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Sammanfattning:          Sjuksköterskans arbete innebär att vårda svårt sjuka patienter, 

se till varje individs behov samt fungera väl i relation till 

anhöriga, kollegor och andra yrkeskategorier. I denna krävande 

arbetsmiljö, där det ofta är stressigt och många etiska och 

moraliska frågor uppstår, kan det kännas övermäktigt. Ett 

behov av handledning finns. Syftet med studien var att belysa 

värdet av handledning för sjuksköterskor. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie och den baseras på 13 

vetenskapliga artiklar som granskats och bearbetats. Resultatet 

redovisas i följande huvudrubriker: Värdet av struktur som 

skapas vid handledning, Värdet av handledning för gruppen 

och Värdet av handledning för enskilda sjuksköterskan. Det 

gemensamma resultatet var att handledningen innebar en stärkt 

individuell yrkesprofession samt en ökad kompetens, vilket 

medförde en större känsla av tillfredställelse och ökad kontroll 

i arbetet. Även på det personliga planet medförde 

handledningen förbättrad självkänsla och ökat självförtroende. 

Handledningen gav även deltagarna en starkare 

gruppsammanhållning och ett förbättrat samarbete. 

Gemenskapen ökade sinsemellan och deltagarna vågade 

därmed dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och 

känslor. Tack vare trygghet i handledningsprocessen så 

skapades det en känsla av sammanhang. Vårdverksamheter bör 

säkerställa att handledning genomförs kontinuerligt och 

fortsatta studier bör genomföras för att belysa handledningens 

effekter för sjuksköterskan. 
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Abstract:                   Nurse's work involves taking care of critically ill patients, see to 

each individual's needs and to function well in relation to the 

families, colleagues and other professionals. In this demanding 

environment, where it is often stressful and many ethical and 

moral issues arise, it can feel overwhelming. Here is a need for 

supervision. The purpose of the study was to highlight the value 

of supervision for nurses. It was conducted as a literature study 

and it is based on 13 scientific articles which were reviewed and 

processed. The results are presented in the following categories: 

The value of the structure created by supervision, the value of 

supervision for the group and the value of supervision for 

individual nurse. The overall result was that the supervision 

created a stronger individual vocational profession and an 

increased competence resulting in a greater sense of satisfaction 

and increased control at work.  Even on a personal level it meant 

a better self-esteem and self-confidence. The supervision also 

gave them stronger group cohesion and a better cooperation. The 

fellowship increased between themselves and thus the participants 

dared to share their experiences, knowledge and feelings. Thanks 

to safe environment in the supervision process, it created a sense 

of context.  Activities in nursing should ensure that supervision is 

continually carried out and further studies, regarding what care 

management effects for the nurses, should be carried out.  
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Inledning 

Sjuksköterskor i Sverige har en hög arbetsbelastning, då vårdtyngden har ökat de 

senaste åren i och med allt fler äldre blir äldre och multisjuka i större utsträckning. 

Arbetet med överbeläggningar, ensamarbete i patientens hem och många situationer 

med oroliga anhöriga närvarande, ställer mer krav på sjuksköterskans professionalitet 

(Josefsson, 2009). Sjuksköterskorna upplever en stress att många valt att avsluta sina 

tjänster (Erlandsson, 2013). Att ständigt försöka sträva efter att ha en professionell 

hållning, att se till patientens bästa på både kort och lång sikt, är centralt för 

sjuksköterskornas arbete vilket ställer höga krav på sjuksköterskorna (Antonsson & 

Sandström, 2000; Josefsson, 2009). Sjuksköterskan ska finnas som stöd för patienten 

och ska klara av att hantera och fungera i relationen med patienten, anhöriga, kollegor 

och andra yrkeskategorier. Svåra etiska dilemman och moralisk stress förekommer i 

olika situationer, orsakerna kan vara av olika karaktär som till exempel resursbrist eller 

brist på stöd från den egna organisationen. Den pressade arbetssituationen sätter fokus 

på behovet av handledning och stöd för att minska sjuksköterskornas utsatthet 

(Antonsson & Sandström, 2000). 

Ur ett samhällsperspektiv är det angeläget att sjuksköterskor får avlastning så att de 

orkar fortsätta vara verksamma i sitt yrke (Antonsson & Sandström, 2000). Aktuell 

forskning visar att sjuksköterskor som deltar i handledning har möjlighet att få ta del av 

olika positiva förändringar genom feedback inom gruppen och utrymmet att få 

reflektera över olika vårdsituationer. Genom handledning stärks den professionella 

identiteten och det mentala välbefinnandet, som kan öka arbetsmotivationen och ge 

ökad kvalitet i arbetet (Koivu, Saarinen & Hyrkäs, 2012). 

 

Bakgrund 

Historik 

Redan i den grekiska mytologin omnämns mentorskapet, det var främst att hjälpa, 

vägleda och fostra i den andres kunnande, det vill säga de äldre vägledde de yngre 

(Barbosa Da Silva, Berggren & Nunstedt, 2009). Efterhand utvecklades det mer till ett 

mästar-lärlingsförhållande (Grönquist, 2004). Sokrates (ca 470-399 f.Kr.) anses vara en 

förespråkare inom idén om dialog. Han var känd för sitt sätt att kommunicera och 

samlade lärjungar omkring sig. Det som var utmärkande i hans sätt att kommunicera, 

var att han aldrig föreläste utan ställde frågor som bjöd in till ytterligare frågor. I 

dialogen fanns ett tillåtande utrymme att få uttala åsikter, de respekterade och lyssnade 

på varandra. Det fanns inte några felaktiga tyckanden utan deltagarna gavs utrymme att 

pröva sina åsikter och spegla sig själva för att nå större insikt. Det var också viktigt att 

allas åsikter skulle tas tillvara och att svaren från deltagarna var lika värdefulla (ibid.).  

I England har handledning funnits sedan slutet på 1800-talet, där började Octavia Hill i 

de frivilliga välgörenhetsorganisationerna som handledare. Hon gav sitt stöd till 

välgörenhetsarbetarna genom att skriva brev och besöka dem i svåra situationer (Bernler 

& Johnsson, 1993). Den yrkesmässiga handledningen tog fart i Norge i början på 1960-
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talet med hjälp av den engelska sjuksköterskan Elisabeth Barnes, när hon införde 

handledning på en psykiatrisk avdelning på Ullevål sjukhus. Det utvecklades över tid 

från psykiatriska vården även till den somatiska vården (SSF, 2008). I mitten av 1940-

talet införde mentalvården handledning för nyanställda (Bernler & Johnsson, 1993). Det 

var först på 1970-talet, när psykoterapin utvecklades i Sverige inom barn och vuxen 

psykiatrin, då det aktualiserades med handledning i arbetet (ibid.). Inom svensk 

sjuksköterskeföreningen finns det idag en sektion som heter ” Handledning i 

omvårdnad” (SSF, 2013). Denna sektion startades i slutet av 80-talet. De jobbar aktivt 

med frågor som berör omvårdnad och handledning. Föreningen är till för handledarna 

där de kan utbyta erfarenheter både positiva och negativa. Där kan de även få hämta 

kunskap och hitta nya infallsvinklar på uppkomna problem. Syftet med sektionen är att 

utveckla omvårdnadshandledning (ibid.).   

 

Handledningens syfte och definition 

Nationalencyklopedin (2013) 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.” 

Betydelsen är ”att leda vid handen” enligt Holmberg (2001, s.17), vilket innebär att få 

stöd till personlig växt under viss tid för att minimera risken för utbrändhet. Enligt 

Grönquist (2004) syftar handledning i grupp till att hjälpa varandra att se sin egen 

förmåga i olika situationer. Då krävs en öppenhet och mod för att delge sina 

erfarenheter och känslor i gruppen. Vid denna öppna reflektion stärks banden mellan 

gruppmedlemmarna. Detta utbyte genererar i ett känslomässigt stöd (ibid.).   

