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Abstract
Clinical nurse supervision is a process where the nurses have the possibility to reflect
upon and talk about emotionally difficult situations and experiences. Its purpose is to
support and encourage the nurses to develop in their work.

The aim of this literature study was to highlight the effects that clinical nurse
supervision had on nursing care. To be able to reach this, two questions were
formulated: which effects did clinical nurse supervision have on nursing care and how
did the clinical nurse supervision effect patient care. Scientific articles were sought in
the databases Cinahl and Science Direct. Textualanalysis was used as a method to
analyse the articles that matched the aim and Benner´s theory, from novice to expert,
was used as a model.

The results of the study indicated effects of clinical nurse supervision on nurses´
professional development and on patient care. The categories found were: reflection;
knowledge; ethics-moral; communication; stress-burnout; self-awareness; conscious-
ness; patient relationship and patient care quality. The supervisor seemed to play a roll
by confirming the nurses. The effects showed that through reflection the nurse was
provided with strategies on how to react in new clinical situations.

Keywords: Benner´s theory, Clinical nurse supervision, reflection, nursing care, patient
care.

Nyckelord: Benners teori, yrkesmässig handledning, reflektion, omvårdnad,
patientomvårdnad.
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Bakgrund

Att arbeta inom hälso- och sjukvård med människor innebär att vara utsatt för

påfrestningar eftersom sjuksköterskorna använder sig själva som instrument i ständiga

möten med människor som kan ha det svårt både fysiskt och psykiskt; ett arbete som tar

känslomässig kraft (Öhman & Wredling 1995). Enligt, SFS 1998:531 om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet, beskrivs att sjuksköterskan skall

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket

kräver att hålla sig ajour och utvecklas yrkesmässigt. Professionell kompetens fodrar en

ständig kunskapsutveckling.

Under 1980- och 1990- talen har en förändring skett i synen på omvårdnad och sättet att

organisera vårdarbetet. Den tidigare uppgiftscentrerade omvårdnadssynen, innan 1980-

talet, har ersatts av en mer relationsorienterad, där patienten står i centrum, vilket

innebär att sjuksköterskans yrkesroll har förändrats och mera antagit karaktären av en

mellanmänsklig process (Halvarsson & Johansson 2000; Elmcrona & Kilebrand-

Winroth 1997; Bégat & Severinsson 2001). För att sjuksköterskan ämnar kunna fungera

i denna nya roll kan den yrkesmässiga handledningen användas som stöd (Halvarsson &

Johansson 2000; Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997).

Dagens yrkesmässiga handledning kommer ursprungligen från Antikens Aten och

filosofen Sokrates. Genom sitt sätt att samtala och ställa frågor till dem som sökte hans

hjälp, fick Sokrates människorna att själva reflektera över sina situationer och hitta egna

lösningar. Yrkesmässig handledning som idag används har sitt ursprung i 1920-talets

utbildning av psykoanalytiker, psykologer och socialarbetare i USA och Europa

(Holmberg 2001). Det är inte förrän de sista 20 åren som yrkesmässig handledning har

fått fäste inom omvårdnad. Yrkesmässig handledning inom omvårdnaden har sin

utgångspunkt i den humanistiska människosynen, där helhetssynen av människan sätts i

centrum (Enarsson & Sandman 1998).
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Sjuksköterskans funktioner
Enligt SOSFS 1995:15 (Kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och

barnmorska) bör sjuksköterskornas och barnmorskornas möjligheter till ett kompetens-

inriktat lärande i arbetet beaktas i arbetets organisation på varje arbetsplats. För att

kunna fördjupa erfarenheterna från det dagliga arbetet fodras att sjuksköterskan

/barnmorskan får tid och möjligheter till reflektion – det vill säga att tillsammans med

kollegor och andra yrkesgrupper bearbeta olika problem.

Utvecklingen inom medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning har påverkat hälso-

och sjukvårdslagen som styr sjuksköterskans profession. En professionell sjuksköterska

bör leva upp till ökade krav på medinflytande, en önskan om att ta till vara patientens

egna resurser, holistisk människosyn, empati och integritet, livskvalitet i relation till

hälsa, liv och död. Patientengagemang är ett centralt begrepp i sjuksköterskearbetet

likaså att representera den allmänna kvalitén av sjuksköterskearbetet (Bégat &

Severinsson 2001). Professionell innebär att vara yrkesmässigt skicklig och i

vetenskaplig litteratur beskrivs professionellt arbete i termer av kontrollerad yrkes-

kunskap och omvårdnaden som vetenskap är basen för den professionella kunskapen

(Bentling 1995). Med holistisk människosyn menas att människan betraktas som en

helhet av kropp, själ och ande. Det innebär att människan ses som en helhet, bestående

av fysiska, psykologiska, sociala och andliga behov eller dimensioner. Tillvaratagandet

av människans olika grundläggande behov ligger till grund för sjuksköterskans

omvårdnad som avgörande för liv, utveckling, funktion och hälsa (Kristoffersen 1998a,

1998b).

SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslagen) beskriver att målet för hälso- och sjukvården

är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Lagen fodrar att vården skall:

– vara av god kvalitet

– tillgodose patientens trygghet av vård och behandling

– vara tillgänglig för patienten

– respektera patientens självbestämmande och integritet
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– goda relationer mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

Yrkesmässig handledning

Handledning är sammansatt av orden hand och ledning. Hand betyder att ta hand om

något eller hjälpa någon. Att leda kommer från att föra, vara främst. Det finns flera

teorier och modeller i yrkesmässig handledning, dessa är ej förutbestämda processer

eller ritualer (Enarsson & Sandman 1998). Yrkesmässig handledning där deltagarna,

handledare och sjuksköterskor, lyfter fram frågor, undersöker/utforskar, förklarar och

systematiserar erfarenheter ges möjligheten till reflektion och att dela erfarenheter av

den givna omvårdnaden (Bégat & Severinsson 2001). Yrkesmässig handledning kan ses

som en process med syfte att stödja, stötta och uppmuntra sjuksköterskan i hennes

yrkesmässiga utveckling (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997; Halvarsson &

Johansson 2000). Handledningen bedrivs i en tillitsfull och tillika respektfull atmosfär;

en pedagogisk process, där sjuksköterskan får stöd att utvecklas så väl yrkesmässigt

som personligt (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997). Handledaren i vårdarbetet bör

vara väl förtrogen med omvårdnadsyrket, dess kultur och villkor, för att kunna föra en

dialog med de handledda sjuksköterskorna, samt tydliggöra vad god omvårdnad

innebär. Den yrkesmässiga handledningen stärker och medvetandegör yrkesidentiteten

(Halvarsson & Johansson 2000). Den är även tänkt att ge sjuksköterskor möjlighet att

planera, reflektera över och utvärdera sin arbetssituation. Yrkesmässig handledning tros

ge sjuksköterskor ökad förmåga till att fatta rätt beslut (Berggren & Severinsson 2001).

