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Sammanfattning  

Sjuksköterskornas vardag innehåller mycket glädje och arbetstillfredsställelse men 

upplevelsen av otrygghet, stress och svåra avvägningar gör att de behöver stöd och 

bekräftelse för att klara av det arbete som ställer allt högra krav. Ett område där 

sjuksköterskorna kommer att verka alltmer framöver är inom den kommunala hälso- 

och sjukvården där ensamarbete och stor arbetsbelastning med svåra etiska dilemman 

präglar arbetet. Genom att erbjuda handledning kan gemenskap, trygghet och växt 

skapas. I handledningstillfället får sjuksköterskan möjlighet till reflektion, sätta ord på 

sina tankar och känslor, bli stärkta i sin yrkesroll, utveckla sin självkänsla, våga vara 

nära och bjuda in till en gemenskap med vårdtagaren såväl med kollegan.Caritasmotivet 

blir tydligt i handledningen och det uppstår en parallellprocess mellan handledare och 

den handledde och i mötet mellan vårdare och vårdtagare. Syftet med denna uppsats är 

att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av handledning i grupp och metoden som 

används är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Sju artiklar valdes ut och 

analyserades. Samtliga artiklar är skrivna av nordiska författare. I uppsatsen visas 

sjuksköterskornas upplevelse av handledning utifrån fyra teman; känsla av gemenskap, 

känsla av mod, känsla av stärkt yrkesroll och känsla av återhämtning. Handledning kan 

skapa förutsättningar för yrkesmässig växt, gemenskap, tydlighet och ett etiskt 

förhållningssätt. Den strukturförändring som nu sker inom vården ökar kraven på 

sjuksköterskornas kompetens och detta kan leda till stress och ohälsa som i sin tur kan 

leda till sämre omvårdnad och säkerhet för vårdtagaren. Detta är starka skäl till att 

handledning ska erbjudas dagens sjuksköterskor. Forskning kring handledning och dess 

betydelse för den kommunala sjuksköterskan tycks saknas, här finns ett stort utrymme 

för vidare forskning. 

  

 

Nyckelord: handledning, sjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvård, upplevelser,  

                  kvalitativ ansats. 
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INLEDNING 

Sjukvården som så mycket annat i vårt samhälle genomgår ständiga omorganisationer 

och strukturella förändringar. Resultat av dessa förändringar kan ge nya möjligheter 

men också problem och svåra avvägningar. Allt större krav ställs på såväl 

organisationen som den enskilde vårdaren. Sjuksköterskan idag arbetar inom många 

olika områden. Ett av dessa som fått och får en allt större betydelse är sjukvård i 

hemmet vilket delvis är en konsekvens av politiska beslut. Behoven av allt mer 

avancerad hälso- och sjukvård ökar, de äldre blir fler, den s.k. multisjukligheten stiger, 

likaså läkemedelsförbrukningen och idag ställs sjuksköterskan ofta inför utmanande 

etiska frågeställningar. Allt detta gemensamt ökar kraven på yrkesrollen och många 

sjuksköterskor oavsett område upplever sin arbetssituation som oklar och psykiskt 

påfrestande. Därför behöver sjuksköterskan stöd och rätt kompetens för att kunna 

navigera mellan de olika behov som finns hos vårdtagarna, hos anhöriga, hos personal 

och i lagstiftning. Ett sätt att stödja sjuksköterskan i sin arbetssituation är att ge 

utrymme för reflektion och bearbetning av känslor som uppstår i olika situationer. Detta 

kan ske i form av grupphandledning i syfte att stärka sjuksköterskan i sin yrkesroll.  

 

Vår ambition var att beskriva den kommunala sjuksköterskans upplevelser av 

handledning men då vi inte fann någon forskning inom detta område fick vår 

beskrivning gälla sjuksköterskor inom olika kontext. Genom att se på handledning av 

sjuksköterskor generellt kan man ändå få en värdefull kunskap av handledningens 

betydelse för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården och detta kan i 

sin tur vara en god grund för vidare studier av handledning inom den kommunala 

verksamheten. 

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet som utgår ifrån en 

humanistisk människosyn och innefattar kunskap om människan som vårdtagare, 

hennes utveckling, hälsa, välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och 

död. All omvårdnad har också en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett 

moraliskt ansvar för sin yrkesutövning och bör därför utveckla ett personligt 

förhållningssätt till de etiska koder som ligger till grund för arbetet. Sjuksköterskans 

arbete ska alltså genomsyras av en helhetssyn samt bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. (Edberg, et al. 2010) 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs också av ett flertal lagar, förordningar och 

föreskrifter. På grund av såväl den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och 

sjukvård, informations- och kommunikationsteknologi, kostnadseffektivitet och 

kvalitetsutveckling krävs det att sjuksköterskeutbildningen ständigt utvecklas 

(Socialstyrelsen, 1995). 
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Socialstyrelsen har definierat tre beskrivningsområden för kompetens när det gäller 

sjuksköterskan. 

- Omvårdnadens teori och praktik 

- Forskning, utveckling och utbildning 

- Ledarskap 

 

Med omvårdnadens teori och praktik menas att ha en förmåga att sätta vårdtagaren i 

centrum av vården. Sjuksköterskan skall ha förmåga att självständigt utföra 

undersökningar och behandlingar och att observera vårdtagarens basala och specifika 

omvårdnadsbehov. För att vården skall fungerar adekvat måste vårdtagarens 

sjukdomsupplevelse och lidande lindras efter väl beprövade metoder. Det gäller även att 

informera vårdtagaren om vad som händer och sker, att närstående får ta del av denna 

information och i dialog på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt ge stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet. Samtidigt ska sjuksköterskan förvissa 

sig om att de berörda förstår informationen. Identifiering av hälsorisker och förändring 

av livsstilsfaktorer finns också inom sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan 

ska ha god kännedom om författningar, riktlinjer, rutiner i syfte att värna vårdtagarens 

rättigheter/möjligheter, hantera situationer där hot eller hot om våld föreligger, arbeta 

systematiskt med kvalitets- säkerhets- och förbättringsarbete samt arbetsmiljöarbete 

(Ibid). 

Forskning, utveckling och utbildning skall bidra till att sjuksköterskan kan handleda och 

utbilda sina medarbetare och studenter i utvecklingsarbete. Att ha egen förmåga att ta 

del av kompetensutveckling och forskningsarbete samt kritiskt reflektera över befintliga 

rutiner och metoder. En viktig del av sjuksköterskans arbete är att kunna analysera 

styrkor och svagheter i den egna kompetensen (Ibid). 

 

Ledarskap skall leda till ökad planering och samverkan inom vårdkedjan, motivera sitt 

arbetslag att utveckla och förbättra vården, ge återkoppling i positiv anda samt följa upp 

teamets insatser (Ibid.). 

 

Vad är handledning?   

Definition  

Nationalencyklopedin (2010) definierar handledning enligt 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 (NE 2010). 

