköterskorna anser professionell handledning vara 

kompetensutvecklande. Larsson et al. (2005)  skriver att handledningen kan hjälpa 

sjuksköterskor att införliva den vårdvetenskapliga begreppsvärlden och kunskaper i 

vårdpraxis med den egna personliga erfarenhetsvärlden. Dessa författare menar att det 

finns ett verksamt redskap för att gripa an utmaningen, nämligen reflekterande 

handledning. Denna studie visar att sjuksköterskor upplever reflekterande och 

analyserande av problem, individuell eller i grupp, som inlärning av ny kunskap. Den 

reflekterande handledningen ger vårdaren nya chanser att utvecklas och hålla sig alert 

och engagerad för att arbeta effektivt inom vården. Det vill säga sjuksköterskorna kan 

genom att lyssna, delge, ta del av samt reflektera över tankar, känslor och upplevelser 

öka sin förståelse. Ökad förståelse bidrar i sin tur till ökad medvetandet.  En ökad 

förståelse och medvetenhet tror vi förbättrar omvårdnaden om patienten. För att kunna 

informera patienten på ett bra sätt och lindra patientens lidande så krävs kunskap och 

trygghet. En trygg sjuksköterska kan på ett bra sätt möta patienten i en vårdrelation, det 

menar vi byggs på förtroende, öppenhet och även med tålamod där hon kan ge tröst. 

Travelbee (1971) skriver att sjuksköterskans viktigaste redskap är förmågan till 

kommunikation. Hon menar att kontakten är viktig i samspelet mellan sjuksköterskan 

och patienten där patientens förtroende för sjuksköterskan fördjupas. På så sätt kan 

patienten uttrycka sina tankar och behov kring situationen. Kroksmark et al.(2007) 

hävdar att efter handledningstillfälle ges personen förmåga att självständigt analysera 

styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen. Sjuksköterskorna i 

studien talar om att handledning ger en utveckling och fördjupad kunskap hos dem i 

deras profession.   Kasén (2002) skriver också om vikten av patientens förtroende för 

sjuksköterskan. Denna tillit menar författaren bottnar i att sjuksköterskan är trygg i sig 

själv. I vår studie framkommer att professionell handledning bidrar till 

sjuksköterskornas ökade förståelse gentemot patienterna och också förutsättningarna att 

känna sig trygg. Det ger trygga samtal och förbättrar möjligheten att stödja patienten.  
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Intervjupersonerna upplever sig bli bättre sjuksköterskor i och med den ökade 

tryggheten de känner i sig själva efter handledning.  White och Roche (2006) hävdar i 

sin studie att handledning kan vara ett lärande stöd för att få verktyg att motverka de 

destruktiva krafterna hos vårdare. I vårt resultat ser vi en klar bild av att sjuksköterskan 

ser handledningen som ett verktyg i omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan menar att hon 

inte känner sig ensam med sina problem när hon har diskuterat dem under handledning, 

hon erhåller en ökad förståelse.  Arbetstillfredställelsen syns också öka vid handledning 

och det kan motverka stressproblem och utbrändhet hos omvårdnadspersonal.  

Specialistsjuksköterskor står inför utmaningar att ensamma klara av akuta och svåra 

situationer i samband med vårdandet. Enligt Lutzén, Cronqvist och Nyström (2006) 

ligger dessa yrkeskategorier i riskzon för att utveckla arbetsrelaterade hälsoproblem i 

form av stress symtom. Författarna skriver att hälsan är bland annat kopplad till 

arbetsbelastning, tid i yrket och ålder.   Det är betydelsefullt för sjuksköterskor att ha 

strategier för att kunna hantera upplevelsen efter traumatiska händelser och på så sätt 

kunna förebygga långvariga stressproblem.  I vår studie framkommer tydliga 

indikationer på att sjuksköterskorna tror på professionell handledning som ett redskap 

att minska utbrändheten i yrkeskåren. Nationalencyklopedins (2012) definition av 

begreppet stress lyder ” inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de 

anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, 

stressorer (stressfaktorer)”(www.ne.se).Cronqvist, Lutzén och Nyström (2006) 

undersöker i sin studie hur stress har en negativ effekt i specialistsjuksköterskans arbete 

på en intensivvårdsavdelning. Författarna menar att behov av stöd hos sjuksköterskan är 

av stor vikt och tillräcklig forskning saknas inom området. Studien visar på 

sjuksköterskornas upplevda behov av stöd från utomstående personer, det vill säga 

någon som kan se objektivt på händelserna. Hawkins et al. (2008) skriver att begreppet 

”utbrändhet” har blivit hjälparyrkernas motsvarighet till ” att inte klara av”.  Författarna 

menar att processen att bränna ut sig ofta börjar på ett mycket tidigt stadium i karriären 

som hjälpare. Fröna kan finnas inbäddade i det tankesätt som ingår i många yrken som 

involverar hjälp till andra, samt i personligheten hos somliga som söker till dessa yrken. 