I Sverige skiljs processrelaterad och målrelaterad handledning åt. Många andra länder

skiljer dock inte på dessa, utan begreppet handledning används synonymt. I process--

relaterad handledning är handledare och student det centrala, medan mål-relaterad

handledning syftar till att den handledda sjuksköterskan utvecklar färdigheter i yrket

(Enarsson & Sandman 1998). Det kan innebära allt från uppgiftscentrerad moment-

handledning i praktiskt vårdarbete, teoretisk studiehand-ledning, stöd i skapandet av en

yrkesidentitet och stöd i ett fortsatt växande mot en professionell sjuksköterske-

profession, till terapeutiska samtal (Halvarsson & Johansson 2000).
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Det skiljs även på handledning och konsultation; handledning ges av en mer erfaren

person från den egna professionen som har samma eller liknande yrkestillhörighet

(Enarsson & Sandman 1998). En person som främjar utveckling av yrkesskicklighet hos

en mindre erfaren och/eller kompetent person i dennes yrkesverksamhet (Elmcrona &

Kilebrand-Winroth 1997). Konsultation ges av en person med en annan yrkes-

tillhörighet (Enarsson & Sandman 1998).

Syftet med yrkesmässig handledning är att öka den professionella kompetens, få

kontinuerlig respons på sin arbetsplats och personlig utveckling samt att förbättra

omvårdnaden för patienterna (Enarsson & Sandman 1998). Detta görs genom reflektion

över hur, var och varför sjuksköterskan agerar på ett visst sätt i en viss situation. Ordet

reflektion kommer från latinets reflecto och betyder böja bakåt, vrida på, kröka sig

bakåt och omvända. En beskrivning av reflektion är att ta ett steg tillbaka för att tänka

och se över vad sjuksköterskan själv har gjort, för att på så sätt få perspektiv på en

situation. Reflektionen kommer fram av sig själv i den reflekterades undermedvetna och

inte tvingas fram. När sjuksköterskan konfronteras med vem hon är och sitt handlande,

vilket kan ske i en situation eller i relation till andra människor, kan reflektions-

processen utvecklas (Antonsson & Sandström 2000). Berg, Welander-Hansson &

Hallberg (1994) menar att reflektion över eget handlande är en viktig del i den

yrkesmässiga handledningen, genom detta verbaliseras och reflekteras sjuk-

sköterskornas känslor och beteende, för att kunna förstå sig själv och patienten på ett

djupare plan. I samband med självreflektion i den yrkesmässiga handledningen påvisas

vikten av att använda sig själv som redskap för att kunna ändra sitt perspektiv. Det

fordras en medvetenhet om sina känslor och tankar, vilka inte alltid accepteras hos

sjuksköterskan själv.

Syftet med yrkesmässig handledning är även att förbättra sjuksköterskornas omvårdnad,

utveckling av arbetstillfredsställelse, kompetens, skicklighet och etik (Severinsson &

Hallberg 1996b), vilket leder till förbättrad omvårdnad av patienten (Segersten 1993). I

den här processen verkar det vara nödvändigt att integrera teori och praktik och att

utveckla en förförståelse för människans behov av omvårdnad. Yrkesmässig hand-

ledning, baserad på en modell för omvårdnad relaterad till praktiska situationer, betyder
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att teori blir ett verktyg i omvårdnaden och möjliggör för sjuksköterskan att planera,

reflektera och utvärdera sitt arbete (Severinsson & Hallberg 1996b). För att utveckla

sjuksköterskans professionella roll tillsammans med hennes kollegor används denna

process som ett redskap (Bégat & Severinsson 2001).

Handledningsprocessen består av: planeringsfasen som utgörs av ett motivations- och

förberedsarbete. Målet med yrkesmässig handledning och dess organisation tydliggörs

för gruppmedlemmarna i denna fas. Nästa fas är lära känna fasen eller inledningsfasen

där det är viktigt att etablera ett tryggt och tillitsfullt gruppklimat. Arbetsfasen eller

mellanfasen är den längsta perioden i handledningsprocessen och utgörs av de

huvudsakliga arbetet. Avslutningsfasen eller slutfasen utmärks av att gruppen gör en

slutlig utvärdering där både tankar bakåt i tiden och tankar om framtiden ingår (Holm &

Lantz 1998).

Omvårdnadsteori

Benner använder sig av en berättande metod och hon menar att det är i situationsbundna

berättelser som kunnandet kan beskrivas. Metoden har framför allt förmågan att fånga

sjuksköterskors kunskap vad beträffar deras kapacitet att skapa relationer till patienter

och anhöriga, samt genom deras kunnande göra etiska och kliniska bedömningar av

väsentlig karaktär. I den beskrivna händelsen urskiljs avsikt, handlingsmönster och

konsekvenser. Det är inte lösningen av ett problem i sig som är viktigt för inlärningen

utan hur man identifierar, reflekterar och resonerar samt artikulerar vad man lärt sig av

situationen (Benner 1993).

Erfarenheten i sig leder inte automatiskt till inlärning och ett ökat kunnande. Det är när

teoretisk kunskap och erfarenhet kombineras med en reflektiv förmåga och möjlighet att

integrera innebörden med den egna personligheten, som expertkunnande kan uppstå;

från novis till expert. Sjuksköterskan ger förmodligen inte en bättre vård direkt genom

att definiera vad hon gör, men när hennes erfarenheter reflekteras mot bakgrund av

tidigare likartade erfarenheter, bidrar det till att ge en djupare förståelse och påverkar

indirekt nästa vårdhandling. Av den anledningen är det väsentligt att det inom
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sjukvården skapas möjligheter för sjuksköterskor att i gemensamma sammankomster

/nätverksbindningar bearbeta och vidga egna erfarenheter, för att ge ökad möjlighet för

sjuksköterskor att uppnå expertkunnande inom praktiskt omvårdnadsarbete (Benner

1993).

Novisens regelstyrda beteende är ytterst begränsat. Svårigheten ligger i det faktum att

noviserna saknar erfarenhet av de situationer de möter, och därför är det nödvändigt

med regler som vägleder deras handlande. Avancerad nybörjare är den som nätt och

jämt kan uppvisa godtagbara prestationer. De har klarat av ett tillräckligt antal verkliga

situationer för att antingen själva eller, efter att ha uppmärksammats på dem av

handledare/mentor och urskilja de återkommande, betydelsefulla beståndsdelar i en

situation. Kompetensen utvecklas när sjuksköterskan börjar se sina egna handlingar i

ljuset av långsiktiga mål eller planer, som hon är aktivt medveten om. För den

kompetenta sjuksköterskan fastställer planen ett perspektiv, och till grund för planen

ligger en avsevärd medveten, abstrakt och analytisk begrundan av problemet. Skickliga

sjuksköterskor tolkar en situation som en helhet eftersom de uppfattar situationens

betydelse med hänsyn till långsiktiga mål. Denna holistiska förståelse bidrar till att

förbättra den skickliga sjuksköterskans beslutsfattande. Experten, med sin enorma

erfarenhetsbakgrund kan expertsjuksköterskan nu intuitivt uppfatta varje situation och

slå ner mitt i det aktuella problemområdet (Benner 1993). Benners teori har

åskådligjorts i nedanstående trappa.