 

Hermansen, Bruland och Carlsen (1994) definierar handledning som en social process, 

där kommunikationen är arbetsredskapet mellan den som handleder och den som blir 

handledd. Språket använder handledaren som kommunikationsmedel för att få ett samtal 

som är öppet för alla i gruppen. Med hjälp av samtalet kan den handleddes praktiska 

omvårdnadsarbete förbättras. 
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Enligt Enarsson och Sandman (1998), Holm och Lantz (1998) och Näf (1999) så skiljer 

man mellan processrelaterad och målrelaterad handledning inom omvårdnad. I den 

processrelaterade handledningen sker en process mellan handledare och den handledde. 

Handledaren ska skapa förutsättning för den handledde att nå sina mål med hänsyn till 

honom/henne. I den målrelaterade handledningen skall handledningen leda till 

utveckling av sina färdigheter i yrket.  

 

Ohlson och Arvidsson (2005) definierar handledning som en process där sjuksköterskan 

får hjälp med att bearbeta erfarenheter, känslor och tankar som är relaterade till konkreta 

omvårdnadssituationer. 

 

Den form av handledning som idag är vanligt förekommande inom vården kom till 

Sverige i slutet av 1980-talet. Den användes framför allt inom psykiatrin och har 

därefter spridits till den somatiska vården. Det finns många andra processer som rör 

inlärning och förståelse, gränserna är inte helt klara mellan dessa processer och 

handledningsprocessen. Omvårdnadshandledning koncentrerar sig på 

sjuksköterskerollen och problemen man arbetar med är yrkesmässigt-personliga dvs. 

knutna till sjuksköterskans personliga utformning av sjuksköterskerollen (Hermansen et 

al. 1994). Sedan drygt tio år tillbaka finns ”Handledning i Omvårdnad, sektion inom 

Svensk Sjuksköterskeförening, (HiO)” som en självständig organisation i Svensk 

Sjuksköterskeförening. I maj 2010 fick Sverige sin första professor i handledning, 

Barbro Arvidsson, Professor i omvårdnad med inriktning yrkesmässig handledning vid 

Högskolan i Halmstad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

 

I detta arbete används begreppet handledning som ett gemensamt begrepp för 

processhandledning, omvårdnadshandledning eller yrkesmässig handledning i 

omvårdnad och fokus ligger på handledning i grupp. 

 

Handledningens syfte och mål 

Magnusson och Severinsson (2002) menar att syftet med handledning är att förbättra 

sjuksköterskans identitet, kompetens, färdigheter och etik. Hermansen, et al (1994) 

menar att handledning är en läroprocess som syftar till att ge vårdaren ökad 

handlingsberedskap. Holm och Lantz (1998) lyfter fram fördelar med grupphandling 

som är att dela med sig av egna erfarenheter och att bli delaktig i andra upplevelser, 

man kan få stöd i sin situation. Det gör att det finns tid för gruppen att växa och 

reflektera över olika vårdproblem. 

 

Den viktigaste personen i handledningens dynamik är handledaren (Näf, 1999) 

Handledaren driver gruppen framåt och handledaren skall ge utrymme för individen i 

gruppen att reflektera över sig själv som vårdare istället för att uppehålla sig vid andra 

personers sätt att vara. Handledaren skall också ge stöd för individens 

självbestämmande samt att alla ges möjlighet till bekräftelse (Holm & Lantz, 1998).   

 

Handledning skall göra det lättare för sjuksköterskan att ta ställning till egna 

grundläggande värderingar eftersom dessa visar sig i de vårdhandlingar som utförs. 

Genom att reflektera i grupp fördjupas och förbättras kunskapen som återförs till nya 
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omvårdnadssituationer. Företeelser inom vården som kan vara besvärliga att identifiera 

och infånga kan visa sig och klargöras med hjälp av handledning (Holm & Lantz, 1998) 

 

Halvarsson och Johansson (2000) beskriver i sin artikel att genom reflektion görs 

upplevelsen till medvetna erfarenheter, lärdomen integreras och en utveckling sker. För 

att det skall ske en personlig utveckling är det nödvändigt att det sker i ett klimat som 

präglas av äkthet, accepterande, med empati och kärlek. Balansen mellan stöd och 

utmaning är också en förutsättning för att trygghet skapas i handledningsgruppen. 

Handledningens yttersta mål är att ge vårdtagaren en så god omvårdnad som är möjligt 

vilket kännetecknas av det genuina mötet som uppstår mellan sjuksköterska och 

vårdtagare. Detta möte som beskrivs uppvisar likheter mellan den vårdande relationen 

och relationen i handledningen.  

 

Handledningens struktur  

Tveiten (2010) beskriver att handledning kan äga rum på olika sätt och i olika 

sammanhang. Individuell handledning innebär ett en-till-en-förhållande medan 

grupphandledning innebär att en grupp har handledning tillsammans och där en i 

gruppen har ett handledaransvar.  

 

Handledning är en pedagogisk process, där självupplevda, patientrelaterade och 

arbetsrelaterade situationer klarläggs, bearbetas och knyts samman kognitivt och 

affektivt. Metoden kräver regelbundenhet och ett systematiskt utförande. En vanlig 

handledningsmodell som beskrivs är en grupp på 6-8 deltagare som samlas 1½ timme 

varannan vecka under 1-2 år. Tidsfaktorn är viktig för att en process i gruppen och i 

individen ska komma tillstånd. Det som tas upp i handledningen handlar om deltagarnas 

erfarenheter i arbetet som görs till föremål för reflektion i gruppen. Det är handledarens 

uppgift att möta de som handleds med tillit och tilltro och skapa en trygg ram runt de 

situationer som tas upp i handledningsrummet. Tystnadsplikten är av central betydelse 

för skapande av trygghet. Tystnadsplikten innebär att det som sägs i rummet, vem som 

säger vad och reaktioner inte förmedlas vidare utanför gruppen. Handledning innebär en 

möjlighet till förändring men dessa förändringsprocesser kan sätta igång 

motståndsmekanismer. Upplevelsen av trygghet kan göra förändringen lättare men 

trygghet är inget mål i sig. Att kunna förhålla sig till otryggheten kan vara nödvändigt 

för att få en förändring till stånd (Ibid). 

 

Samtalet  

Samtalet har en central roll i handledning och i detta sammanhang pratar man om 

dialogen. Det är i dialog med andra man skapar mening och uppnår förståelse. Den 

reflekterande omvårdnadsprocessen innebär en kommunikation på olika nivåer, både 

verbal och icke verbal. I handledningsrummet möjliggör kommunikation ett delande av 

kunskaper och erfarenheter samt utvecklar ett etiskt tänkande (Tveiten, 2010).  

Enligt Eide och Eide (1997) är även tystnaden ett starkt kommunikativtaktivt medel, 

som kan användas på flera olika sätt. Den tysta kommunikationen är viktigt både för 

vårdtagaren i ett möte som för den handledde (Eide & Eide, 1997; Tveiten, 2010) då 

tystnaden ger tid för reflektion, tid för tolkning, utrymme att dela med sig samt lämna 

över ansvaret för situationen. Genom detta ges en bättre grund för en 
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omvårdnadsorienterad bedömning och val av åtgärder. Dialogen i handledning är 

speciell. Handledaren har ansvar att se till att den äger rum och att den handlar om det 

som valts att prata om. Dialogen förutsätter också att vi har en förmåga och vilja att 

lyssna (Tveiten, 2010). 