 

Handledning i omvårdnad 

För sjuksköterskan ingår det i Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för legitimerade 

sjuksköterskor (2005) att arbetet ska utgå från en värdegrund som bygger på en 

humanistisk människosyn. Kompetensbeskrivningens syfte är att beskriva 

sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden som ska genomsyras av en helhetssyn och 

etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ska ”visa omsorg om och respekt för patientens 

autonomi, integritet och värdighet”(Socialstyrelsen, 2005, s.10) Att tillvarata de 

kunskaper och färdigheter som finns hos patienter och anhöriga, visa öppenhet och 

respekt för olika värderingar och trosuppfattningar är av betydelse för sjuksköterskans 

arbete oavsett verksamhet och vårdform. Arbetet som legitimerad sjuksköterska ska 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan 

som arbetar inom flera olika verksamhetsområden, vårdformer, ska ta hänsyn till etiska 

förhållanden samt arbeta utifrån vetenskaplig och beprövad erfarenhet (ibid.). 

Sjuksköterskan ska också ha förmågan att medverka i handledning och 

utvecklingsarbete, samt att i den egna professionen självständigt kunna analysera 

styrkor och svagheter (Socialstyrelsen, 2005). Lauvås och Handal (2001) kallar 

grupphandledningen för yrkesinriktad handledning. Yrkesinriktad handledning sker 
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oftast i en grupp där deltagarna har samma yrkesinriktning till exempel sjuksköterskor. 

Denna handledningsmetod kopplar samman teori med praktik inom yrket. Genom 

handledningen ska praktiska teorier utvecklas, vilket sker genom samtalsformer där 

medlemmarna reflekterar över arbetet eller situationer (ibid.).  Sjuksköterskan möter 

dagligen patienter och anhöriga i olika situationer, som ibland leder till att 

sjuksköterskans egna känsloreaktioner förträngs. De ämnen som tas upp i 

handledningen är relaterade till patienten, sjuksköterskerollen och professionen. När 

sjuksköterskan bekräftas och ges stöd utvecklas yrkesrollen och genom det blir 

sjuksköterskan skickligare i omvårdnaden (Antonsson & Sandström, 2000; Olsson, 

Björkhem & Hallberg, 1998). Yrkesinriktad handledning känns då som en 

avlastningsplats och ger kollegialt stöd (Lauvås & Handal, 2001).  Handledningen ska 

ge ett stärkt samarbete i personalgruppen. Det ger höjd kompetens och medvetenhet 

genom att veta vad som görs och varför det görs (Peterson & Vahlne, 1997). 

Handledningen ökar den kliniska kompetensen och kunskapen och på så sätt upplever 

sjuksköterskan stöd (Sloan, 1999). Vidare skapar det tankar och reflektioner som i 

slutändan genererar en tryggare och bättre omvårdnad (Peterson & Vahlne, 1997). 

Grupphandledning i en profession har även som syfte att tillvarata och utveckla 

gruppens kompetenser för att utöka och fördjupa professionen och på så vis möjliggöra 

förmågan att ge patienten god omvårdnad (Pertoft & Larsen, 2012). Det blir en 

förbättrad vårdkvalitet när sjuksköterskan får stöd i omvårdnaden (Sloan, 1999).    

 

Handledning i grupp 

Medlemmar i en grupp påverkar varandra ömsesidigt, har gemensamma arbetsmål och 

till gruppen tar var och en med sig sin personlighet, sina erfarenheter och känslor som 

har en påverkan på gruppen. En fungerande grupp behöver tid för att mötas och ges 

utrymme för samtal som ska handla om den egna funktionen och relationerna till 

gruppen och patienterna. En grupp är i ständig förändring, förändringarna kan komma 

utifrån, genom förändrade rutiner på arbetsplatsen eller inifrån gruppen om medlemmar 

slutar eller tillkommer. En sådan process ger förändrade egenskaper i gruppen som kan 

ge en annan karaktär av handledningen (Grönquist, 2004).  

Grupphandledning är den mest använda formen inom omvårdnadshandledning.  

Meningen med grupphandledning är att öka förståelsen för det egna arbetet, känna 

tillhörighet, få stöd och möjlighet till att utvecklas professionellt (Grönquist, 2004; 

Lindahl & Norberg, 2002).  Det är viktigt att få fram olika lösningar och tolkningar på 

problemen som tas upp och att det finns inget rätt och fel (Grönquist, 2004). För 

gruppen skapas en trygghet och sammanhållningen stärks när den handledde får sätta 

ord på problem och får hjälp av gruppen att se på det ur ett annat perspektiv. Det ger 

nya infallsvinklar på problemen och kan skapa andra möjligheter att arbeta vidare när 

problemen har avgränsats (Grönquist, 2004; Scanlon & Weir, 1997). Om alla är från 

samma arbetsplats i gruppen som handleds, kan en process som startats under 

handledningen vidareutvecklas mellan handledningstillfällena. Det som kan ge en 

starkare yrkesidentitet och sammanhållning i gruppen, är om deltagarnas erfarenheter 

kan anknytas till teori och teorin i sin tur har en tillämpning som är förståelig och 

användbar. På så sätt bildas en gemensam referensram (Grönquist, 2004).  

Handledningen är en process där de handledda och patienten är i fokus. Strävan efter 

förändring och utveckling av professionen är ett förlopp som förutsätts gå framåt i 
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positiv anda. En viktig del i handledningen är att en tillåten atmosfär finns i gruppen för 

att deltagarna ska våga delge tankar och känslor för varandra (Pertoft & Larsen, 2012). 

Grupphandledning utgår från en utvecklingsmodell som ger strukturen om hur den rent 

praktiskt ska genomföras. Det finns flera olika modeller men det viktigaste i 

omvårdnadshandledning är att det finns en kritiskt reflekterande modell som kan 

integrera teori och praktik (Barbosa da Silva et al., 2009). 

Pertoft och Larsen (2012) beskriver processen i grupphandledning som delas in i fyra 

faser: förberedande-, inlednings-, mellan- och slutfas. Den förberedande fasen börjar 

med ett förberedande möte där handledaren och deltagarna möts och utformar 

fortsättningarna för handledningstillfällena utifrån de idéer de har och om hur de önskar 

att träffarna ska utformas. När det är fattat ett beslut om att de önskar gå vidare med 

handledningsträffarna, är det bra att sanktionera överenskommelsen med ett gemensamt 

uppgjort kontrakt. Ett sådant kontrakt kan handla om träffarnas duration, 

regelbundenhet, miljö, närvaro, ramar och regler (ibid.). 

I inledningsfasen är deltagarna nya i gruppen oavsett om de är ett arbetslag eller inte. 

Den nya medlemmen i gruppen är troligtvis den externa och utbildade handledaren. 

Under inledningsfasen finns osäkerhet gentemot egen person, profession och den nya 

gruppen. Fokus i denna fas ligger på processen, då deltagarna ska gå från individuell 

självcentrering där de önskar att ledaren tar över ansvar och normer, till att känna 

ansvar, gemenskap, samhörighet och sammanhållning i gruppen. Det är oftast 

patientcentrerade ärenden som tas upp med fokus på åtgärder oberoende av tidigare 

erfarenheter. Gruppen känner ännu osäkerhet inför varandra och på grund av det blir 

ärenden som tas upp fokuserade på åtgärder. En bit in i inledningsfasen börjar 

deltagarna att vända sig till varandra och fråga efter nya infallsvinklar om hur de kan gå 

vidare när problem uppstått. De har då nått den trygghet som behövs för att fråga efter 

nya infallsvinklar från de övriga i gruppen kring hur de kan gå vidare när problem 

uppstått och på så sätt flyttas fokus. För att gruppen ska kunna använda sig av 

handledning på bästa sätt är trygghet en grundförutsättning (Pertoft & Larsen, 2012).  