Figur 1. Modell baserad på Benners teori (Benner 1993).

Avancerad
nybörjare

Kompetent

Skicklig

 Novis

Expert
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Syfte

Syftet med litteraturstudien var att undersöka den yrkesmässiga handledningens effekter

i omvårdnadsarbetet.

Frågeställningar
Viktiga frågor att besvara för att nå syftet var:

- Vilka effekter har yrkesmässig handledning för sjuksköterskan i omvårdnads-

arbetet?

- Hur påverkas patientomvårdnaden av yrkesmässiga handledning?

Metod

Metoden för datainsamling var litteraturstudier. Syftet med litteraturstudier är vanligen

att sammanställa vetenskaplig litteratur som finns inom ett område. Litteratursökning

kan huvudsakligen ske genom följande tre sökmetoder: datorbaserad sökning, manuell

sökning och konsultation (Backman 1998).

Urval och avgränsningar
Referenslitteraturen lästes och granskades av samtliga författare utifrån vetenskapliga

riktlinjer, för att kunna avgöra om de uppfyllde kriterierna för vetenskaplighet.

Kriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskapligt granskad

tidskrift. Artiklarna skulle innehålla sammanfattning, bakgrund, syfte, metod, resultat,

diskussion och referenser samt beskriva resultatet från ett forskningsarbete (Spri, 1996).

Arbetet har genomförts i form av litteraturstudier och var baserad på vetenskapliga

artiklar som tidsbegränsats från 1990 till 2001. Artiklar söktes på databaserna Cinahl

och Science Direct. De sökord som använts var: supervision, nurse, professional och

clinical. Sökningarna gav ett stort antal träffar och för att avgränsa till vad som
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eftersöktes lästes artiklarnas sammanfattningar som fanns i databaserna. Därefter valdes

de artiklar ut som uppfattades mest relevanta för arbetets syfte. På Cinahl erhölls 154

träffar varav sex artiklar har använts och på Science Direct erhölls 412 stycken varav en

användes. Övriga artiklar söktes manuellt i tidskriftsrummet på biblioteket på

Högskolan Trollhättan/Uddevalla (HTU) i Vänersborg, samt på sjukhusbiblioteket på

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Relevant litteratur har även hittats i de sökta

artiklarnas referenslistor. Underlaget har bestått av böcker, artiklar och en avhandling

som behandlar yrkesmässig handledning för sjuksköterskor. Hartman (1998) menar att

val av kunskapskälla avser att ge intressant information, vara praktiskt tillgänglig och

vara etiskt tillåten att använda sig av för att uppnå den efterfrågade kunskapen. De

vanligaste källorna att hitta kunskap i är böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga

tidsskrifter samt rapporter. I böcker finns teorier och modeller utvecklade i sin helhet.

Då böcker tar lång tid att publicera hittas de senastre rönen i artikler, rapporter och

konferensskrifter (Patel & Davidson 1998).

Någon avgränsning i sjuksköterskors skilda specialiteter har inte gjorts. Däremot

avgränsades sökningen till svensk och engelskspråkig litteratur. Undersökningen utgår

ifrån ett sjuksköterskeperspektiv i yrkesmässig handledning där vården domineras av ett

patientcentrerat perspektiv. Definitionen av yrkesmässig handledning i denna

undersökning står för handledning av sjuksköterskan och hennes kollegor i grupp där de

får tid för bearbetning och reflektion, en systematisk handledning som bedrivs inom den

kliniska verksamheten. I den här undersökningen valdes att benämna sjuksköterskan

som hon, eftersom majoriteten av sjuksköterskor i dag är kvinnor.
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Följande 21 artiklar har bearbetats och analyserats i resultatet (tabell 1). Artiklarna

presenteras i resultat i löpande text.

Tabell 1. Sammanställning av artiklarnas syfte, metod och urval.

Förf/Publ.år/Titel Syfte Metod Urval

Antonsson, A-C., &
Sandström, B.
(2000). Reflektion –
kärnan i omvårdnads-
handledning.

Att utröna hur
sjuksköterskor i somatisk
vård beskriver vad man
lärt sig och hur lärandet
går till i omvårdnads-
handledning.

Kvantitativ
metod med
intervjuer,
kvalitativ
metod med
öppna frågor.

Åtta
yrkesverksam
ma
sjuksköterskor
med erfarenhet
av
omvårdnads-
handledning i
den somatiska
vården på ett
sjukhus i
Stockholm.

Barton-Wright, P.
(1994). Clinical
supervision and primary
nursing.

Att identifiera vad
yrkesmässig handledning
betyder för
sjuksköterskan, om det
behövs och vem som ska
vara handledare.

Litteratur-
Studie.

Bégat, I., &
Severinsson, E.
(2001). Nurses´
reflections on episodes
occurring during their
provision of care – an
interview study.

Att undersöka
sjuksköterskornas
reflektioner och tolkningar
angående deras villkor av
omvårdnads arbetet.

Kvalitativ
deskriptiv
metod.
Intervjuer med
öppna frågor.

46 sjuk-
sköterskor,
varav 38
kvinnor och
åtta män, från
medicinska
och
psykiatriska
avdelningar på
västkusten i
Sverige.
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Fortsättning på tabell 1.

Bégat, I., Severinsson,
E., & Berggren, I.
(1996). Implementation
of clinical supervision in
a medical department
nurses´views of the
effects.

Att undersöka
sjuksköterskors
tillfredställelse med deras
arbetsmiljö på en
medicinsk avdelning, och
att undersöka sambandet
mellan tillfredsställelse
med arbetsmiljön och
yrkesmässig handledning.

Kvantitativ
metod med
frågeformulär.

34 sjuk-
sköterskor
deltog från två
medicinska
avdelningar
från ett
länssjukhus i
södra Sverige.

Berg, A., Welander-
Hansson, U., &
Hallberg, I.
(1994). Nurses´
creativity, tedium and
burnout during 1 year of
clinical supervision and
implementation of
individually planned
nursing care:
comparisons between  a
ward for severely
demented patients and a
similar control ward.

Att studera kreativitet och
innovativt klimat,
ointresse och utbrändhet
bland sjuksköterskor på
två avdelningar under ett
år av yrkesmässig
handledning.

Kvantitativ
metod med
frågeformulär.

En grupp med
19 sjuk-
sköterskor och
en
kontrollgrupp
med 20
sjuksköterskor.
Sammanlagt
31 kvinnor och
åtta män. Från
två
avdelningar på
en psyko-
geriatrisk
klinik i södra
Sverige.

Berggren, I., &
Severinsson, E. (2000).
The Influence of Clinical
Supervision on Nurses´
Moral Decision Making.

Att undersöka hur
yrkesmässig handledning
påverkar
sjuksköterskornas
moraliska beslutsfattande.