 

Den kommunala sjuksköterskans arena 

Sjuksköterskan idag arbetar inom många olika kontexter. Ett av dessa som fått och 

kommer att få en allt större betydelse är sjukvård i hemmet vilket delvis är en 

konsekvens av politiska beslut (Socialstyrelsen, 2008). I samband med vår 

artikelsökning över den forskning som gjorts om sjuksköterskans upplevelser av 

handledning upptäckte vi att det var lite beskrivet om detta i relation till den kommunala 

sjuksköterskan.  

 

Uppskattningsvis får cirka 250 000 personer hälso- och sjukvårdsinsatser i 

hemsjukvården i Sverige idag och 87 % av dem är över 65 år (Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt denna rapport pågår en förskjutning av vårdinnehållet vilket innebär att alltfler 

kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av hemsjukvårdens aktörer. Detta 

ställer krav på att sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt, hög medicinsk 

kompetens och tillgång till vissa medicintekniska produkter. Vård i hemmet ställer 

också krav på sjuksköterskans förhållningssätt då hon kommer som gäst till 

vårdtagarens hem. Att träda över en annans tröskel är en etisk utmaning enligt Lingås 

(1998) och den största utmaningen är troligen att möta vårdtagaren som medmänniska. 

Detta innebär att för att kunna utföra sitt arbete på ett etiskt tillfredsställande sätt måste 

sjuksköterskan ständigt klargöra sina egna grundvärderingar inför arbetet. Att kunna 

kombinera närvarande medmänsklighet med en professionell distans är också ett 

konststycke då sjuksköterskan kan komma vårdtagaren väldigt nära.  

  

Westlund och Larsson (2002) har i en rapport beskrivit den kommunala sjuksköterskans 

särprägel. Det är i mångt och mycket ett ensamarbete inom det egna kompetensområdet 

med stor arbetsbelastning och oklara gränser mellan olika professioner. Arbetet innebär 

ett stort och självständigt ansvar, t.ex. så finns läkaren i en annan organisation 

(landstinget) vilket gör det viktigt att sjuksköterskan känner sina begränsningar och inte 

tar på sig ett för stort medicinskt ansvar, att känna till var befogenheterna börjar och var 

de slutar. 

 

Sjuksköterskan ställs ofta inför svåra etiska dilemman. Då är behovet stort av att ha en 

gemensam värdegrund att stå på, att kunna samråda med andra så att valet av en viss 

handling i den speciella situationen inte påverkas av personliga värderingar. Att få detta 

stöd och möjlighet till reflektion kan göra att sjuksköterskan fattar bra beslut med 

hänsyn till vårdtagaren behov men också för sina egna och kollegors behov (Ibid). 
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Vårdteoretisk anknytning 

Vårdandet är ursprungligen ett naturligt mänskligt beteendemönster som innefattar hela 

individen och har en hälsobefrämjande funktion.  

 
Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett 

tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i 

utveckling i syfte och förändra ( upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälso- processerna (Eriksson, 

1987, sid.9)  

 

Handledningens yttersta mål är att erbjuda vårdtagaren en god omvårdnad vilket 

kännetecknar det genuina mötet mellan sjuksköterska och vårdtagare. Detta möte 

beskriver likheter mellan den vårdande relationen och relationen i handledningen 

(Halvarsson & Johansson, 2000). Malm (1998) skriver att vårdpersonalen finns till i 

första hand för vårdtagaren. Det är högsta grad angeläget att se människan som en 

person bakom patientrollen och det mellanmänskliga mötets betydelse för växt i 

hälsoprocessen. Därmed är det också viktigt att se personen bakom vårdarrollen. 

 

Vårdandets idé innefattar kärlekens idé. Det är genom kärlek vi förmår bry oss om och 

förstå en annan människa. En förutsättning att vi som vårdare ska kunna ge kärlek är att 

vi bejakar oss själva och det vi gör. ”Vårdandets grundmotiv är caritas vilket innebär en 

sann gemenskap med vår medmänniska som förmedlar tro, hopp och kärlek genom 

ansning, lekande och lärande” (Malm, 1998, sid.51). 

 

Caritas betyder kärlek, barmhärtighet och detta begrepp är kopplat till omsorg och 

kärlek till våra medmänniskor genom känslomässig och praktisk handling. Både i 

omvårdnad och i handledning är längtan till att göra gott viktigt att ta vara på, 

underhålla och utveckla (Hermansen et al 1994). Caritasmotivet blir tydligt i 

handledningen dels i relation till den handleddes egen växt och dels i relation till 

omvårdnaden. Det uppstår en parallellprocess, mötet mellan handledaren och den 

handledde och mötet mellan vårdare och vårdtagare. Det som händer och det du tar med 

dig från första mötet i handledningsrummet/vårdtillfället har inverkan på det som 

händer i det andra mötet. Dessa möten kan liknas vid en hermeneutisk cirkel (Malm, 

1998). Cirkeln syftar på att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens 

förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer vilket leder till ny förståelse 

som i sin tur blir förförståelse i nästa tolkningsansats (Ödman, 1978). 

 

Ansning innebär bekräftelse, inbjudan och gemenskap, betydelsefulla begrepp inom 

vårdande och vårdvetenskap. Begäret efter bekräftelse är en stark längtan hos 

människan, längtan efter att veta att man duger. Det bekräftande mötet kan hjälpa 

människor att vara istället för att göra. Det är lätt att tappa bort förmågan att se varandra 

som personer och få uppskattning ”för den man är”. I handledning innebär detta att 

varje deltagare blir sedd och bekräftad som unik person, det handlar inte om rätt eller fel 

utan om en personlig process som leder till en djupare förståelse av personliga 

upplevelsen.(Malm, 1998, sid. 51). 

 

Lekandet är en vårdande grundhållning, en rörelse där ny kunskap och förståelse växer 

fram. En förutsättning för detta är att den sker i gemenskap. I handledningen ger leken 
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möjlighet till reflektion och ökad förståelse för vårdandets möjligheter. Leken tillåter 

fantasier, önskningar och humor. (Malm, 1998). 

 

Med hjälp av lärandet ges vårdandet en möjlighet att skapa en större helhet. Lärandet 

utgår alltid från en respekt för vårdtagarens egna värderingar kring sitt liv och hälsa. 

Detta ger en positiv innebörd och nya möjligheter att styra sin tillvaro, fatta egna beslut 

och val och att kunna se sammanhang. I en lärande handledningsprocess, där vi lär i 

gemenskap, vi tillsammans delar känslor, där kan vårdaren se sitt arbete ur ett annat 

perspektiv, vårdaren kan pröva andra förhållningssätt som sedan kan praktiseras i 

vårdandet. (Ibid.) 