Mellanfasen är den del av handledningsprocessen som pågår under längst tid och det 

huvudsakliga arbetet görs. Gruppdynamiken blir förstärkt, en vi-känsla skapas och det 

känslomässiga reflekterandet ökar. Deltagarna i gruppen blir mer medvetna om sina 

egna styrkor och begränsningar och på så sätt tas gruppens samlade kompetens tillvara. 

De vänder sig fortsatt till varandra och samarbetar med problemlösningar och nu är alla 

deltagarna i gruppen med och bidrar med reflektioner, egna känslor och frågor. 

Deltagarna blir stärkta i sin yrkeskompetens och tar hjälp av varandra. Handledaren tar 

en mindre aktiv roll och blir mer en observatör när deltagarna i gruppen blir mer trygga 

och samarbetar. När gruppen kommer till insikt om att det är ett gemensamt arbete tar 

alla i gruppen ansvar (Pertoft & Larsen, 2012). 

Ambivalens och separation är det som karaktäriserar slutfasen. Oavsett om det finns i 

kontraktet som upprättades i den förberedande fasen att ett avslut är tidssatt, kan det 

vara svårt att göra ett avslut när tiden väl är inne. Handledningen kan ha blivit 

förutsägbar och det har skapats en harmonisk tillvaro, men som inte längre har något 

nytt att tillföra gruppen. Gruppens sammansättning har troligtvis förändrats under 

perioden för handledning, några har slutat, andra har kommit till. I slutfasen när 

deltagarna vet att ett avslut närmar sig återgår de ofta till ett åtgärdsinriktat arbete. 

Avslutet för handledningen aviseras av handledaren i god tid och ska möjliggöra för 

gruppen att planera för en eventuell fortsatt handledning. En slutlig utvärdering avslutar 
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handledningen och bör sammanfatta vad som uppnåtts och vad som kan förbättras. 

Gruppen behöver också utvärdera om de ska fortsätta med handledning, om den ska ha 

en annan inriktning eller en ny handledare med nya idéer som kan komma gruppen 

tillgodo (ibid.).   

Handledningen ska inte bara byggas utifrån en struktur och val av modell som den ska 

genomföras på utan det är av stor vikt att den också bygger på en omvårdnadsteori.  Det 

är teorin som ligger till grund för förståelse och reflektion. När sjuksköterskan i 

handledning ges utrymme för reflektion i etiska dilemman möjliggörs att beslut kan 

fattas som är till fördel för patienten, kollegor och sig själva. De etiska reflektionerna 

som delges i gruppen leder till stöd i moralisk ansvarskänsla och sjuksköterskan kan 

känna en ökad självrespekt (Barbosa da Silva et al., 2009). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Grönqvist (2004) beskriver med bakgrund av Aron Antonovskys begrepp KASAM om 

grundpelarna i handledning, ”att stödja den handledda i att bättre kunna se och förstå 

sammanhang genom att tillsammans försöka göra verkligheten begriplig, meningsfull 

och hanterbar är en av grundpelarna i handledningen” (s.82). Aron Antonovsky, 

professor i medicinsk sociolog och stressforskare, har genom studier under 1970- talet 

utvecklat den salutogena modellen med ett salutogent synsätt som fokuserar på hälsans 

ursprung. Med det menas att fokusera på rörelsen i riktning mot den hälsosamma polen i 

dimensionen hälsa-ohälsa. Den mänskliga tillvaron är full av stressorer som leder till ett 

spänningstillstånd som behöver hanteras. Det är beroende på hur människor klarar av att 

hantera olika stressorer som visar hur resultatet kommer att bli. Resultatet kan bli 

sjukdom eller hälsa eller något däremellan beroende på hur människor är rustade för 

stressorer. För att göra de stressorer som människan ständigt omges av begripligt, 

formulerades termer av generella motståndsresurser, GMR. Det kan vara jagstyrka, 

pengar, kulturell stabilitet, socialt stöd och liknande. Med det menas sådant som kan ge 

kraft till att bekämpa de olika stressorerna. Antonovsky menar att stressorerna görs 

begripliga och skapar en stark känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1991). 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre centrala begreppen i KASAM. 

Begriplighet är en förmåga att bedöma verkligheten och om informationen är 

sammanhängande, ordnad och strukturerad. En människa med hög begriplighet har 

förmåga att göra negativa stressorer begripliga och upplever det som sker i livet som 

erfarenheter och att dessa är hanterbara. Hanterbarhet är en grad av upplevelse när det 

står resurser till förfogande. Det kan vara egna resurser eller från närstående som kan 

litas på och räknas med. Med en hög känsla av hanterbarhet finns inte känslan av att 

vara ett offer eller tycka sig vara orättvist behandlad. Meningsfullhet är 

motivationskomponenten. Vid en hög känsla av meningsfullhet har livet en 

känslomässig innebörd och en del av de utmaningar som uppstår i livet är värda 

engagemang och hängivelse (Antonovsky, 1991). 
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Problemformulering  

I arbetet som sjuksköterska ställs det höga professionella krav. Att ha ansvar för svårt 

sjuka patienter och se till varje individ och fungera väl i relationen till patienter, 

kollegor, anhöriga och andra yrkeskategorier. I den patientnära vården som 

sjuksköterskan arbetar i gör att det ofta kan uppstå etiska dilemman som sjuksköterskan 

ska fatta beslut om. Om inte sjuksköterskan har stöd i sitt arbete finns risk för negativ 

stress och risk för utbrändhet. Det kan bli en negativ påverkan på omvårdnadens kvalitet 

om sjuksköterskan inte har en god arbetssituation. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa värdet av handledningen för sjuksköterskan i hälso- och 

sjukvården.   

    

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2012) modell som innebar 

att vetenskapliga artiklar identifierades, bearbetades och granskades i relation till 

studiens syfte.  

Med handledning menas i denna studie yrkesinriktad omvårdnadshandledning i grupp.  

Datainsamling  

Litteraturstudien startade med osystematisk sökning för att få en uppfattning om det 

fanns tillräckligt med material inom det valda ämnet. Relativt snabbt stod det klart att 

det inte fanns tillräckligt många relevanta artiklar publicerade inom åren 2008-2013 för 

att få den senaste forskningen inom området. Sökningen utökades till åren 2000-2013 i 

Cinahl och tillräckligt med material fanns att tillgå. Därefter påbörjades den 

systematiska sökningen, även kallad den egentliga sökningen (Friberg, 2012). 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser är inriktade mot 

omvårdnadsforskning och bedömdes därför kunna ge litteraturstudien relevant material. 

Sökorden utformades efterhand med utgångspunkt från syftet. Sökorden blev på 

svenska: handledning, grupp, kommun, sjuksköterska, fördelar och utbrändhet, samt på 

engelska: clinical supervision, group, community, nurse, benefits och burnout. Samtliga 

sökord finns redovisade i tabell 1. Inklusionskriterier söktes mellan år 2000-2013 utom i 

PubMed där var det 10 år. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt att de var av 

vetenskaplig kvalitè. I Cinahl gjordes begränsning till research article och abstract 

available och i PubMed gjordes begränsningen till abstract available.  I båda 

databaserna användes Boolean/Phrase AND och i Cinahl användes även OR. 