Att bära på bördor utan att lösa dem, leder till att bördorna blir allt tyngre. Resultatet 

blir lätt att personen inte orkar fortsätta i sitt yrke. 
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Vi finner det mycket intressant att vi i vår studie fann så tydliga uttalanden från våra 

intervjupersoner angående handledning som verktyg att förebygga stress och 

utbrändhetssymtom hos sjuksköterskor. White et al.(2006) visar i sin forskning att 

kontinuerlig stress, dåliga arbetsförhållanden, reducerade personalresurser och höga 

krav på sig själv samt låg självkänsla, kan leda till stora påfrestningar. Det bidrar till en 

känsla av yrkesmässig utmattning av de egna vårdande resurserna. Stress och känsla av 

otillräcklighet på arbetsplatsen tror vi lätt kan orsaka irritation och sämre tålamod. 

Sjuksköterskor i våra intervjuer menar att ibland kan ansvar och problemen bli tunga att 

bära, endast genom att dela med sig med andra upplever de att tyngden minskar. De 

upplever handledningen som ett öppet forum där det finns möjlighet att lära från 

kollegor och tillsammans hitta nya lösningar. Ansvar i det vårdande sammanhanget är 

ett begrepp Wallinvirta (2011) har behandlat i sin avhandling. Författaren har i sin 

avhandling hittat mycket forskning som relaterar begreppet ansvar till moralisk ångest 

och stress. Det kan författaren beskrivas som maktlöshet och frustration. En självkritik 

kan bottna sig i detta menar författaren, att inte klara av vårdarbetet, och i sin tur leda 

till utbrändhet. Även Berg och Welander Hansson (2000)  är inne på hur handledning 

kan motverka de negativa effekter som påfrestningen av det vårdande yrket kan ge. 

Dessa författare menar att reflektion kan ge ökad självinsikt och självmedvetenhet. Det 

som framkommer i de aktuella intervjuerna visar att sjuksköterskorna finner att de inte 

är ensamma om sina problem. Reflektion i handledning kan bland annat ge 

sjuksköterskorna möjlighet att bryta invanda mönster och se kritiskt på sitt arbete. 

Reflektion i handledning bidrar till individuell utveckling hävdar Burton (2000).  

Intervjupersonerna ger alla tydliga signaler om vikten av en duglig handledare för 

största möjliga utbyte.   Lika positivt resultat som en god handledare kan ge, lika fattigt 

upplevs dock resultatet bli av en sämre handledning. För att handledning skall upplevas 

effektiv, fungerande, trygg och professionell av sjuksköterskan, krävs en kompetent 

handledare. Lindgren, Brulin, Holmlund och Athlin (2005) hävdar också att 

handledaren ska vara mångfacetterad, med stort intresse och empati för människor, för 

att kunna bedriva en god handledning. Målen omfattar också ledarskapsförmåga och 

kontinuitet.  

 



 25 

Handledaren ska se till att alla i gruppen kommer till tals och är aktiva. Öijervall och 

Jormfeldt (2013) skriver i sin artikel efter en studie med syftet att ”beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av faktorer som främjar professionell utveckling i 

processorienterad omvårdnadshandledning i grupp”, hur intervjupersonerna fokuserat 

på de personliga egenskaperna hos handledaren snarare än vikten av förankring i 

vårdvetenskapen. De lade stor betydelse i hur handledaren förhöll sig under 

handledningstillfället. Ett genuint intresse och ett förhållningssätt som gav uppmuntran 

beskrevs ge en känsla av tillit och att höra ihop. 

 

Slutsatser 

Specialistsjuksköterskornas upplevelse att professionell handledning var till stor fördel 

för både sjuksköterskorna och deras patienter. Upplevelser som ökad trygghet och 

utveckling som människa poängterades och den ökade kompetensutveckling 

sjuksköterskorna kände att handledning gav var en positiv effekt. Sjuksköterskornas 

övertygelse att vårdkvaliteten säkrades när de fick möjlighet till handledning ser vi som 

en spännande reflektion. Uppdraget från socialstyrelsen att jobba för patientsäkerheten 

är tydlig, patientsäkerheten i sin tur förstår vi bör ju vara avhängigt kvaliteten på vården.  

Vidare framkom att informanterna kände hur de fick ökad energi och kraft genom 

handledningen, de orkade med arbetet på ett bättre sätt. Med den ökade orken sa sig 

också intervjupersonerna ha en tro på minskad risk för stress och utbrändhet. Studiens 

tydliga tecken på upplevd minskad stress och utbrändhet ser vi som mycket intressant 

resultat i vårt arbete. Resultatet torde ge visst underlag för verksamheter att införa 

professionell handledning i omvårdnadsarbete för sjuksköterskor. I studiens resultat 

framkommer också, med all önskvärd tydlighet från intervjupersonerna, att handledaren 

själv spelar stor roll i hur handledningen upplevs. Det är med andra ord viktigt att 

ledning som beslutar satsa på handledning i omvårdnad för sina 

specialistsjuksköterskor, är ytterligt noga med valet av handledare.  