 

 
PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskeyrket är ett mångfasetterat yrke där upplevelsen av arbetsglädje och 

tillfredsställelse finns men också av ett psykiskt påfrestande arbete där stress, otrygghet 

och utbrändhet kan bli följden. Ser man på den kommunala sjuksköterskans yrkesroll 

förekommer också mycket ensamarbete inom det egna kompetensområdet med stor 

arbetsbelastning och oklara gränser. Rapporter har beskrivit de dilemman som den 

kommunala sjuksköterskan kan ställas inför och som är specifika för just denna 

yrkesgrupp. Forskning har visat att sjuksköterskor kan få stöd i sin arbetssituation 

genom att det ges utrymme för reflektion, bearbeta känslor som uppstår, få bekräftelse 

och dela med sig av sin kunskap. Detta kan ske genom handledning i grupp i syfte att 

bidra till ökad trygghet och växt i yrkesrollen hos sjuksköterskan. Om dessa tillfällen 

inte ges kan det ytterst leda till försämrad vård och omsorg då vårdandet är till sin 

grundkaraktär ett uttryck för ömsesidighet, en interaktiv process mellan vårdtagaren och 

vårdaren med förhållningssättet att aldrig ge upp. Därför är det viktigt att belysa 

handledningens krafter. Denna uppsats ger också en värdefull bas och kunskap till att i 

framtiden undersöka handledningens eventuella värde även för sjuksköterskan inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

 
SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av handledning i grupp. 

 
METOD 

I denna litteraturbaserade uppsats har vi använt en metod som avser att analysera 

kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2006) är målet för kvalitativ forskning att öka 

förståelsen för en företeelse. Vi följde en analysmetod enligt Evans som Friberg (2006) 

beskriver och metoden vi använde är en beskrivande syntes Genom denna analys 

hoppas vi kunna bidra till ny kunskap om sjuksköterskans upplevelser av handledning i 

grupp. 
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Datainsamling 

Innan problemformulering och syfte var helt klara startades en primärsökning av artiklar 

som fanns inom området handledning för kommunala sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara kvalitativa, inte äldre än 10 år och 

behandla den kommunala sjuksköterskans upplevelse av handledning i grupp. 

Sökningen gjordes brett genom sökningar i databaserna Cinahl och SweMed+ med 

sökord som experience, supervision, clinical supervision, home care, community care, 

home health care, home care services, home nursing, nursing, nurse i olika 

kombinationer med och utan trunkering. Vi fann ett trettiotal artiklar men vid 

genomläsning av abstract fann vi endast en (1) artikel som svarade mot vårt syfte men 

efter närmare granskning fick även den tas bort då den beskrev handledning på en 

metod och vilka effekter metoden hade på omvårdnaden. Vi utökade sökningen till 

1992-2010 men detta gav inget ytterligare. Vi kontaktade även Elisabeth Severinsson, 

professor vid Institutionen för Omvårdnad vid Högskolan i Vestfold, Norge och en känd 

profil inom handledningens område, som bekräftade våra misstankar om att det troligen 

inte fanns speciellt mycket forskning gjord på den kommunala sjuksköterskans 

upplevelser av handledning. Vår problemformulering och syfte fick därmed ändras och 

sökningen utökades till att gälla sjuksköterskor i allmänhet. Exklusionskriterier var 

studenter, lärare och chefer. Ett 10-tal vetenskapliga artiklar hittades. Ett antal av dessa 

artiklar visade sig vara kvantitativa efter det att vi läst igenom artiklarnas abstract och 

fick därför uteslutas. De artiklar som var kvalitativa bedömdes och genomlästes i sin 

helhet för att se vilken klass artiklarna höll. Sökning gjordes även på vetenskapliga 

tidskrifter där tre artiklar hittades. Slutligen kunde sju artiklar utses som svarade mot 

syftet och kom att utgöra resultatdelen i denna uppsats (bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Den analysmetod som Friberg (2006) beskriver innehåller ett antal olika steg och 

analysarbetet beskrivs som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet.  

 
Första steget i Fribergs analysmetod är att läsa igenom de utvalda artiklarna vilket vi gjorde 

flera gånger för att få en känsla och uppfattning hur de var uppbyggda när det gällde 

innehåll och vad resultatet visade. Det som var av störst intresse var själva resultatdelen i 

varje artikel eftersom dessa skulle utgöra vår uppsats resultatdel. Varje artikels innehåll 

granskades på nytt för att hitta nyckelord i resultatdelen vilket utgör steg två. Ord som 

återkom många gånger i artiklarnas textmassa och fraser togs ut. En bärande tanke genom 

hela arbetet var att de skulle svara mot syftet som var ställt. Därefter plockades relevanta 

fraser och nyckelord ut från texten och skrevs på ett annat papper. Vi fann ett stort antal 

nyckelord men flera av orden kom att passa in under ett annat ord då de beskrev samma 

eller liknande upplevelse/fenomen. När detta hade gjorts framträdde fyra nyckelord; 

gemenskap, mod, stärkt yrkesroll och återhämtning. Fraserna som hade kommit fram 

sammanställdes under de fyra nyckelorden. Med hjälp av nyckelorden, kunde en 

sammanställning av varje artikel göras. I analysens fjärde moment jämfördes dessa 

sammanställningar med varandra, likheter och skillnader mellan studiernas resultat 

granskades och sorterades för att finna bärande aspekter och vi kunde se att de nyckelord vi 

valt var av betydelse. Dessa fyra nyckelord fick utgöra de teman som presenteras i 

uppsatsens resultat och som belyser sjuksköterskornas upplevelse av handledning. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman som beskriver sjuksköterskornas upplevelse av 

handledning i grupp. Dessa teman är; känsla av gemenskap, känsla av mod, känsla av 

stärkt yrkesroll och känsla av återhämtning. 

 

Känsla av gemenskap 

Att tillsammans med kollegor sätta ord på sina tankar och känslor samt reflektera över 

dessa ger sjuksköterskorna bekräftelse av att duga, våga vara den man är och det stärker 

dem att höra av kollegor att de upplever samma saker. Reflektionen ger också en 

möjlighet till bearbetning och att finna nya förhållningssätt för omvårdnaden. Detta 

skapar en grupptillhörighet där bekräftelsens värde leder till ökad tolerans och 

flexibilitet. Denna öppenhet, förståelse och ökad kännedom om varandra leder i sin tur 

till att sjuksköterskorna ser sig som ett stöd för varandra vilket främjar samarbetet och 

gemenskapen. Att dela med sig av sina upplevelser och veta att detta stannar hos 

gruppmedlemmarna ger en känsla av trygghet vilket också stärker gemenskapen. 

(Antonsson & Sandström, 2000; Arvidsson, Löfgren & Fridlund, 2000; Elmcrona & 

Winroth, 1997).  

 
”…genom att träffas så här och få diskutera och ventilera så kan man lära känna varandra bättre. 

Det bidrar till att man förstår varandra bättre, ökar samarbetet.” (Elmcrona & Winroth, 1997, 

sid.6). 

 

”…vi behöver prata om det för den väcker känslor som man kanske inte… så här 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, sid.34) 

 

Sjuksköterskorna uttrycker värdet av att få vara en del av någonting, ta del av varandras 

erfarenheter. En solidaritet uppstår och de positiva tankar detta skapar leder till en 

känsla av djup vänskap kollegor emellan. Handledningen ger en ökad självkännedom, 

acceptans och förståelse Det finns en stor kraft i det att stötta varandra (Antonsson & 

Sandström, 2000; Lindahl & Norberg, 2002; Ohlson & Arvidsson, 2005).  