Exklusionskriterier var ledarskap, studenter, barn och årtal före 2000. I Cinahl användes 

group supervision (fritext) AND nurs* och denna sökning gav 55 artiklar varav åtta 

användes till urval 2.  Därefter valdes supervisors och supervision, clinical supervision, 

community health nursing och home nursing, professional som Cinahl Heading och 
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detta gav 35 artiklar varav en valdes till urval 2. Olika sökningar i Cinahl gav 250 

artiklar varav fyra artiklar ingår i resultatdelen. Vissa artiklar återkom vid olika 

sökningar och detta redovisas i tabell 2 sökhistorik (Bilaga A). Artiklarna som kom 

fram i sökningarna var från norra Europa. I PubMed söktes supervision i Mesh-

termbanken men detta hittades under organisation och administration, därför valdes 

fritext i PubMed. Sökningen i PubMed med sökord ” clinical supervision” AND nurs* 

AND group gav 63 artiklar men ingen artikel valdes till urval 2 eftersom det inte kom 

upp några nya artiklar som stämde med syftet. Kombinationen clinical supervision 

AND nurs* AND benefit gav 35 träffar men inte här heller valdes någon artikel till 

urval 2 (Tabell 2, sökhistorik, Bilaga A). 

Totalt blev det 438 titlar som lästes och valdes ut, om de svarade mot syftet. Då detta 

gjorts återstod 35 artiklar vars abstract lästes. Till urval 1 blev det 20 artiklar kvar. 

Dessa artiklar lästes i relation till syftet, inklusions- samt exklusionskriterierna, vilket 

resulterade i 13 artiklar gick vidare till urval 2. Av de tretton artiklar som återstod var 

fyra kvantitativa, sju kvalitativa samt två artiklar som använde sig utav både kvantitativ 

och kvalitativ metod. Vid granskningen av dessa artiklar användes en modell av 

William, Stoltz och Bahtsevani (2011). Denna modell för granskning av kvantitativa 

artiklar respektive kvalitativa artiklar fick utgöra mall för granskning av 

litteraturstudiens artiklar. Artiklarna graderades sedan utefter hur vetenskapliga de var. 

Tio artiklar ansågs vara av hög vetenskaplig kvalitet samt tre var av medel.    

 

Databearbetning  

Först gjordes en systematisk artikelöversikt där publikations år, land, databas, författare, 

titel, syfte, metod, urval, bortfall, slutsats samt vetenskaplig kvalité redovisades för 

varje artikel (Tabell 3, bilaga B1-B4; Tabell 4, bilaga C1-C7; Tabell 5, bilaga D1-D2). 

Varje artikel analyserades var för sig och i relation till varandra och diskuterades sedan 

gemensamt. Resultatartiklarna lästes flera gånger, både enskilt och sedan i relation till 

varandra. Samtidigt som artiklarna lästes markerades stycken som motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Vid granskningen framträdde olika undergrupper av 

handledning. För att skilja de olika undergrupper som uppstod, användes olikfärgade 

överstrykningspennor. De markerade styckena kondenserades och översattes till 

svenska för att underlätta läsningen. Utifrån undergrupperna togs viktiga begrepp från 

resultatartiklarna och sammanställdes på separat papper för att sedan kunna 

sammanfoga till resultat. Detta blev litteraturstudiens resultat. 
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Tabell 1. Sökordöversikt 

Sökord Cinahl 

Fritext 
Cinahl 

Headings 
PubMed 

Fritext 

Handledning supervision MH ”supervisors 

and supervision” 

”clinical 

supervision” 

”clinical 

supervision”  

 

Grupphandledning group supervision   

Kommun community MH ” community 

health nursing 

professional” 

 

Sjuksköterska nurs* 

nurse 
 nurs* 

Fördelar benefits  benefit* 

Utbrändhet burnout   

Grupp   Group 

 

 

Resultat 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier: värdet av struktur som skapas vid 

handledning, värdet av handledningen för gruppen, samt värdet av handledningen för 

den enskilda sjuksköterskan. 

 

Värdet av struktur som skapas vid handledning 

Ett flertal artiklar belyste värdet av struktur och att det fanns en kontinuitet i 

handledningsträffarna för att den skulle ge önskat resultat (Arvidsson, Fridlund & 

Löfgren, 2000; Arvidsson, Löfgren & Fridlund, 2001; Bégat, Ellefsen & Severinsson, 

2005; Berg & Wellander- Hansson, 2000; Bowers & Bottiglieri, 2007; Buus, Angel, 

Traynor & Gonge, 2011; Hyrkäs, 2005; Jones, 2003; Jones, 2006; Koivu, Saarinen & 

Hyrkäs, 2011; Magnusson, Lützén & Severinsson, 2002; Ohlson & Arvidsson, 2005; 
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Teasdale, Brocklehurst & Thom, 2000). Initialt kunde sjuksköterskan känna ett visst 

motstånd till handledning, de tyckte det tog för mycket tid från det dagliga arbetet med 

mindre tid för patienterna och att de blev lidande, vilket i sin tur medförde en känsla av 

stress hos sjuksköterskan (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus et al., 2011). De 

kände inte värdet med handledningen då de inte förstod processen och vad den skulle 

leda till, först efter en tids handledning insågs det fulla värdet av handledningen.  

Ett flertal av studierna påvisade att strukturen är tydlig med överenskommet ramverk. I 

det var den avsatta tiden, tidsintervallen, regelbundenheten, handledaren och miljön 

viktig. Tiden för handledningen var varierande för de olika studierna men normalt 

varade de mellan 90-120 minuter per tillfälle (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus 

et al., 2011). I Hyrkäs (2005) studie upplevde deltagarna att det var mer värdefullt med 

kortare handledningstillfällen och tätare intervaller jämfört med de som hade längre tid 

för varje handledningstillfälle men med längre tid mellan tillfällena. Deltagarna var mer 

positiva till handledning när det fanns en kontinuitet i handledningsprocessen och att 

den skedde planerat (Hyrkäs, 2005; Ohlson & Arvidsson, 2005).  

Ramverket borde även omfatta miljön där handledningen skulle ske, en trygg och 

förtroendeingivande miljö påverkade atmosfären för handledningen positivt (Ohlson & 

Arvidsson, 2005). Enkla sätt som påverkade miljön positivt var enligt Jones (2006) att 

rummet skulle vara lugnt och att det fanns utrymme för att sitta ned i sköna stolar. Det 

var också viktigt att handledningsträffarna inte avbröts utan fick hålla på ostört (ibid.). 

Först när en trygg miljö uppnåddes för handledningen infann sig en trygg atmosfär i 

gruppen och sjuksköterskan kunde öppna upp sig och ventilerade sina känslor och 

problem (Olsson & Arvidsson, 2005).  

Handledarens effekt på handledningen var av stor vikt, bäst resultat nåddes då 

handledaren hade samma profession som den grupp handledaren handledde och att 

handledaren inte tillhörde samma organisation. Att kunna möta gruppen på samma nivå 

i samtalen ökade förtroendet för handledaren och bidrog positivt till handledningen. 

Kontinuiteten i handledningen gällde inte bara när handledningen planerades utan även 

att det var samma handledare under hela processen. Först då skapades en trygghet i 

gruppen som gav möjlighet för deltagarna att öppna upp sig. (Berg & Wellander-

Hansson, 2000; Hyrkäs, 2005; Ohlson & Arvidsson, 2005) 

  

Värdet av handledning för gruppen 

Alla studierna visade att handledning i grupp gav positiva värden för de handledda 

(Arvidsson et al., 2000; Arvidsson et al., 2001; Bégat et al., 2005; Berg & Wellander-

Hansson, 2000; Buus et al., 2011; Bowers & Bottiglieri, 2007: Hyrkäs, 2005; Jones, 

2003; Jones, 2006; Koivu et al., 2011; Magnusson et al., 2002; Ohlson & Arvidsson, 

2005; Teasdale et al., 2000). 