Kvalitativ
metod med
intervjuer.

Gruppen
bestod av
15 registrerade
sjuksköterskor,
14 kvinnor och
en man, från
två medicinska
avdelningar
på ett
länssjukhus i
sydvästra
Sverige.
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Fortsättning på Tabell 1.

Elmcrona, M., &
Kilebrand-Winroth, M.
(1997). Klinisk
handledning: Tio
sjuksköterskors
upplevelser av två års
processorienterad
handledning.

Att beskriva
sjuksköterskornas
upplevelser av två års
processorienterad
handledning.

Kvalitativ
metod med
intervjuer.

Gruppen
omfattade tio
sjuksköterskor
på en
neurolog-
avdelning  på
ett sjukhus i
västra Sverige.

Enarsson, P., &
Sandman, P-O. (1998).
Handledningsstrategier i
omvårdnad: En
kartläggande studie av
handledningsmodeller
och analys av
handledarparadigm.

Att kartlägga i Sverige
förekommande modeller
av omvårdnads-
handledning till
yrkesverksamma.

Kvalitativ och
kvantitativ
metod med
både
frågeformulär
och intervjuer.

Sveriges
samtliga 34
vårdhögskolor.

Farkas-Cameron, M.
(1995). Clinical
Supervision in
Psychiatric Nursing; A
Self –Actualizing
Process.

Att belysa vikten av att
använda sig av
yrkesmässig handledning i
sjuksköterskans
omvårdnadsarbete.

Litteratur-
studie.

Hallberg, I., & Norberg,
A. (1993). Strain among
nurses and their
emotional reactions
during 1 year of
systematic clinical
supervision combined
with the implementation
of individualized care in
dementia nursing.

Att studera
sjuksköterskors åsikter om
speciellt förekommande
karaktärsdrag hos dementa
patienter och
sjuksköterskors
erfarenheter av
påfrestningar i
omvårdnaden av mycket
dementa patienter.

Kvantitativ
metod med
frågeformulär.

En grupp
bestående av
19 sjuk-
sköterskor och
en
kontrollgrupp
med 19
sjuksköterskor.
Totalt 30
kvinnor och
åtta män. Från
två avdel-
ningar på en
psyko-
geriatrisk
klinik på ett
sjukhus i södra
Sverige.
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Fortsättning på Tabell 1

Halvarsson,M., &
Johansson, I. (2000). Att
ge och ta emot
bekräftelse: En studie av
bekräftelse i
processorienterad
handledning i
vårdarbete.

Att undersöka begreppet
bekräftelse, dess innebörd,
hur det kan upplevas och
hur bekräftelse kan
användas som arbets-
redskap i handledning i
vårdarbetet.

Kvalitativ
metod med
intervjuer.

14 sjuk-
sköterske-
studerande och
åtta vårdlärare
vid i en
vårdhögskola i
Sverige.

Holm, A-K., & Lantz, I.
(1998). Att vara
handledare: Handledares
beskrivning av sitt
handledarskap i
kontinuerlig
processorienterad
omvårdnadshandledning.

Att beskriva
processorienterad
handledning inom
omvårdnaden från
handledarens perspektiv.

Kvalitativ
metod med
frågeformulär,
med halvöppna
frågor.

21 lärare vid
en vårdhög-
skola i
Sverige.

Johns, C. (1993).
Professional
Supervision.

Att beskriva och utvärdera
värdet av yrkesmässig
handledning som metod.

Litteratur-
studie.

Johns, C. (1995). The
value of reflective
practice for nursing.

Att belysa värdet av
praktisk reflektion i
omvårdnaden.

Litteratur-
studie.

Paunonen, M. (1991).
Changes initiated by a
nursing supervision
programme: an analysis
based on log-linear
models.

Att undersöka
handlingsfrihet, arbetsvilja
och sjuksköterskans
utförande av vårdarbetet
med hänsyn till
patienternas behov före
och efter yrkesmässig
handledning.

Kvantitativ
metod med
strukturerade
frågeformulär.

26 specialist-
utbildade
sjuksköterskor
på tre olika
sjukhus i
Finland.

Pålsson, M-B., Hallberg,
I., Norberg, A., &
Björvell, H. (1996).
Burnout, Empathy and
Sense of Coherence
among Swedish District
Nurses before and after
Systematic Clinical
Supervision.

Att undersöka det möjliga
sambandet mellan
utbrändhet, empati och
känsla av sammanhang.

Kvalitativ
metod med
frågeformulär.

21 distrikt-
sjuksköterskor
från tio
distrikt och en
kontrollgrupp
bestående av
12 distrikt-
sköterskor i
sydöstra
Sverige.
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Fortsättning på tabell 1.

Pålsson, M-B., &
Norberg, A. (1995).
District Nurses´ Stories
of Difficult Care
Episodes Narrated
during Systematic
Clinical Supervision
Sessions.

Att undersöka
distriktsköterskornas
erfarenheter av svåra
omvårdnadssituationer,
som berättades under
yrkesmässig handledning.

Kvalitativ
metod med
intervjuer.

23 distrikt-
sjuksköterskor
från fem
distrikt i
sydöstra
Sverige.

Segersten, K. (1993).
The effects of
Professional Group
Supervision of Nurses:
Utilizing the Nurse Self
Description Form.

Att utvärdera om och på
vilket sätt en period av
yrkesmässig handledning
har påverkat
sjuksköterskornas
professionella identitet.

Kvantitativ
metod med
frågeformulär.

21 sjuk-
sköterskor på
två
ortopediska
avdelningar på
ett sjukhus i
Sverige.

Severinsson, E. (2001).
Confirmation, Meaning
and Self-Awareness as
Core Concepts of the
Nursing Supervision
Model.

Att beskriva och diskutera
en omvårdnads-
handledningsmodell, men
även handledarnas
kompetens och moraliska
ansvar, genom att
analysera tolkningen av
omvårdnadshandledningen

Litteratur-
studie.

Severinsson, E., &
Hallberg, I. (1996b).
Systematic clinical
supervision, working
milieu and influence
over duties: the
psychiatric nurse´s
viewpoint – a pilot
study.

Att undersöka
sjuksköterskornas syn på
effekterna av yrkesmässig
handledning, deras syn på
arbetsmiljö och deras
möjlighet att påverka
arbetsuppgifterna, liksom
sambandet mellan dessa
tre.

Kvantitativ och
kvalitativ
metod med
strukturerade
intervjufrågor.

26 sjuk-
sköterskor,
varav nio
sjuksköterskor
och 17
psykiatri-
sjuksköterskor.
Från två
avdelningar på
en psykiatrisk
klinik på ett
sjukhus i
Sverige.
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Fortsättning på tabell 1.

Severinsson, E., &
Kamaker, D. (1999).
Clinical nursing
supervision in the
workplace - effects on
moral stress and job
satisfaction.

Att undersöka
sjuksköterskors
tillfredsställelse av sin
arbetsmiljö och moralisk
stressnivåer som effekter
av yrkesmässig
handledning.