 
”I got help in the group with this. Once when we cared for a baby, you were my security” (Lindahl 

& Norberg, 2002, sid.813). 

 

En medvetenhet finns om de svårigheter i att hävda sin roll vilket upplevs som ett 

övergripande problem i det dagliga arbetet. Handledningen gör det möjligt att samtala 

om att utveckla och få acceptans för sjuksköterskeyrket. Likaså medvetandegörs vikten 

av att samarbeta med kollegor från andra sjukhus som i sin tur skapar en gemenskap 

(Lindahl & Norberg, 2002) Handledningen ger sjuksköterskorna ett gemensamt språk, 

det blir lättare att använda orden (Arvidsson et al. 2000; Arvidsson, Löfgren & Fridlind, 

2001). Bristen på samarbete är en fråga som regelbundet kommer upp, alla har problem 

när det uppstår konflikter med läkarna. Genom diskussioner inom handledningsgruppen 

ökar förståelsen av samarbete med andra grupper och det leder till förbättrad vård för 

vårdtagarna (Lindahl & Norberg, 2002). Beslutsprocessen förbättras efter 

handledningen vilket ökar förmågan att vara i en vårdrelation och att ha olika relationer 

med olika vårdtagare (Berggren & Severinsson, 2000). 
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” learn to assert ourselves a little more, or to discuss what we …we have never ever been able to 

before (Lindahl & Norberg, 2002, sid.814). 

 

Under den period handledningen pågår ökar närheten och gemenskapen vilket följande 

citat visar på. 
 

”…även om man har jobbat ihop några år, så känner man inte varandra ändå, innan 

handledningen” (Elmcrona & Winroth, 1997, sid.6),  

 

Även långt efter det att handledningen avslutats upplever sjuksköterskorna samhörighet 

och en känsla av tillit och solidaritet, (Arvidsson et al. 2001). När sjuksköterskorna 

träffar sin grupp så känner de att de har något gemensamt och som de bär med sig 

(Arvidsson et al. 2001). 
 

”It´s a feeling of belonging to the group… One does not look at them in the same way as before 

we were in supervision together. One sees much more the person behind the mask. One sees the 

immense warmth within people, (Arvidsson et al. 2001 sid.167). 

 

Möjligheten att lyfta och ventilera sina tankar, känslor ger sjuksköterskorna en mer 

gemensam grundhållning som stärker dem i deras yrkesidentitet och som i sin tur ger en 

ökad självkänsla. Denna ökade självkänsla förändrar sjuksköterskornas förhållningssätt 

vilket gör att de ifrågasätter mer, gör fler kritiska värderingar. De har blivit modigare 

(Elmcrona & Winroth, 1997). 

 

Känsla av mod 

Sjuksköterskornas ökade mod visar sig genom att de fick styrka att sätta gränser, en tro 

på sig själva och på sitt eget kunnande vilket gör att de kan argumentera mer än tidigare. 

De vågar ta tag i problem och förmågan att lösa dem ökade allteftersom. (Elmcrona & 

Winroth, 1997). Att sätta gränser och skapa struktur över arbetsuppgifterna ger 

sjuksköterskorna även en bättre kontroll över deras arbetsmiljö och gränser mot andra 

arbetsgrupper ger en minskad känsla av utmattning (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 

”I have become more courageous, daring more… It´s not so important what the others think” 

(Arvidsson et al. 2000, sid.182). 

 

Handledningen ger ett ökat självförtroende vilket leder till en säkerhet att ta beslut som 

de inte tidigare har vågat. Beslut som sjuksköterskorna inte tidigare tagit på grund av 

rädsla för att göra fel har försvunnit. Genom att prata med de andra i gruppen ökar 

modet eftersom övriga är i samma situation (Berggren & Severinsson, 2000). 

Sjuksköterskorna vågar tänka på ett annat sätt, bryta mönstret, ta ett steg från mängden, 

fokuserade på det som är bäst för vårdtagaren och inte gå in med inställningen att de 

inte kan göra någonting, deras nya självförtroende är till nytta för vårdtagaren 

(Arvidsson et al. 2001). 

 
”If we are not able to defend ourselves then we are not able to defend the patient either” (Lindahl 

& Norberg, 2002, sid. 814). 

 

Gruppdeltagarna är övertygade om att handledningen ger dem modet att lita på sin 

magkänsla. De känner sig stoltare och säkrare på sitt jobb. De försöker förstå 
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vårdtagarens innersta tankar och önskningar och genom denna förståelse möta deras 

behov. Sjuksköterskorna berättelser beskriver också exempel på olika sätt att bedriva 

omvårdnad och olika sätt att förhålla sig på. De som deltar i handledningen önskar få 

samma kunskap som dem de ser upp till, de blir goda förebilder för varandra (Arvidsson 

et al. 2000). 
 

” She dares go against the whole staff. She just carried the tray into the patient´s room. She broke 

our rigidity, she dared do exactly the contrary” (Arvidsson et al. 2000, sid. 181).  

 

Mod är en kvalité som utvecklas genom handledning och den är en förutsättning för att 

sjuksköterskorna ska utvecklas vidare mot en stärkt yrkesidentitet (Elmcrona & 

Winroth, 1997). 

 

Känsla av stärkt yrkesroll 

Genom att samtliga deltagare är sjuksköterskor i handledningsgrupperna kom de att på 

ett medvetet sätt diskutera sjuksköterskerollen gentemot andra yrkeskategorier på 

arbetsplatsen. Detta stärker i sin tur sjuksköterskorna att arbeta mer självständigt 

(Olsson & Arvidsson, 2005). Handledningen visar på vilken roll sjuksköterskan har och 

vilket område som är hennes ansvar, allt blir mer klart och definierat, rollen som 

sjuksköterska blev stärkt (Arvidsson et al. 2000). Yrkesidentiteten och självkänslan 

stärks också genom det stöd gruppen ger och att deltagarna lyssnar (Ohlson & 

Arvidsson, 2005). Handledningsgrupper som består av olika yrkesgrupper gagnar 

framför allt samarbete mellan dessa grupper (Antonsson & Sandström, 2000). 

Genom handledningen känner sjuksköterskorna sig mer nöjda med sin yrkesidentitet. 

Samtidigt upplever de att deras yrkesidentitet inte får något stöd från omgivningen men 

oavsett detta känner de en större självständighet i arbetet så det spelar inte längre så stor 

roll vad andra tycker. Denna tro på sig själv visar sig dock efter en längre tids 

handledning (Arvidsson et al. 2000). 

 
”Jag tror att handledningen har hjälpt mig att få fram mina åsikter på rätt sätt. Har stärkt mig på så 

sätt”. (Olsson & Arvidsson, 2005, sid.34). 

 

När sjuksköterskor får bekräftelse och stöd kan hon gå vidare i sin yrkesroll och bli 

skickligare, fokus läggs på att stärka yrkesidentiteten under handledningen (Antonsson 

& Sandström, 2000). Flera betonade att handledningstillfällena ger utrymme för att våga 

ta tag i problem på ett mer seriöst sätt, de känner att deras förmåga att lösa problem ökar 

efter hand (Elmcrona & Winroth, 1997). Genom att diskutera vad som är rätt och fel 

kan sjuksköterskorna gå ett steg längre med omvårdnaden och därigenom visa 

ansvarskänsla. Att ge vårdtagaren omvårdnad som andra inte ger visar på ansvarskänsla 

(Berggren & Severinsson, 2000). 
 