Sjuksköterskor som deltog i handledning kände att deras gemenskap ökade genom 

handledningen. De kunde öppna upp sig och det blev lättare att ventilera problem och 

frågeställningar, även respekt och tillit mellan deltagarna ökade också som en följd av 

handledningen. De kände att de fick ökat stöd av varandra och de kunde utnyttja det de 

hade diskuterat när de själva stötte på liknande situationer i sitt arbete. (Arvidsson et al., 

2000; Bégat et al., 2005; Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus et al., 2011; Jones 
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2003; Jones, 2006; Koivu et al., 2011; Ohlson & Arvidsson, 2005;Teasdale et al., 2000). 

Däremot kunde det ta ett tag innan tryggheten i gruppen infann sig och i början kunde 

deltagarna uppleva det obehagligt att diskutera sina upplevelser och problem i gruppen 

(Berg & Wellander-Hansson, 2000). Allteftersom handledningen fortskred utvecklades 

gruppen och stödet kunde då även komma från de enskilda deltagarna och inte som till 

en början enbart från handledaren (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus et al., 

2011). 

Under handledningen kände deltagarna att gruppsammanhållningen blev starkare och att 

de kände en ökad trygghet (Arvidsson et al., 2000; Jones, 2006; Ohlson & Arvidsson, 

2005). De upplevde att miljön i handledningen kändes säker och de kunde ta upp viktiga 

frågor för diskussion. Då de ventilerade sina problem och erfarenheter i arbetet gav det 

som följd att respekten för varandras erfarenhet och kompetens ökade. Att regelbundet 

få möjlighet att ventilera egna känslor och tankar i en trygg och strukturerad grupp gav 

en ökad acceptans och förståelse i gruppen (Buus et al., 2011; Jones, 2003; Ohlson & 

Arvidsson, 2005). Trivseln påverkades positivt i arbetslaget och även medvetenheten 

kring de etiska aspekterna i arbetet ökade. Deltagarnas medvetenhet om sina egna 

känslor i arbetet ökade (Arvidsson et al., 2001; Bowers et al., 2007). Handledningen för 

gruppen generade ett förbättrat samarbete och en bättre kommunikation, vilket gav en 

större förståelse för varandra som kollegor och förstärkte det kollegiala stödet. De 

vågade öppna sig och rådfråga sina kollegor kring moraliska och etiska dilemman 

(Begat et al., 2005; Jones, 2006; Koivu et al., 2011).  

I de olika studierna uttryckte sjuksköterskor att de upptäckte att de arbetade med 

liknande patienter och därför var det viktigt att de arbetade åt samma håll. Ett mer 

strukturerat arbete skapades och gemensamma mål sattes upp (Arvidsson et al., 2000; 

Berg & Wellander-Hansson, 2000; Ohlson & Arvidsson, 2005). Det som framkom var 

att gruppen visade en respekt för varandra, problem reflekterades tillsammans och 

gruppen kom fram till gemensamma slutsatser (Arvidsson et al., 2000; Buus et al., 

2011; Ohlson & Arvidsson, 2005).   

 

Värdet av handledning för enskilda sjuksköterskan 

Värdet av handledning var positivt för gruppen som helhet och hade även en positiv 

påverkan på den enskilda sköterskan enligt studierna (Arvidsson et al, 2000; Arvidsson 

et al, 2001; Bégat et al., 2005; Berg & Wellander-Hansson, 2000; Bowers & Bottiglieri, 

2007; Buus et al., 2011; Hyrkäs, 2005; Jones, 2003; Jones, 2006; Koivu et al., 2012; 

Magnusson et al., 2002; Ohlson & Arvidsson, 2005;Teasdale et al., 2000). Genom 

handledningen fick de stöd från handledaren och sina kollegor, de kunde dela sina 

upplevelser med de andra och genom detta ökade deras självförtroende (Arvidsson et 

al., 2001; Berg & Wellander-Hansson, 2000; Jones, 2006; Magnusson et al., 2002; 

Ohlson & Arvidsson, 2005; Teasdale et al., 2001). Rollen som sjuksköterska blev 

tydligare och därigenom kunde yrkesidentiteten öka som ett resultat av handledningen 

(Arvidsson et al., 2001; Berg & Wellander-Hansson, 2000; Jones, 2006; Koivu et al., 

2011; Ohlson & Arvidsson, 2005).  

Sjuksköterskorna kände ofta en lättnad när de kunde uttrycka sina känslor och tankar i 

handledningsgruppen och få feedback. Att regelbundet kunna få dela med sig av sina 

känslor och tankar gjorde att sjuksköterskan upplevde att hon inte tog med sig sitt arbete 

hem i samma utsträckning som tidigare (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus et al., 
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2011; Ohlson & Arvidsson, 2005). Sjuksköterskorna kände att deras egna 

yrkeskompetenser förstärktes när de gick på handledning (Berg & Wellander-Hansson, 

2000; Buus et al., 2011; Jones, 2003; Jones, 2006; Ohlson & Arvidsson, 2005). 

Handledningen gav en möjlighet till bekräftelse av deltagarens tankar och känslor och 

stärkte på så sätt självkänslan hos varje sjuksköterska (Arvidsson et al., 2000; Jones, 

2006; Magnusson et al., 2002; Ohlson & Arvidsson, 2005). Kunskapen om omvårdnad, 

sjukdomar och behandlingar ökade när de fick sitta ner och reflektera i 

handledningsgruppen och på så sätt kunde de identifiera nya arbetsmetoder för att lösa 

eller lindra problem (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus et al, 2011).  

Självförtroendet ökade och den känslomässiga tyngden minskade och skapade energi 

hos sjuksköterskan. Handledningen gav en möjlighet att sätta kliniska händelser och 

känslomässiga problem i ett större sammanhang (Arvidsson et al., 2001; Buus et al., 

2011; Ohlson & Arvidsson, 2005). Genom handledningen kände deltagarna att 

förtroendet för sig själva blev bättre och fick dem att tänka mer likt. De förstod värdet 

av handledningen, att detta behövdes för att utveckla sig själva och omvårdnaden 

(Arvidsson et al., 2001, Buus et al., 2011; Koivu et al., 2011; Ohlson & Arvidsson, 

2005). I Begat, Ellefsen och Severinsson (2005) påvisades det att de sjuksköterskor som 

fick handledning regelbundet hade en mer positiv uppfattning om deras eget 

välbefinnande.  Med mindre fysiska åkommor så som ångest, trötthet och huvudvärk 

som följd, jämfört med deras kollegor som inte gått på handledning. Det ledde även till 

en högre tillfredställelse på arbetet med färre sjukdagar som följd. Studierna visade 

också att de handledda kände att de kunde ”överleva” svåra perioder när de fick prata 

om sina situationer och på så vis fick de mer kraft att gå vidare i sitt arbete (Arvidsson 

et al., 2000; Berg & Wellander-Hansson, 2000; Ohlson & Arvidsson, 2005). Den enda 

studien som nämner skillnaden mellan kvinnligt och manligt är Hyrkäs (2005).  Hyrkäs 

menar att svaren hon fick in var mer positiva från de kvinnliga än från de manliga och 

att de upplevde handledningen mer positiv som helhet. Studien visade inte på orsaken 

till skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelser kring handledningen(Hyrkäs, 

2005).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa värdet av handledning för sjuksköterskan.  

Systematisk sökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då dessa databaser är 

inriktade mot omvårdnadsforskning. Sökorden som utformades efterhand utifrån syftet, 

blev på svenska, handledning, grupp, kommun, sjuksköterska, fördelar och utbrändhet.  