Kvantitativ
deskriptiv
metod med
strukturerat
frågeformulär.

158 sjuk-
sköterskor på
ett regions
sjukhus på
ostkusten i
Sverige.

Analys
Författare som arbetar med enskilt arbete ägnar sig vanligen åt textanalys (Trost, 2000).

Att analysera en text innebär att göra den ändamålsenlig och tolkningsbar så att

observationsutfallet kan relateras till den ursprungliga problemställningen (Backman,

1998). Hellspong och Ledin (1997) menar att analysera en text är att bryta ned

någonting i mindre delar och sedan undersöka närmare, varför sig eller i relation till

varandra. Det är författarna själva som plockar ut intressanta resultat, som tolkas och

används. Resultatet sammanställs i en hierarkisk ordning, ett övergripande huvudämne

eller makroteman med flera underämnen eller mikroteman som utgör strukturen i

arbetet.

Bearbetning och analys av texten har skett i flera steg. En första bearbetning bestod i att

få en uppfattning av materialet. Samtliga tre författare läste och granskade artiklarna

med frågeställningarna som utgångspunkt.

Hellspong och Ledin (1997) menar att ett begrepp är en bestämning eller en rad

inbördes relaterade bestämningar som betecknar ett föremål, en grupp av föremål eller

en företeelse. Ett begrepp har både ett idéinnehåll och ett omfång. Två makroteman

växte fram utifrån frågeställningarna, dessa var: Effekter av yrkesmässig handledning

för sjuksköterskan och Effekter av yrkesmässig handledning i patientomvårdnaden. Nio

mikroteman: reflektion, kunskap, etik-moral, kommunikation, stress-utbrändhet, själv-

kännedom, medvetenhet-att komma till insikt, patientrelation och vårdkvalitet framkom

utifrån de mest förekommande begreppen. Materialet skrevs ned och klipptes itu och
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grupperades in under gemensamma nämnare, så kallade arbetsrubriker. Författarna läste

därefter samtliga artiklar ytterligare en gång.

Resultat

Ur textanalysen har två makroteman växt fram: Effekter av yrkesmässig handledning

för sjuksköterskan och Effekter av yrkesmässig handledning i patientomvårdnaden som

presenteras var för sig.

Effekter av yrkesmässig handledning för sjuksköterskan

I textanalysen framkom också sju mikroteman: reflektion, kunskap, etik-moral,

kommunikation, stress-utbrändhet, självkännedom och medvetenhet – att komma till

insikt.

Reflektion

Reflektion kunde underlätta sjuksköterskans bearbetning av svårigheter inom

omvårdnadsarbetet och hennes insikter av omvårdnadsinnehållet i relation till en

specifik patient. Detta utrustade henne med strategier för hur hon borde handla i

relationen mellan sjuksköterska och patient (Severinsson & Hallberg 1996b).

Reflekterande diskussioner innefattade reflektion över praktiska situationer, där den

emotionella processen väcktes (Hallberg & Norberg 1993), såväl som över den givna

omvårdnaden (Bégat & Severinsson 2001; Berggren & Severinsson 2000; Hallberg &

Norberg 1993). Genom detta fördjupades och utvecklades kunskap som återfördes till

nya kliniska situationer (Bégat & Severinsson 2001; Holm & Lantz 1998) och i

reflektionen kom den personliga kunskapen fram och blev kommunicerbar (Johns

1995). Via reflektion lärde sig sjuksköterskan att ta ansvar för sin egen utveckling och

det uppmuntrade henne att reflektera över och analysera sina känslor och reaktioner

gällande hennes relation med patienten, vilket också reducerade sjuksköterskans oro och

uppmuntrade henne (Berggren & Severinsson 2000). Sjuksköterskorna beskrev att
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bekräftelse och stöd var något som upplevdes i handledningssituationen, där både

handledarens och kollegornas insatser var viktiga för reflektion.

Benner (1993), beskrev vikten av att sjuksköterskan lärde sig att reflektera över sin

praktik, eftersom den utgjorde en viktig grund för inlärning och utveckling till expert.

Ett handlande utan reflektion gav inte fortsatt utveckling, genom reflektion gjordes

upplevelser till medvetna erfarenheter, lärdomen integrerades och en utveckling kunde

ske (Halvarsson & Johansson 2000).

Sammanfattningsvis framkom att målet med den yrkesmässiga handledningen var att

förbättra reflektionsförmågan och förståelsen för utövandet av vården och kvalitén av

patientomvårdnaden (Bégat & Severinsson 2001). Genom detta lärde sig sjuksköterskan

ta ansvar, reflektera över, analysera sina känslor och reaktioner (Berggren &

Severinsson 2000). Enligt, SOSFS 1995:15 (Socialstyrelsens allmänna råd om

kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska) skall

sjuksköterskorna genom reflektion få tid och möjlighet att fördjupa och bearbeta

erfarenheterna från det dagliga arbetet.

Kunskap

Sjuksköterskorna som genomgått yrkesmässig handledning beskrev effekter som att det

utvecklade yrkesrollen och att de blev skickligare (Antonsson & Sandström 2000;

Barton-Wright 1994). När sjuksköterskan kände stöd från handledaren i handlednings-

situationen ökade hennes förmåga att förstå sina handlingar och hennes yrkeskunnande

utvecklades (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997). Sjuksköterskorna gavs en

möjlighet att dela erfarenheter med varandra, detta ledde i sin tur till en utveckling av

deras professionella kompetens (Berggren & Severinsson 2000). Det verkade finnas en

parallell mellan omvårdnadsprocessen och handledningsprocessen då sjuksköterskorna

använde handledningsprocessen för att uppnå en djupare förståelse för omvårdnads-

handlingen (Severinsson 2001).

Benner (1993), menade att när hennes teori tillämpades inom omvårdnaden, kunde

sjuksköterskorna genom erfarenhet utveckla expertkompetens. Detta innebar ett
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nytänkande på många sätt, då det gällde att beskriva sjuksköterskornas kunnande och

kompetens. Yrkesmässig handledning medverkade till integrering av teori och praktik,

vilket befrämjade ett reflektivt tänkande (Berggren & Severinsson 2000; Holm & Lantz

1998; Severinsson & Kamaker 1999), samt djupare kunskap och ett ökat självförtroende

(Pålsson, Hallberg, Norberg & Björvell 1996). Det gav även sjuksköterskorna en

möjlighet att mer djupgående analysera, linda in företeelsen i omvårdnadsrelationen

genom att fråga och analysera den från ett holistiskt perspektiv (Severinsson & Hallberg

1996b).

Yrkesmässig handledning visade i likhet med Benners (1993) teori, från novis till

expert, hur sjuksköterskans utveckling av skicklighet och kunskap skedde (Barton-

Wright 1994). Detta kunde vara en väg mot en självförverkligande process som hjälpte

sjuksköterskorna att prestera bästa möjliga för att utveckla sin skicklighet (Farkas-

Cameron 1995). Erfarenhet ledde inte automatisk till inlärning och ökat kunnande.