”Jag har fått en annan känsla för vad jag, var min profession ligger någonstans, vad jag kan och 

vad jag kan ta tag i…” (Ohlson & Arvidsson, 2005 sid.34). 

 

Oavsett hur lång erfarenhet sjuksköterskorna har värderas inte handledningen 

annorlunda men de med längre erfarenhet menar att handledningen är till för 

vårdtagarna och inte dem själva medan den med mindre erfarenhet är mer upptagen med 
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sin egen utveckling. Handledningen gör den nyutexaminerade sjuksköterskan snabbare 

säker och tryggare in sin yrkesroll och i sitt arbete (Antonsson & Sandström, 2000).  

 

Genom reflektion, bekräftelse och feedback på sitt handlande uppkommer nya 

perspektiv vilket möjliggör att vården förbättras och tillfredsställelsen med jobbet ökar 

(Berggren & Severinsson, 2000). Handledningen leder också till personlig utveckling 

och mognad vilket inte alltid uppfattas av personen själv utan av dennes kollegor 

(Arvidsson et al. 2001). 
 

”…I don´t know if I have matured somewhat. Those who have seen me have said so, that I have 

matured. I don´t notice it myself, I have become a bit calmer, that´s true, but otherwise I don´t 

think so” (Arvidsson et al. 2001, sid. 166). 

 

Då sjuksköterskorna arbetar mer strukturerat samt utifrån den stärkta yrkesidentiteten, 

tonar de ner kraven på sig själva och många ansåg sig ha ändrat sitt perspektiv från att 

vara uppgiftscentrerat till att vara mer relationscentrerat. Samspelet med vårdtagaren 

blir annorlunda vilket i sin tur gör att sjuksköterskorna prioriterar sin tid annorlunda 

(Arvidsson et al., 2001, Elmcrona & Winroth, 1997). 

 

Känsla av återhämtning 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna beskriver sin tillvaro som mindre kravfylld än 

tidigare, det är inte lika viktigt att hinna med allt. De kan lämna över till kollegor utan 

att få dåligt samvete och de kan göra konkreta avgränsningar i arbetet gentemot andra. 

Detta med att lära sig delegera information och arbete till andra minskar tidsbristen och 

de undviker på så sätt stress. Detta motverkar risken för sjuksköterskorna att bli sjuka 

och utbrända av sitt arbete och kan beskrivas på följande sätt,  
 

”det är det här med gränser, att man blir stärkt i det, tycker jag, för att rädda mig, att inte jag blir 

utbränd” (Ohlson & Arvidsson, 2005, sid.34).  

 

Känslan av egenmakt och egenkontroll ger sjuksköterskorna mer energi och ökar 

möjligheterna för dem att fortsätta arbeta som sjuksköterskor (Berggren & Severinsson, 

2000; Elmcrona & Winroth, 1997; Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 

”…jag har inte så höga krav längre…på något sätt…höga krav har jag men, på något sätt har 

jag…jag tar det lugnare…eller…kanske insett att det hjälper inte att stressa, jag hinner med i alla 

fall. Sedan får någon annan ta över…jag får inte dåligt samvete om jag inte hinner. Tidigare har 

man känt ett krav på sig… (Elmcrona & Winroth, 1997, sid.7) 

 

Det är oerhört viktigt för sjuksköterskorna att komma iväg till handledningen trots den 

pressande arbetssituation de har och i och med det eventuellt sätta kollegor i knipa. Väl 

inne i handledningsrummet stanna de upp och kan vara närvarande. Sjuksköterskorna 

beskriver handledningstillfället som en oas (Elmcrona & Winroth, 1997). 
 

”Bekymret var att få tid att komma iväg. Ta sig för att komma iväg. Men när jag väl var där 

kopplade jag faktiskt av” (Elmcrona & Winroth, 1997, sid.7). 

 

Innan sjuksköterskorna ges möjlighet till handledning infinner sig ofta en känsla av 

otillräcklighet men genom handledningen blir de mer medvetna och får ett mer kritiskt 

förhållningssätt mot sig själv och andra. Denna självreflektion gör att hon stannar upp 
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och ger sig själv mer tid, accepterar sina egna behov och begränsningar (Elmcrona & 

Winroth, 1997). Medvetenhet som handledning i grupp ger upphov till ökar efterfrågan 

av densamma och att det är denna form av handledning de behöver. De önskar få 

fortsätta då de känner sig stressade och inte har tid för djupare diskussioner under 

arbetsdagen (Arvidsson et al. 2001). En av de intervjuade sjuksköterskorna uttryckte det 

på följande vis: 

 
”Too many things are required and the work in the wards is very stressful, so there is no time for 

discussions on that level” (Arvidsson et al. 2001, sid.167). 

 

Handledningsrummet med dess innehåll är en plats där sjuksköterskorna kan avreagera 

sig, bearbeta sina känslor och reaktioner, en plats där de kan lätta på trycket i en trygg 

miljö men samtidigt få känna acceptans och förståelse av kollegorna. Denna plats för 

avlastning gör det också möjligt att lämna kvar problemen och inte ta med dem hem i 

samma utsträckning som tidigare (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 

”Det var att i lugn och ro få sitta och prata om alla dom bekymmer vi hade, att få ventilera dom 

och få känna att dom andra faktiskt tycker detsamma som en själv, och att få prata av sig, att få ha 

ett forum där man kunde lasta av sig” (Ohlson & Arvidsson, 2005, sid.33). 

 

Gemenskapen, att kunna luta sig mot någon annan, känna stödet, tryggheten, att bli 

lyssnad på, bearbeta upplevelser, våga visa vem man är minskar den stora energiförlust 

det innebär att bära på obearbetade upplevelser (Elmcrona & Winroth, 1997). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det syfte uppsatsens författare först valde var att undersöka den kommunala 

sjuksköterskans upplevelse av handledning men detta fick skrivas om till att gälla 

sjuksköterskor i allmänhet. För att nå förståelse för någons upplevelse krävs att man 

använder sig av kvalitativ forskning. Därför har vi i den här litteraturbaserade uppsatsen 

valt att analysera kvalitativ forskning för att nå denna levda erfarenhet. Nu när 

uppsatsen är klar ser vi att syftet blivit besvarat vilket visar att metoden var rätt. 