De engelska sökorden blev clinical supervision, group, community, nurse, benefits och 

burnout.  Andra sökord kunde valts för att mer specifikt studera bearbetning av 

sjuksköterskans arbete och miljö. De sökorden som kunde varit istället var reflektion 

och konsult men det var värdet av handledning som var studiens syfte och då kändes 

valda sökord rätt. I Cinahl användes Cinahl headings för att få en god och relevant 

sökning men i PubMed fungerade inte Mesh-term och därför fick fritext användas i 

PubMed. Där ämnesord för det önskade sökordet saknades, användes sökordet som 

fritext som komplement. Via fritext fick studien sin största del av resultatartiklar.  
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Begränsning i Cinahl var att artiklarna skulle vara publicerade från och med år 2000. I 

PubMed begränsades artiklarna till 10 år. Begränsningen i PubMed stannade vid 10 år 

då bedömning att de 13 artiklar som kommit fram vid tidigare sökningar var relevant 

antal till litteraturstudien. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska. Att artiklarna 

var äldre än 5 år trots att litteraturstudien skulle redovisa ny forskning ses inte som 

något hinder. Eftersom resultatartiklarna visade samma resultat oavsett ålder på studien. 

För att uppnå hög vetenskaplig kvalité begränsades artiklarna till research article i 

Cinahl. För att begränsa sökningen i PubMed valdes sökning med begränsningen 

abstract available.  Resultatartiklarnas ursprung var från Skandinavien och England, 

detta kan ses som en svaghet då studien inte får globalt stöd. En styrka kan vara att 

sjukvårdsorganisationer var uppbyggda på liknande sätt och sjuksköterskorna upplevde 

liknande problem.  

I litteraturstudien var sju artiklar kvalitativa respektive fyra kvantitativa samt två artiklar 

som använde sig utav både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det var övervägande 

kvalitativa artiklar i studien och det kan ses som en styrka då syftet var att undersöka 

värdet av handledning. Däremot har kvantitativa studier större andel deltagare, vilket 

gör att stora gruppers värde fångas upp. Bearbetningen av resultatartiklarna gjordes 

individuellt för att sedan gemensamt sammanställas med stor noggrannhet. 

Bedömningsmallen gjord av William, Stoltz och Bahtsevani (2011) har används på alla 

resultatartiklar, detta kan ses som en styrka eftersom artiklarna har bedömts likt. En 

svaghet med mallen kan vara att frågeställningarna i mallen ändå kan tolkas på olika 

vis. Vissa studier visade på lågt bortfall eller inget alls men det kan bero på att de flesta 

studierna hade få deltagare. En studie hade hela 42 % bortfall och detta kan ses som en 

svaghet. Fem av artiklarna var etiskt godkända. De övriga artiklarna angav andra etiska 

aspekter. Deltagarna var informerade om studiernas syfte och att det var sekretessbelagt. 

Att delta i studierna var frivilligt och deltagarna fick lämna sitt godkännande. 

Vid sammanställningen av resultatartiklarna användes färgmarkering för att 

tydliggörandet av olika undergrupper. De färgmarkeringarna med samma färg ansågs 

höra till samma kategori. Varje färgmarkering översattes till svenska för att underlätta 

läsningen. Svaghet vid översättningen kan vara att någon innebörd arbetades bort men 

en styrka kan vara att texten arbetades ytterligare en gång. En styrka kan vara att några 

av artiklarna har samma författare. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan genom handledningen fick positiva värden 

såsom ökad självkänsla och ett ökat självförtroende genom att de delade med sig av sina 

erfarenheter och fick stöd från handledare och kollegor (Arvidsson et al., 2000; 

Arvidsson et al., 2001; Bégat et al., 2005; Berg & Wellander-Hansson, 2000; Bowers & 

Bottiglieri, 2007; Buus et al., 2011; Hyrkäs, 2005; Jones, 2003; Jones, 2006. Magnusson 

et al., 2002; Teasdale et al., 2001). Sjuksköterskan kände att utbytet med kollegorna var 

viktigt, de fick bekräftelse på sina egna tankar och känslor. Det genererade i en lättnad 

och att den känslomässiga tyngden inte blev så stor samt att sjuksköterskan upplevde att 

hon inte tog med sig arbetet hem i samma utsträckning som tidigare (Berg & Wellander 

& Hansson, 2000; Buus et al., 2011; Ohlson & Arvidsson, 2005). Till följd av 

handledningen blev sjuksköterskerollen tydligare och därigenom ökade 

yrkesidentiteten. Enligt Pertoft & Larsen (2012) är det en strävan efter att utvecklas 

inom sin profession som är en av handledningens viktigaste uppgift och på så vis 
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möjliggöra förmågan att ge patienten god omvårdnad (ibid).  Sjuksköterskans roll 

förstärktes genom att medverka i handledning, utvecklingsarbete och i den egna 

professionen självständigt kunna analysera styrkor och svagheter. Sjuksköterskans 

kunskap om omvårdnad, sjukdomar och behandlingar förbättrades när de fick reflektera 

i grupphandledningen och på så sätt hittade de nya lösningar på problem som 

uppkommit i arbetet (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Buus et al., 2011). Med en 

större kunskap blev sjuksköterskan säkrare på sig själv och blev därmed bättre i sitt 

beslutsfattande gällande den patientnära omvårdnaden. Sjuksköterskan kände en stolthet 

och yrkeskompetensen förstärktes (Jones, 2006; Ohlsson & Arvidsson, 2005). När 

sjuksköterskan fick stöd och bekräftelse utvecklades yrkesrollen. Enligt Berggren och 

Severinsson (2000) samt Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2010) genererar det i 

en tryggare och säkrare vård samt en bättre förståelse om sin egen yrkesmässiga 

situation. Detta kan utmynna i en känsla av mindre stress och minskad risk för 

utbrändhet (Buus, Angel, Traynor & Gonge, 2010). 

Grupphandledning är den vanligaste formen av handledning inom omvårdnad och 

värdet av handledningen ger en ökad förståelse för det egna arbetet, att få stöd samt 

känna tillhörighet (Grönquist, 2004). Vid grupphandledningen ska det ges tid för att 

mötas och ges utrymme för samtal. Det kollegiala samarbetet i gruppen stärks och ger 

en ökad sammanhållning. Då deltagarna är trygga vågar de öppna upp sig och delge sina 

tankar och känslor för varandra, på så sätt stärks respekten för varandras erfarenheter 

och kompetenser (Buus et al., 2011; Jones, 2003; Ohlson & Arvidsson, 2005). Genom 

gemensam reflektion över situationer bidrar gruppen med slutsatser och skapar lika 

målbilder (Arvidsson et al., 2000; Buus et al., 2011; Ohlson & Arvidsson, 2005).  

Då deltagarna i handledningen ingår i samma arbetslag skapas värden som ökad trivsel i 

arbetslaget (Arvidsson et al, 2001) och att processen kan fortsätta mellan 

handledningstillfällena (Pertoft & Larsen, 2012).  Sammanfattningsvis kan det 

möjliggöra en ökad kvalitet i arbetsmetoder och säkerhet i omvårdnadsarbetet. Då 

deltagarna i grupphandledningen reflekterar över tankar och känslor tillsammans 

upplevs det som att det finns resurser till förfogande och då ökar känslan av 

hanterbarhet av de negativa stressorerna, vilket i sin tur påverkar hälsan positivt. När 

handledningen pågått en tid uppstår en vi-känsla och en förbättrad gruppdynamik, vilket 

resulterar i att det känslomässiga reflekterandet ökar i gruppen.  