Enligt Benner (1993) och Severinsson och Hallberg (1996b), var det först när den

teoretiska kunskapen och den praktiska erfarenheten kombinerades med en reflektiv

förmåga, som möjligheten gavs att integrera innebörden med den egna personligheten.

Utifrån Severinssons och Hallbergs (1996b) forskning, påverkades även både

sjuksköterskans lyhördhet gentemot patienten och sjuksköterskans personliga ut-

veckling. Genom erfarenhet och utbildning utvecklade hon förmågan att fatta kliniska

beslut (Berggren & Severinsson 2000).

Sjuksköterskorna utvecklade sina intellektuella skickligheter genom reflektion av

erfarenheter (Severinsson & Kamaker 1999), och de handledda sjuksköterskorna hade

nått en expertnivå som karakteriserades av självständighet, insiktsfull medvetenhet,

självsäkerhet, motivation och medvetenheten av att behöva konfrontera sina egna

personliga och yrkesmässiga problem (Johns 1993).

Sammanfattningsvis framkom att utifrån, SFS 1998:531 (Lag om yrkesverksamhet på

hälso- och sjukvårdsområdet) beskrivs att de som tillhör hälso- och sjukvårds-

personalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad

erfarenhet. Yrkesmässig handledning ökade den befintliga kunskapen i praktiken,
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gjorde den synlig och delades av hela personalgruppen (Hallberg & Norberg 1993). Det

gav regelbundna möjligheter att samtala och reflektera, utvecklade kunskap och

yrkesskicklighet (Antonsson & Sandström 2000; Benner 1993). Endast genom

reflektion över sina erfarenheter kunde sjuksköterskorna utveckla och uppnå ny kunskap

(Johns 1995).

Etik-Moral

Severinsson och Kamaker (1999), kom i sin studie fram till att det fanns ett märkbart

samband mellan moralisk mottaglighet och yrkesmässig handledning. Ytterligare

effekter, var att sjuksköterskorna behövde moraliskt stöd för att kunna utveckla

individuella kvalitéer, integrera kunskap och utveckla självkännedom.

Sjuksköterskorna kunde förändra sitt förhållningssätt och sina attityder genom att ta del

av varandras erfarenheter (Antonsson & Sandström 2000), detta ledde till en ökad

tolerans sjuksköterskorna emellan och en ökad acceptans för olikheter i kollegors sätt att

tänka, reagera, vara och handla (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997). När de fick

bekräftelse genom yrkesmässig handledning, även efter att de gjort någonting fel, kunde

sjuksköterskorna finna motivation att fortsätta (Severinsson 2001). Den professionella

rollen hade blivit klargjord och sjuksköterskorna blev stärkta i sitt moraliska

beslutsfattandet (Berggren & Severinsson 2000; Severinsson 2001), och etiskt medvetna

som sjuksköterskor. Den yrkesmässiga handledningen visade sig inkludera denna etiska

aspekt, som skapade en harmonisk utveckling av personlighet och livskvalitet

(Severinsson 2001). Utifrån sin nya kunskap kunde sjuksköterskorna göra etiska och

kliniska bedömningar av väsentlig karaktär (Benner 1993; Johns 1995).

Svårigheterna under den yrkesmässiga handledningen var den stora arbetsbelastningen,

som ledde till att sjuksköterskorna hade svårt att kunna gå ifrån avdelningsarbetet.

Känslan av att sätta kolleger i knipa och att andra fick täcka upp, var påtaglig hos de

sjuksköterskor som blev handledda. Den tunga arbetsbelastningen ledde många gånger

till att sjuksköterskorna hade svårigheter att reflektera och bearbeta både egna och

kollegors beskrivna situationer, vilket resulterade i att innehållen i samtalen med

åtföljande reflektioner många gånger snabbt försvann, när sjuksköterskorna kom
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tillbaka till avdelningen. När den yrkesmässiga handledningsträffen inföll på

sjuksköterskornas lediga dag ställdes de inför ett dilemma då den lediga dagen liksom

handledningstillfället båda var betydelsefulla (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997).

Det var även viktigt att skilja på rollen som sjuksköterska och rollen som handledare,

gränsdragningen där emellan var tvungen att vara tydlig. Som handledare var han/hon

inte längre kollega till sjuksköterskorna och negligerades denna gränsdragning hade

åtagandet att utveckla sjuksköterskans professionalitet försvunnit (Elmcrona &

Kilebrand-Winroth 1997; Farkas-Cameron 1995). Om inte gruppklimatet upplevdes

som tryggt och tillåtande kunde gruppen istället bli ett hinder och följden blev att

sjuksköterskorna inte vågade ta, eller fick utrymme för sina behov (Holm & Lantz

1998).

Sammanfattningsvis framkom att enligt SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslagen)

skall vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

människans värdighet. Den yrkesmässiga handledningen kunde hjälpa sjuksköterskorna

att bevara patienternas rättigheter och värdighet och att integrera sina egna värderingar,

vilket gav dem vägledning i etiskt problematiska situationer (Benner 1993; Johns 1995;

Severinsson & Kamaker 1999). Etiska och moraliska svårigheter bland

sjuksköterskekollegor var vanligt förekommande under yrkesmässig handledning, vilket

gjorde att den blev ett hinder för sjuksköterskan, istället för ett stöd (Elmcrona &

Kilebrand-Winroth 1997).

Kommunikation

Kommunikationen i de fall där åsikterna skiljde sig från varandra ökade, medan

kommunikationstillfällena minskade. Det betydde att kvaliteten på kommunikationen

förbättrades och ledde till en ökad professionalitet (Bégat, Severinsson & Berggren

1996). I den yrkesmässiga handledningen fick sjuksköterskorna bekräftelse och genom

gruppens stöd och gemenskap kunde sjuksköterskorna utvecklas i sitt yrke (Elmcrona &

Kilebrand-Winroth 1997; Halvarsson & Johansson 2000). Den gav stöd genom att vara

bekräftande, stärkande och var en ventil eller ett forum där sjuksköterskorna kunde

prata ut om sina känslor (Antonsson & Sandström 2000). Benner (1993), menade att det

inom sjukvården borde skapas möjligheter för sjuksköterskor att i gemensamma



20

sammankomster bearbeta och vidga sina erfarenheter. Genom denna kommunikation

kände sjuksköterskorna en ökad grupptillhörighet (Elmcrona & Kilebrand-Winroth

1997).

Sammanfattningsvis  förbättrades kommunikationsförmågan genom den yrkesmässiga

handledningen för sjuksköterskan (Bégat & Severinsson 2001; Benner 1993;

Severinsson & Hallberg 1996b). Genom detta kunde sjuksköterskan förstå sina kollegor,

hjälpa patienten att förklara sina känslor och beskriva patientens situation (Severinsson

& Hallberg 1996b).