 

Det var svårt att hitta forskning som svarade mot vårt första syfte. Vi använde oss av 

olika sökord för handledning och kommunal hälso- och sjukvård och upptäckte en viss 

begreppsförvirring. Vissa artiklar kom upp vid flera tillfällen men med olika sökord i 

olika kombinationer. Även det svenska ordet handledning, som vi valt att använda i vår 

uppsats, kunde i artiklarna handla om studenthandledning, handledning av personal, 

handledning av klienter/vårdtagare, handledning i en metod men också 

omvårdnadshandledning eller processhandledning. Trots mycket sökande hittade vi inte 

något material som svarade mot vårt syfte. Därmed skrevs syftet om och fick gälla 

sjuksköterskor inom olika kontext. Att det inte finns någon forskning att tala om när det 

gäller den kommunala sjuksköterskan kan bero på att handledning inte efterfrågas där, 

det finns ingen tradition för detta eller att sjuksköterskan helt enkelt inte får någon 

handledning trots önskemål och behov. Detta inbjuder till ett helt nytt område för 

forskning. 
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De artiklar vi analyserat är skrivna av nordiska författare men detta var inget medvetet 

val då den forskning som är gjord av utomnordiska författare visade sig vara kvantitativ. 

Då sökningen gav detta begränsade resultat fick tidsbegränsningen bli vidare och äldre 

forskning fick accepteras för att få mer relevanta träffar. 

 

I en av artiklarna vi valde utgjordes de intervjuade av både sjuksköterskor och 

undersköterskor men de handleddes var för sig och gruppernas resultat redovisades var 

för sig. Tack vare detta kunde artikeln användas.  

 

Resultatet i vår studie kan ha påverkats av att tre av artiklarna skrivna av samma 

författare valdes ut och användes. Risken som då finns är att det blir en mindre bredd i 

datan (Arvidsson et al. 2000; Arvidsson et al. 2001; Ohlson & Arvidsson, 2005) men en 

av artiklarna var en uppföljning av tidigare studier och nytt material framkom i den 

(Arvidsson et al. 2001). 

 

Resultatdiskussion 

Vi anser att vårt resultat visar att sjuksköterskor mår bra av handledning. De är en utsatt 

grupp på grund av nedskärningar och omorganisationer, de använder sig själva som 

instrument, berörs av det de möter samtidigt som de ska förhålla sig professionellt. Att 

då tillsammans med kollegor prata om sina upplevelser, sätta ord på tankar och känslor 

samt reflektera över dessa ger sjuksköterskorna bekräftelse av att duga. Att bli sedd, bli 

accepterad, respekterad och värderad för den man är beskrivs som den tyngsta 

innebörden av ordet bekräftelse. I bekräftelsen finns det också en dimension av delande 

och i delandet kan ett annat sätt att tänka, känna växa fram (Halvarsson & Johansson, 

2000). Det bekräftande mötet kan hjälpa oss att vara istället för att göra, stanna upp och 

se varandra på ett djupare plan. Känner vi oss bekräftade och trygga kan vi ge 

detsamma, vi vågar vara nära och känner ansvar. Känner vi bekräftelse kan vi också ta 

emot en annan människa, bjuda in till en gemenskap (Malm, 1998). 

 

Handledningens kärna är att utveckla individens självkänsla, kompetens, färdigheter och 

etiska förhållningssätt. Det förhållningssätt som finns mellan handledaren och den 

handledde i denna process avspeglar sig i relationen vårdtagare-sjuksköterska. Mötet 

bygger på öppenhet, tolerans och respekt för varandra och varandras åsikter, ett 

lyssnande i strävan att förstå den andre. Deltagarna kan, vill och vågar stanna upp och 

reflektera inåt, bakåt men framför allt djupare. Denna parallellprocess leder till en ökad 

omvårdnadskvalité (Elmcrona & Winroth, 1997).  

 

Det är viktigt att befinna sig i en caritativ kultur, en kultur som levandegör 

sjuksköterskornas värdegrund för omvårdnad där vi enskilt men också gemensamt tar 

ansvar för att skapa denna. Det framgår av de personer som ingått i Kaséns, Nordmans, 

Lindholms och Erikssons (2008) studie. Det framkom också att vårdarens ökade 

självkännedom och strävan till växt och utveckling kan minska risken att tillfoga 

vårdtagaren ett vårdlidande. Här ger handledning en unik möjlighet till att skapa dessa 

förutsättningar, att kunna och att orka ge en god omsorg. Ett gott ledarskap med etiken 

som grund och ett vårdvetenskapligt synsätt betonas då det är ledaren som anger 

riktning och ställer krav och denna kultur måste tillåta olikheter och 
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tillkortakommanden. Först då kan förändring ske. I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det att en viktig del av 

sjuksköterskans arbete är att kunna analysera styrkor och svagheter i den egna 

kompetensen (Socialstyrelsen, 1995). 

 

Att få en inblick i varandras upplevelser ger en känsla av trygghet vilket stärker 

gemenskapen, en djup vänskap växer fram. Samarbetet stärks vilket gör att 

sjuksköterskorna kan hävda sin roll bättre och förståelsen för samarbete mellan andra 

grupper ökar. Detta kan leda till att beslutsprocessen förbättras som är till gagn för 

vårdtagaren och deras närstående (Antonsson & Sandström, 2000; Arvidsson et al. 

2000; Berggren & Severinsson, 2000; Elmcrona & Winroth, 1997) 

 

Hos sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården är upplevelsen av 

ensamhet påtaglig. De är ensamma i organisationen om en viss mängd vetande och har 

sin förståelse och grund i en annan kultur än den slutna hälso- och sjukvården där 

medicinskt synsätt står i förgrunden. De har färre läkarkontakter och de är ofta 

hänvisade till att klara sig utan stöd eller någon att diskutera med eller ta hjälp av. De är 

också frustrerade över att de förväntas ”vara överallt och att veta allt” samtidigt som de 

upplever att deras arbetssituation är okänd för andra. I handledningen ges möjlighet till 

ett gemensamt språk för sjuksköterskorna, omvårdnadsforskningen kan lyftas och 

användas i vårdarbetet vilket ger tyngd åt arbetet och status till yrket samt en känsla av 

gemenskap (Josefsson, 2009; Tunedal & Fagerberg, 2001).  

 

I gemenskapen blir sjuksköterskorna stärkta, de får stöd och uppskattning för sina 

beslut, en tro på sig själva och sitt kunnande och mer kritiska till den omsorg och vård 

som ges. Att kritiskt granska och uttrycka sin ståndpunkt, bryta mönstret och ta ett steg 

ifrån mängden förutsätter mod som kan visa sig i att sätta gränser gentemot andra 

professioner, kollegor, närstående och vårdtagaren själv men också erkänna sina egna 

och andras begränsningar. Det är viktigt att kunna säga nej och argumentera för detta 

när det kommer till att skydda vårdtagarens integritet och värdighet mot omvårdnad och 

behandling vårdtagaren inte vill ha. Gränsen kan vara otydlig mellan att lindra lidande 

och bidra till ett vårdlidande (Begat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Kasén et al. 2008; 

Tunedal & Fagerberg, 2001).  