Ett flertal artiklar beskriver att en grundförutsättning för att skapa ett värde av 

handledningen är en trygg atmosfär vid handledningstillfällena. Tryggheten kan skapas 

genom att deltagandet är frivilligt och att tillräcklig tid är avsatt samt att handledningen 

sker kontinuerligt (Bowers & Bottiglieri, 2007; Ohlson & Arvidsson, 2005). Vidare bör 

handledaren ha samma profession som den grupp den handleder och vara densamme 

under hela processen för att inge förtroende (Berg & Wellander-Hansson, 2000; Ohlson 

& Arvidsson, 2005). Innan handledningen påbörjas är det av vikt att deltagarna enas om 

ett ramverk hur handledningen ska bedrivas (Buus et al., 2011).  De gemensamma 

ramarna motsvarar den förberedande fasen i handledningsprocessen som sedan leder 

deltagarna in i nästa fas, inledningsfasen. Den beskrivs som viktig och möjliggör att 

handledningen kan fortgå och under den fasen har deltagarna möjlighet att uppnå 

känslan av trygghet och på så sätt kan en god handledningsprocess påbörjas. När 

deltagarna i en grupp har en god process i handledning kan det jämföras med att arbeta 

enligt Antonovskys teori med negativa stressorer. Det är de negativa stressorerna som 

leder till spänningstillstånd som behöver hanteras. Värdet av handledning kan vara att 

stressorerna görs begripliga och på så sätt skapas en känsla av sammanhang, KASAM. 
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När deltagarna ges möjlighet till reflektion, kan de känna en hög känsla av begriplighet 

och kan då uppleva att erfarenheter i arbetet blir hanterbara. 

 I två av resultatartiklarna beskrivs att sjuksköterskor initialt kunde känna en stress inför 

att gå på handledning och de kände ett motstånd till det. Att kollegor blev lämnade kvar 

på arbetsplatsen under hög arbetsbelastning sågs som ett hinder och att det patientnära 

arbetet blev lidande och de ville inte gå in på ledig tid (Berg & Wellander-Hansson, 

2000; Buus et al., 2011).  Om en organisation inte möjliggör för sjuksköterskan att få 

medverka till handledning kan det leda till en känsla av stress och risken för utbrändhet 

ökar. I Buus et al., (2010) beskrivs att ett första tecken till utbrändhet kan vara att inte 

prioritera handledning.  

Med det inhämtade materialet och det samlade resultatet av artiklarna påvisas en tydlig 

bild av värdet av handledning för både den enskilda sjuksköterskan och gruppen och det 

kan ses som en styrka i litteraturstudien. 

 

Konklusion & Implikation 

Litteraturstudien visar att handledning i grupp gav positiva värden för sjuksköterskor 

och även att den enskilda individen upplevde stora positiva värden. Handledning 

utvecklar större gemenskap samt att tryggheten i gruppen ökar. Sjuksköterskorna känner 

respekt för de andras erfarenheter och genom att utbyta erfarenheter så ökar även 

yrkesidentiteten.  Arbetssituationen blev mer trivsam genom att arbetet blev mer 

strukturerat och de handledda arbetade mot samma mål. Den enskilda sjuksköterskan 

fick stöd från sina kollegor och detta ökade deras självförtroende. Sjuksköterskerollen 

blev mer tydlig och kunskapen om omvårdnad, sjukdomar och behandlingar ökade när 

de reflekterade i handledningsgruppen. Sjuksköterskor som fick handledning ökade sitt 

välbefinnande och antalet sjukdagar minskade. När sjuksköterskan mår bra i sin 

arbetssituation och har en god arbetsmiljö kan god omvårdnad ges. Värdet av 

handledning hos sjuksköterskor är att det ger en ökad kompetens och genererar i nya 

gemensamma arbetsmetoder som ökar kvalitet och säkerhet inom omvårdnadsarbetet. 

Studier visar också att sjuksköterskornas bemötande av patienter påverkas positivt 

vilket i sin tur ökar patienternas uppfattning av värdet av omvårdnaden positivt.  

Verksamheter inom omvårdnad bör säkerställa att handledning genomförs kontinuerligt. 

Det är viktigt att inte bara tid avsätts för handledningen under arbetstid utan även att det 

läggs kraft på att skapa ett gemensamt ramverk för hur handledningsprocessen ska ske 

för att den ska ge maximalt värde för deltagarna och därmed även för patienterna. 

Arbetsbelastningen är ofta hög med utökade arbetsuppgifter och ansvarsområden för 

sjuksköterskor. Enligt litteraturstudien så är det bara positiva värden med handledningen 

och de visade att även sjukfrånvaron minskade. Detta sparar samhället onödiga 

kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering av utbrända sjuksköterskor.  

Det framkom i en studie att kvinnor upplevde handledning mer positivt än män vilket 

skapar en nyfikenhet om vad den skillnaden beror på. Det skulle vara spännande med 

inriktning på genusperspektivet i framtida forskning.  

Det finns lite forskat om handledning för sjuksköterskor inom den kommunala hälso-

och sjukvården. Det skulle vara intressant med nyare forskning inom det området. 
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Sweden 

Cinahl 

Arvidsson, B., 

Löfgren, H., & 

Fridlund, B. 

Psychiatric 

nurses` 

conceptions of 

how a group 

supervision 

programme in 

nursing care 

influences their 

professional 

competence: 4-

year old follow- 

up study. 

Var att beskriva 

efter fyra år 

föreställningar om 

hur två-åriga grupp 

handlednings- 

program inom 

omvårdnad hade 

påverkat deras 

yrkeskompetens 

Metod: Kvalitativ studie med 

fenomenografisk design. 

Urval: Intervju av 10 psykiatri-

sjuksköterskor, som var med och fick 

handledning tidigare. Både 

öppen/slutenvårds patienter.  

Intervjuerna bandades och skrevs ned 

ordagrant. 30-60min och samma frågor till 

alla, öppna frågor var viktiga för att få med 

hela ”spektrat” av erfarenheter. 

Bortfall: Inget 

Handledningen hade gett 

dem en: ökad tydlighet i 

sin yrkesutövning, den 

teoretiska och praktiska 

kunskapen integrerades. 

De kände tillhörighet i 

varandras arbetssituation 

och de blev medvetna om 

vikten av sitt arbete. De 

kände ökat självförtroende, 

personlig utveckling och 

förstod att handledning är 

bra för sjuksköterske- 

professionen. Handledning 

gav dem möjlighet att 

disskutera olika situationer 

angående arbetet. En ökad 

känsla av vänskap, känsla 

av solidaritet 

sjuksköterskor emellan var 

också något handledningen 

gav. 

Hög 

 

 



 

 

Bilaga C3 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 

2007 

England 

Cinahl 

Bowers, B., & 

 

Bottiglieri, T. 

 

The value of a 

staff nursing 

forum in 

meeting the 

local needs of a 

district nursing 

service 

Var att belysa 

distriktsjuksköterskors 

behov av 

grupphandledning 

med syfte att 

reflektera och 

utveckla deras 

kliniska 

beslutsfattande och 

kunskapsbas 

Metod: 

Kvalitativ metod med CS enligt Proctor´s 

modell, 1997. Utvärderingen av 

handledningen följdes via anonymt 

frågeformulär sju påståenden och tre 

öppna frågor. Svaren analyserades med 

hjälp av litteratur och tidigare forskning 

inom området enl bl a Griffiths and Luker 

1997, Griffiths 1999, Northcott 2000, 

Ward et al 2002 

Urval: 

Sju distriktssköterskor från tre olika 

arbetslag deltog i handledning varje 

månad under nio månader, varje träff 

varade i två timmar. Deltagarna själva 

turades om att hålla i strukturen så som 

handledare via givna grundregler. 

Reglerna var till för att möjliggöra en 

stödjande, säker och konstruktiv miljö.  

Vid svårare problem togs hjälp av en 

utbildad handledare.  