Stress/utbrändhet

Den minskade risken för utbrändhet hos sjuksköterskorna framhölls som ett resultat av

yrkesmässig handledning (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997; Enarsson & Sandman

1998; Segersten 1993), vilket var nödvändigt för att utveckla en säkrare professionell

yrkesidentitet (Segersten 1993). Sjuksköterskorna upplevde en ökad arbetsbelastning

som påverkade dem på ett negativt sätt, både fysiskt och psykiskt, vilket betydde att de

led av utbrändhet för att de fordrade för mycket av sig själva (Bégat & Severinsson

2001; Hallberg & Norberg 1993). När sjuksköterskorna kunde urskilja handlings-

mönster och konsekvenser för omvårdnaden (Benner 1993), hjälpte det dem att utveckla

förmågan att handla i stressade situationer (Bégat & Severinsson 2001; Berg et al.

1994), och främjade även ansvarfullhet, stöd kollegor emellan och bekräftelse. Hur

effektiv handledningen var kunde ses på antalet sjukskrivningar, nivån på arbets-

tillfredsställelsen och på uppskattningen från patienterna (Berggren & Severinsson

2000). Det visade sig att omvårdnadsarbetet och arbetstillfredsställelsen var samman-

kopplad till det stöd som yrkesmässig handledning innebar (Severinsson & Kamaker

1999).

Sammanfattningsvis framkom det att den yrkesmässig handledning visade sig vara

effektiv gällande reducering av stress, (Berg et al. 1994; Bégat & Severinsson 2001;

Segersten 1993), hantering av olika situationer (Benner 1993; Berg et al. 1994; Bégat &

Severinsson 2001), ökad arbetstillfredsställelse och begränsad personalomsättning



21

(Segersten 1993). Vilket i sin tur ledde till minskad risk för utbrändhet hos

sjuksköterskorna (Enarsson & Sandman 1998).

Självkännedom

Den yrkesmässiga handledningen gav sjuksköterskorna möjlighet att utvecklas inom

yrket, en chans att uppnå ytterligare insikt i och förståelse för omvårdnadsarbetet (Bégat

& Severinsson 2001; Severinsson 1995; Severinsson 2001). De tog till sig en mer

flexibel och tolerant attityd gentemot sig själva som sjuksköterskor (Severinsson 2001).

Genom yrkesmässig handledning hade sjuksköterskorna möjlighet att lyfta fram och

ventilera sin tankar, känslor och funderingar (Elmcrona & Kilebard-Winroth 1997).

Sjuksköterskorna menade att det var självkännedomen som ledde till ökad samarbets-

förmåga i arbetsgruppen (Paunonen 1991; Pålsson & Norberg 1995), vilket ledde fram

till en mer gemensam grundhållning som stärkte dem i deras yrkesidentitet. Stärkt

sjuksköterskeidentitet innebar ökad självkänsla hos den enskilda sjuksköterskan

(Elmcrona & Kilebard-Winroth 1997; Severinsson & Kamaker 1999), och hon kunde

utifrån sin stärkta identitet tona ner kraven på sig själv. Sjuksköterskan upplevde att hon

hade fått ökad tro på sig själv och utifrån detta kände hon att hon blev mer respekterad

och tagen på allvar av andra (Elmcrona & Kilebard-Winroth 1997). Bekräftelsen var

viktig för identitetsutveckling och behövdes som gensvar och dialog i uppbyggandet av

relationer (Halvarsson & Johansson 2000). Den ökade självkänslan visade sig i att hon

tydligare kunde sätta gränser utan att känna skuld och få dåligt samvete (Elmcrona &

Kilebard-Winroth 1997; Severinsson & Kamaker 1999). Att komma till insikt om sig

själv, sina egna bra och dåliga sidor, våga granska sig själv och tillåta sig själv att

misslyckas eller lyckas kunde vara resultatet av arbetet med bekräftelse i handlednings-

gruppen (Halvarsson & Johansson 2000).

Sjuksköterskan menade att yrkesmässig handledning gav ökad självkännedom, ökad

förståelse för andra och ökad handlingsberedskap inför oväntade och många gånger

svåra situationer. Med ökad självkännedom vågade den handledde lita mer på sin inre

vägvisare och därmed kunde modet stärkas. Om hon blev tydligare i sig själv

medverkade det till en tydlighet för andra och yrkesidentiteten stärktes (Holm & Lantz
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1998), samt en ökad tro på egna förmåga och eget kunnande (Elmcrona & Kilebrand-

Winroth 1997). Yrkesmässig handledning ledde även till en bättre självförståelse, hur

sjuksköterskan skulle handskas med upplevda situationer och hur hon skulle lösa

problem (Pålsson & Norberg 1995; Segersten 1993), detta menade även Benner (1993).

Sammanfattningsvis resulterade den yrkesmässiga handledningen i en bättre

självförståelse genom reflektion (Segersten 1993; Severinsson 2001). Den kunde

påverka sjuksköterskornas möjlighet i riktning mot ett allt mer självständigt, kritiskt och

analytiskt tänkande (Severinsson & Kamaker 1999).

Medvetenhet – att komma till insikt

Severinsson (1995), menade att yrkesmässig handledning, baserad på en omvårdnads-

modell som relaterade till praktiska situationer, betydde att teori blev ett redskap i

omvårdnaden. Detta möjliggjorde för sjuksköterskorna att planera, reflektera över och

utvärdera sitt arbete. Enligt Benner (1993), karakteriserades expert-sjuksköterskorna

som en person som hade förmåga att fatta beslut och handla utifrån en situations- och

erfarenhetsbaserad helhet. Genom en stark självbild och stärkt yrkesidentitet ökade

deras medvetenhet och insikt om sitt förhållningssätt mot patienterna och deras

anhöriga. Sjuksköterskorna fick mod, styrka att sätta gränser, samt en ökad tro på sig

själv och sitt eget kunnande (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997).

Sjuksköterskorna betonade känslan av personlig utveckling och att den yrkesmässiga

handledningen bidragit till och påskyndat denna process. Sjuksköterskorna beskrev att

de tidigare hade en säker yttre fasad, men ett osäkert inre. Inför den yrkesmässiga

handledningen upplevde de rädsla för att avslöja vem de var, vilket gav en känsla av

otrygghet (Elmcrona & Kilebrand-Winroth 1997). Senare delgav sjuksköterskorna att

den påverkade positivt på deras självmedvetenhet och egenvärde, något som var viktigt

i förhållande till deras ansvar för kvaliteten i omvårdnaden (Bégat & Severinsson 2001).

Bekräftande och bekräftelse från handledaren eller kollegor var viktigt för sjuk-

sköterskorna, vilket gjorde att de kände sig betydelsefulla, ingav självförtroende och

motiverade arbetslusten (Severinsson 1995). Vidare framkom att samarbetet med andra
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yrkeskategorier stärktes och de påpekade att gemenskapen stärkte yrkesidentiteten,

vilket i sin tur bidrog till en ökad tydlighet i yrkesutövningen (Elmcrona & Kilebrand-

Winroth 1997).