 

Oklara gränser har lyfts fram som ett problem för den kommunala sjuksköterskan. Det 

kan röra sig om ansvarsområdet omvårdnad. Både specifik och allmän omvårdnad ingår 

i sjuksköterskornas utbildning men det är bara den specifika omvårdnaden som är deras 

ansvarsområde inom den kommunala vården. De ska hålla ihop helheten men ändå hålla 

sig till sitt område. De ska vara självbestämmande samtidigt som de är begränsade till 

att ta beslut. De ska kunna balansera mellan olika roller med olika närhet och distans i 

relationen till övriga intressenter runt omkring och detta trots avsaknad av tydliga 

arbetsbeskrivningar. De förväntas lösa de problem som uppkommer i det dagliga arbetet 

(Josefsson, 2009). Mod är en kvalité som utvecklas genom handledning och den är en 

förutsättning för att sjuksköterskorna ska utvecklas vidare mot en stärkt yrkesidentitet 

(Elmcrona & Winroth, 1997). Handledningens främsta syfte är att stärka och 

medvetandegöra yrkesidentiteten (Halvarsson & Johansson, 2000). 
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När yrkesidentiteten stärks och sjuksköterskorna blir tryggare i sin roll kan 

sjuksköterskan se andra värden, det blir inte lika viktigt att hinna med allt och 

perspektivet ändras till att bli mer relationscentrerat. De stannar upp, ger vårdtagaren 

men också sig själva mer tid, tid som används till dialog. I samtalet finns också 

utrymme för tystnad som ger möjligheter till reflektion, att knyta samman berättade 

upplevelser. Det finns ett lärande här om sig själv och andra, att kunna hitta sin egen 

livskraft och styrka, engagemang och motivation, att bejaka och våga tro på sig själv. 

Detta uppmuntrar och stödjer vårdtagaren att fatta egna beslut, göra egna val men 

kanske också försonas med sin situation. Att finna mening i något man gör eller är utsatt 

för har stor betydelse för en persons förmåga att hantera olika situationer. Denna 

process finns även i handledningsrummet där dialogen är handledningens huvudsakliga 

form (Elmcrona & Winroth, 1997; Malm, 1998; Svensk sjuksköterskeförening, 2010; 

Tveiten, 2010).  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det också att 

sjuksköterskan ska ha god kännedom om författningar, riktlinjer och rutiner i syfte att 

värna vårdtagarens rättigheter/möjligheter (Socialstyrelsen, 1995). Även här kan det 

reflekterande samtalet under handledning vara en vägvisare och ett stöd. Då 

sjuksköterskan ofta ställs inför svåra etiska dilemman, ökar behovet av att de har en 

gemensam värdegrund att stå på. Besluten ska inte påverkas av personliga värderingar 

utan ska bygga på en humanistisk människosyn och centrala värden för omvårdnad. Då 

är det viktigt att ständigt påminnas om och klargöra dessa för sig själv och andra 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). De etiska diskussionerna är också nödvändiga 

för att sjuksköterskorna inte ska komma att distansera sig ifrån, att inte orka ta del av 

vårdtagarens livsvärld. Om så sker kan de inte ta in, se, känna eller förstå de behov 

vårdtagaren har. Då förlorar vårdtagaren rätten till hälsa. 

 

Sedan 1990-talet har kraven ökat och arbetsklimatet blivit stressigare. Flera rapporter 

beskriver den arbetsrelaterande stressens negativa hälsoeffekter och det är ett känt 

faktum att denna stress är hög bland sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och 

sjukvården (Josefsson, 2009). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor skriver man att sjuksköterskan ska i dialog på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet 

(Socialstyrelsen, 1995). Utbrändhet och stress hör ofta ihop med bristande förmåga till 

att känna empati och vara i mötet med den andre (Josefsson, 2009). Sjuksköterskorna 

beskriver att handledningstillfällena liknas vid en oas, en möjlighet till återhämtning 

och att komma nära sina känslor igen. Ju större möjlighet sjuksköterskorna har att 

bemöta vårdtagaren med empati och medkänsla desto bättre blir omvårdnaden (Begat et 

al. 2005). 

 

I Tunedals och Fagerbergs studie (2001) pratar sjuksköterskorna om vikten av att kunna 

påverka sitt arbete. Att kunna påverka tillsammans med rimliga krav leder till känslan 

av kontroll och makt över situationen. Motsatsen, höga krav i kombination med dålig 

egenkontroll och brist på stöd orsakar stress. I handledningen kan känslan av egenmakt 

och egenkontroll återtas. Sjuksköterskorna lär sig att strukturera sina arbetsuppgifter, 

delegera och lämna över till andra, göra nödvändiga avgränsningar och få kollegialt stöd 

i sina beslut vilket minskar den arbetsrelaterade stressen och risk för ohälsa (Josefsson, 

2009; Ohlson & Arvidsson, 2005). Handledning kan bli källan till kraft. 
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Praktiska implikationer 

Med denna studie som grund bör det finnas möjlighet att implementera handledning 

inom olika vårdkontext. Handledningens främsta syfte är att stärka och medvetandegöra 

yrkesidentiteten men dess yttersta syfte är att erbjuda vårdtagaren en så god omvårdnad 

som möjligt. (Halvarsson & Johansson, 2000). Genom handledning kan även 

vårdvetenskapen lyftas upp och förankras hos sjuksköterskorna. Handledning kan också 

motverka stress och utbrändhet (Arvidsson et al. 2000; Elmcrona & Winroth, 1997; 

Ohlson & Arvidsson, 2005). Men för att handledningen ska kunna ge önskad effekt bör 

vissa saker uppmärksammas. 

 

 Handledningen måste vara förankrad på ledningsnivå men också bland alla 

medarbetare och dess avsikt ska vara klart definierad. Det optimala är om 

handledning ses som en naturlig del av verksamheten och för detta krävs 

kännedom om vad handledning är och dess effekter. 

 Att delta i handledning bör vara frivilligt men samtidigt är det ett verktyg till att 

kunna ge en bättre omvårdnad och bör därför vara ett arbetsredskap som många 

andra redskap vi använder oss av för att kunna möta vårdtagarens behov och att 

vara i en relation. Frivilligheten utgör dock inget hinder för att aktivt och 

medvetet försöka motivera till handledning då det kan finnas ett motstånd bland 

sjuksköterskorna till att medverka (Tveiten, 2010).  

 Tid måste avsättas genom schemaläggning för att minska risken för 

skuldbeläggande och alltför hög arbetsbelastning i samband med att 

sjuksköterskorna lämnar vårdarbetet och sina kollegor (Elmcrona & Winroth, 

1997). Kontinuiteten och att handledningen bedrivs över tid är viktiga aspekter 

för att processen ska komma igång såväl i gruppen som hos den enskilde 

sjuksköterskan. 

 Handledarens kompetens är viktig och handledaren bör ha relevant 

kulturkännedom i det handledningen handlar om. Det krävs mognad, 

självkännedom, kunskap om grupprocessen och en teorianknytning för ett gott 

handledarskap. Idag erbjuder ett antal Högskolor en handledarutbildning om 30 

hp. 
 

Vidare forskning 

Under arbetets gång med denna uppsats har författarna fått kunskap om avsaknaden av 

forskning kring handledning för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. Detta område kommer i framtiden att växa, kraven på den enskilde 

medarbetaren såväl som på organisationen kommer att öka och äldreomsorgen måste få 

den höga status den förtjänar. 

 

Med utgångspunkt från Westlund & Larssons (2002) rapport och Josefssons (2009) bok 

skulle det vara intressant att i framtiden undersöka handledningens eventuella värde 

även för sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården.  
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