 

 Kände att det gav 

möjlighet att utveckla 

kliniska frågor och dela 

information med 

kollegor. 

Kände värdet av att ha 

avsatt tid för reflektion 

och utveckling av sitt 

arbete samt stöd från 

kollegor. 

 De kände att de hade 

möjlighet att dela sina 

kunskaper med varandra 

vilket stärkte dem i deras 

profession. 

Handledningen hjälpte 

dem att hitta lösningar i 

speciella kliniska 

situationer och stärkte de 

kollegiala banden 

 

Medel 

 

 



 

 

Bilaga C4 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 

2011 

Danmark 

Cinahl 

 

Buus, N., 

 

Angel, S., 

 

Traynor, M., & 

 

Gonge, H. 

 

 

Psychiatric 

nursing staff 

members 

reflections on 

participating in 

group-based 

clinical 

supervision: A 

semistructured 

interview study 

Var att ytterligare 

utveckla psykiatri 

sjuksköterskors, 

undersköterskors och 

mentalskötaresreflektioner 

om att medverka i grupp 

handledning 

Metod: 

Kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer 

Urval: 

187 frågeformulär med förfrågan om 

medverkan skickades ut till all 

vårdpersonal, sjuksköterskor 

undersköterskor och mentalskötare på 

allmänna psykiatriavdelningar på ett 

danskt universitets sjukhus. 90 svarade 

på förfrågan, 22 deltagare var tänkt att 

medverka, därefter gjordes ett 

slumpmässigt urval som minskade 

deltagarna till 22. Syftet med urvalet 

var att ha en grupp som var positivt 

inställd till handledning respektive en 

som inte var det. 20 var kvinnor, två 

män. 11 var sjuksköterskor, 11 var 

undersköterskor respektive 

mentalskötare.  

Bortfall: inga efter slumpmässigt urval 

Handledningen sågs som 

stärkande och 

utvecklande. 

De tyckte att fördelen 

med handledning var att 

de kunde sätta en serie 

kliniska händelser och 

känslomässiga problem i 

ett sammanhang. 

De upplevde att 

framgångsrik 

handledningen kunde 

hjälpa dem att få ett nytt 

perspektiv på problem. 

Ett nytt perspektiv kunde 

minska känslomässig 

tyngd och återge energi 

och i vissa fall identifiera 

nya metoder att lösa eller 

lindra problemet 

 

Hög 

 

 

 



 

 

Bilaga C5 

 Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 

2003 

UK 

Cinahl 

Jones, A. Some benefits 

experienced by 

hospice nurses 

from group 

clinical 

supervision 

Var att få en 

förståelse för 

klinisk 

grupphandledning 

påverkan på 

hospice 

sjuksköterskor 

Metod: tre faser: första fasen medlemmar 

till gruppen, andra fasen klinisk grupp 

handledning: 1h/v i 12v. Tredje fasen 

frågeformulär och bandade intervjuer. 

Urval: fem hospice sjuksköterskor: fyra 

kvinnliga och en manlig.  

Bortfall: Inget beskrivet 

 

 

De kände 

gruppsammanhållning. 

Säker miljö att prata om 

arbetet. Respekterade 

varandra för sina 

erfarenheter. De kände 

trygghet. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C6 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

2006 

UK 

Cinahl 

Jones, A. Group-format 

clinical 

supervision for 

hospice nurses 

Var att skapa en 

grupp där 

sjuksköterskor 

kunde diskutera 

frågor som rör 

omvårdnadsarbetet. 

Metod: 12st kliniska handledningsträffar 

som varade ca 1,5 h. 

Handledningsträffarna bandades. 

Etiskt: etisk kommité och hospice 

ledningsgrupp 

Urval: fyra kvinnor och en man 

Bortfall: inget 

Fick mer gruppkänsla, 

support från kollegier, 

empati i gruppen, 

arbetar mer tillsammans, 

stöttande varandra. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C7 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 
 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

2005 

Sverige 

Cinahl 

Ohlsson, E., & 

Arvidsson, B. 

Sjuksköterskornas 

uppfattning av hur 

processorienterad 

omvårdnadshandledning 

kan främja deras 

psykiska hälsa 

Var att beskriva 

sjuksköterskornas 

uppfattning av hur 

POH främjar deras 

psykiska hälsa. 

Metod: Fenomenografisk kvalitativ 

studie. 

Intervjuerna gjordes sex månader 

efter avslutad handledning. 

Intervjuerna var öppna, 

halvstrukturerade och bandades o 

skrevs ner.  pilotintervju gjordes, 

denna fick också ingå i studien. 

Intervjuerna varade i 30-60 min. Det 

var mättnad var efter 10:e intervjun. 

Frivilligt. 

Urval: 12 sjuksköterskor från tre 

olika handledningsgrupper. 11 hade 

mer än 10 år i yrket. Kvinnor. Ålder 

37-57 år.  

Bortfall: inget 

Tre 

beskrivningskategorier: 

att reflektera, att känna 

stöd, att ha kontroll. 

Sex delkategorier: att 

ventilera, att bearbeta 

känslor, att känna sig 

stärkt som person, att 

känna sig stärkt i sin 

yrkesroll, att sätta 

gränser, att hantera 

stress. Trygghet och 

acceptans i gruppen har 

hjälpt de handledda att 

analysera, förstå och 

sätta ord på egna 

reaktioner. 

Hög 

 

 

 



 

 

Bilaga D1 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

2000 

Sverige 

Cinahl 

Berg, A., & 

Wellander –

Hansson ,U. 

Dementia care 

nurses 

experiences of 

systematic 

clinical group 

supervision and 

supervised 

planned nursing 

care. 

Var att belysa 

effekten av grupp 

handledning med 

personal i 

demensvården 

och betydelsen 

inför IVP 

Metod: Både kvantitativa och kvalitativa 

metoder användes. Del av större studie. 

Regelbunden kliniska grupphandledning var 

3:e vecka, i ett års tid. Alla fick gå två dagars 

kurs angående demens innan handledningen. 

Handledningen var ca två timmar per gång. 

Därefter intervjuades sjuksköterskorna och 

även svara på en enkät. Intervjuerna 

bandades.   

Urval: 13 sjuksköterskor som arbetar på ett 

psykogeriatrisk boende (kommunal regi), 

hade hand om 11 svårt dementa patienter.  

Bortfall: inget 

 

Kändes sig först osäkra i 

gruppen, tyckte det var 

obehagligt att prata.  

Viktig med struktur, grupp 

och tid för handledningen. 

Dela sina kollegiers 

erfarenheter, åsikter, 

känslor och tankar och se 

på problemet gav en 

stödjande process. 

Medel 

 

 

 



 

 

Bilaga D2 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

2000 

England 

Cinahl  

Teasdale, K.,  

Brocklehurst, 

N., &  

Thom, N. 

 

Clinical 

supervision and 

support for 

nurses: an 

evaluation study 

Var att 

utvärdera 

effekterna av 

klinisk 

handledning och 

informellt stöd 

för 

sjuksköterskor 

Metod: Kvantitativa mätinstrument har 

använts och kvalitativ datainsamling.      

Urval: Slumpmässigt av sjuksköterskor från 

11 sjukhus och kommuner i en engelsk region. 

Avdelningar på sjukhus var medicin och 

kirurg och fyra kommuner. Det var 89 % 

kvinnor och 11 % män. 

De delas in i två grupper, en som får 

kontinuerlig handledning och en som har 

informellt stöd. 

 

De sjuksköterskor som fick 

klinisk handledning var 

positiva till det och kände 

sig uppskattade, hade färre 

sjukdagar och fick stöd i att 

reflektera över händelser i 

sitt arbete. Efter en kritisk 

händelse/upplevelse var det 

omedelbara stödet det 

viktigaste.  

Hög 
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