 

 Vi hoppas härmed att resultatet av vår studie kan ge en del ringar på vattnet och där öka 

intresset för professionell handledning och dess goda effekter.  Vi välkomnar även 

ytterligare forskning inom området. 
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Bilaga1  

 
INTERVJU GUIDEN 

 
Förslag på inledningsfras: 
 
Vill du berätta för mig din upplevelse av att få professionell handledning. 
 
Du får professionell handledning genom ditt arbete, hur känner du för det? 
 
Förslag på uppföljningsfrågor. 
 
På vilket sätt påverkar handledningen dig i ditt arbete? 
 
Finns det några andra tankar/reflektioner du gör i samband med handledningen? 
 
Hur kan du se att det faktum att du får professionell handledning gör skillnad för dina 
patienter? 
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Bilaga 2 

Till verksamhetschef och/eller avdelningschef, förfrågan om 

deltagande i studie för examensarbete på magister nivå 

  

Vi är två specialistsjuksköterskor (distriktssköterska och barnmorska) som skriver ett 

examensarbete på magister nivå vid Högskolan i Borås. Vi har valt att fokusera vår 

studie på hur specialistsjuksköterskor upplever professionell handledning.  

 
Examensarbetet genomförs som en kvalitativ intervju studie.  Intervjuerna är planerade 

att genomföras med specialistsjuksköterskor med erfarenhet av professionell 

handledning i samband med sitt arbete. Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga 

hur specialistsjuksköterskor upplever professionell handledning. Detta för att tydliggöra 

dess betydelse i vårdandet.  

 
Berit Lindahl, Universitets lektor vid institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i 

Borås, är vår handledare och tillsammans med undertecknade är vi de enda som har 

tillgång till allt material. Vi hanterar materialet enligt personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). 

 
 Vi söker här godkännande att kontakta specialistsjuksköterskor inom verksamheten för 

deltagande i vår studie.  Dessutom önskar vi Din hjälp att finna specialistsjuksköterskor 

som uppfyller följande kriterier:  

 Sjuksköterska med specialistexamen. 
 Manlig eller kvinnlig specialistsjuksköterska oavsett åldern. Hon/han har eller 

har haft en professionell handledning.  

Separat informationsbrev samt samtycke skickas separat till de tillfrågade 

specialistsjuksköterskorna som önskar delta. 

 
 
Karin Paust    
Distriksjuksköterska inom Hemsjukvård   Magisterstuderande vid Institutionen för  
Vårdvetenskap , Högskolan i Borås     
  
Mahtab Asgarzadeh 
Barnmorska inom Kvinnoklinik Magisterstuderande vid Institutionen för   
Vårdvetenskap , Högskolan i Borås 
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Bilaga 3 

Informerat samtycke 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information och förstår innebörden av att delta i 

kommande intervju. Jag har fått möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag 

är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt samt att jag när som helst och utan 

att ange anledning kan avbryta. Skulle jag välja att avbryta, är jag införstådd med att 

redan insamlade data kommer att användas i studien. Jag är också medveten om att min 

intervju spelas in på band, inspelade band och transkriptioner kommer att förvaras 

inlåsta utan tillgång för annan än examensarbetets författare samt vår handledare. 

 
Härmed lämnar jag mitt samtycke till deltagande i intervju för studien med syfte att 

beskriva hur specialistsjuksköterskor upplever professionell handledning. 

 
 
 
Forskare     Datum 
 
Namnförtydligande     
       
Deltagande i studien    Datum 
      
  
Namnförtidlygande 
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Bilaga 4 

 Till berörd specialistsjuksköterska 

 

Vi är två specialistsjuksköterskor (distriktssköterska och barnmorska) som skriver ett 

examensarbete på magister nivå vid Högskolan i Borås. Vi har valt att fokusera vår 

studie på hur specialistsjuksköterskor upplever professionell handledning. 

 
Examensarbetet genomförs som en kvalitativ intervju studie. Intervjuerna är planerade 

att genomföras med specialistsjuksköterskor med erfarenhet av professionell 

handledning i samband med sitt arbete. Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga 

hur specialistsjuksköterskor upplever professionell handledning. Detta för att tydliggöra  

betydelsen för vårdandet. Varje intervjutillfälle beräknas att ta mellan 30-60 minuter. 

Intervjun spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. Efter examensarbetets 

examination kommer både inspelningar och transkriptioner att markuleras. 

 
Berit Lindahl, Universitets lektor vid institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i 

Borås, är vår handledare och tillsammans med undertecknade är vi de enda som har 

tillgång till allt material. Materialet kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204). 

 
Ditt deltagande är helt frivilligt, önskar du avbryta står det dig fritt att göra så närhelst 

du själv känner. Din intervju samt tid och plats för intervjun kommer vi tillsammans 

överens om. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. 

 
 
 
 
Karin Paust    
Distriksjuksköterska inom Hemsjukvård  Magisterstuderande vid Institutionen för 
Vårdvetenskap, Högskolan i Borås     
 
  
Mahtab Asgarzadeh 
Barnmorska inom Kvinnoklinik Magisterstuderande vid Institutionen för Vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
 
  