Sammanfattningsvis ökade medvetenheten för patienternas behov genom yrkesmässig

handledning (Severinsson & Hallberg 1996b), detta gjorde att sjuksköterskorna blev

mer medvetna om hur de skulle agerat i de upplevda situationerna (Benner 1993;

Severinsson & Kamaker 1999). Sjuksköterskorna vågade dessutom uttrycka sina

åsikter, ta mer ansvar och gav stöd till andra (Severinsson & Hallberg 1996b).

Effekter av yrkesmässig handledning i patientomvårdnaden

Under denna textanalys har det framkommit två mikroteman: patientrelation och

vårdkvalitet.

Patientrelation

Bégat och Severinsson (2001), kom fram till att kommunikation mellan patient och

sjuksköterska tidigare var rutinmässig och i huvudsak inriktad på det medicintekniska

arbetet. Vilket i sin tur ledde till en ökad förmåga till en yrkesmässig relation med

patienten (Berggren & Severinsson 2000). Bégat och Severinsson (2001), menade att ta

ansvar för en bra relation, att vara involverad och engagerad i relationen mellan

sjuksköterska och patient berodde på sjuksköterskans möjlighet att kunna reflektera i

syfte att ge en god omvårdnad. Förhållningssättet mellan handledaren och den

handledde i den yrkesmässiga handledningen avspeglade sig i relationen mellan patient

och sjuksköterska. Denna parallellprocess ledde till ökad omvårdnadskvalitet som

gagnade patientens fortsatta välbefinnande och tillfrisknande (Elmcrona & Kilebrand-

Winroth 1997; Enarsson & Sandman 1998). Den ökade även kunskapen och förståelsen

för patienten (Bégat & Severinsson 2001; Halvarsson & Johansson 2000), och kunde

underlätta sjuksköterskornas reflektion över svårigheter inom omvårdnaden och deras

insikter av omvårdnadsinnehållet i relationen till en specifik patient, vilket utrustade

dem med strategier för hur de skulle handla i relationen mellan sjuksköterska och

patient (Severinsson & Hallberg 1996b). Patienterna gynnades genom att sjuk-
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sköterskorna kritiskt granskade sitt handlande och därmed förbättrade sitt

förhållningssätt gentemot patienterna genom yrkesmässig handledning (Antonsson &

Sandström 2000). Dessutom verbaliserades och reflekterades sjuksköterskornas känslor

och beteende, för att kunna förstå patienterna mera djupgående (Berg, et al. 1994).

Sammanfattningsvis  visade effekterna av yrkesmässig handledning ett positivt värde

beträffande förbättrad lyhördhet för patientens behov (Severinsson 2001). Den visade

även ökad kunskap och förståelse för patienten (Bégat & Severinsson 2001; Halvarsson

& Johansson 2000), vilket ledde till en förbättrad relation mellan sjuksköterska och

patient (Berggren & Severinsson 2000).

Vårdkvalitet

Enligt Paunonen (1991), upplevde sjuksköterskorna positiva förändringar i omvårdnads-

arbetet. Sjuksköterskorna kände att yrkesmässig handledning gav dem ökade

möjligheter att ge en bättre vårdkvalitet, men även ökade möjligheter att genomföra sitt

arbete. Berg, et al. (1994), menade också att den ökade sjuksköterskornas kreativitet,

vilket i sin tur kunde gynna patientvården.

Den ökade känsligheten hos sjuksköterskorna för patientens behov kunde förklaras

genom att sjuksköterskan utvecklade sin förmåga att observera och ta till sig patientens

signaler, tolka dennes behov, trots att de inte uttrycktes klart och tydligt (Pålsson &

Norberg 1995; Severinsson 1995; Severinsson & Hallberg 1996b). Om sjuk-

sköterskorna blev tydligare i sig själva medverkade det till en tydlighet för andra och

yrkesidentiteten stärktes och i förlängningen kom detta patienterna till godo i

omvårdnadsarbetet (Holm & Lantz 1998). När sjuksköterskorna kände att de hade mod,

stannade de nära patienterna, även hos de som var väldigt sjuka eller döende (Berggren

& Severinsson 2000).

Det framkom att patientens vilja att bli respekterad och sjuksköterskornas förmåga att

fatta beslut som stöttade patienten var av betydelse (Berggren & Severinsson 2000).

Yrkesmässig handledning ledde också till större möjligheter att agera i konkreta

situationer och ge omvårdnad i syfte att stödja patienterna och hjälpa dem bli fria från
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emotionella krav (Pålsson & Norberg 1995). Sjuksköterskorna uppfattade själva att

deras förmåga att tillmötesgå patienternas behov förbättrades (Paunonen 1991). Enligt

Benner (1993) gav förmodligen inte sjuksköterskorna en bättre vård direkt genom att

definiera vad hon gjorde. När sjuksköterskornas erfarenheter återgavs mot bakgrund av

tidigare likartade erfarenheter, bidrog det till att ge en djupare förståelse och påverkade

indirekt nästa vårdhandling.

Sammanfattningsvis enligt, SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslagen) skall vården

vara av god kvalitet, tillgodose patienten trygghet av vård och behandling, samt

respektera patientens självbestämmande och integritet. Sjuksköterskorna lyssnade mera

aktivt på patienterna, kunde lättare ställa frågor till dem och såg deras behov på ett

tydligare sätt (Severinsson & Hallberg 1996b), samt ökade sina möjligheter att ge en

bättre vårdkvalitet (Paunonen 1991), detta påpekade även Benner (1993).

Diskussion

Metod
Enligt Patel och Davidson (1998) bör reflektion göras över undersökningen där en

värdering görs av arbetet utifrån hur det fungerade. Svårigheter eller om något oväntat

inträffar bör tas upp och diskuteras. En svårighet kan vara att författare tolkar andra

författares redan tolkade resultat och feltolkningar kan då uppstå. För att reducera detta

gick författarna igenom materialet ett flertal gånger.

Utifrån textanalysen av artiklarna framkom ett flertal mikroteman i resultatet, dessa blev

dock alldeles för många och för att begränsa antalet fick några av teman, med

gemensamma nämnare, hamna under samma makroteman. Problem som dock uppkom,

var att hitta lämpliga rubriker för dessa mikroteman. Att skilja de olika mikroteman åt

var ett problem då de gick in i varandra. Hellspong och Ledin (1997) säger att temana

ordnas i en hierarkisk ordning där makro- och mikroteman utgör strukturen i arbetet.

Textanalysen har varit en bra metod att arbeta efter, den har hjälpt författarna att

strukturera upp innehållet på ett sätt som varit enkelt att ta till sig och göra det tydligt.
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Det finns ett antal artiklar om yrkesmässig handledning, vilket tyder på att det finns en

hel del forskning inom området.

Litteraturen söktes med utgångspunkt från de utvalda sökorden som valts utifrån

problemområdet. Själva metoden att söka material via olika databaser samt via

tidskrifternas referenslitteratur, har fungerat bra. Enligt Patel och Davidson  (1998),

finns de vanligast källorna att hitta kunskap i är böcker, artiklar publicerade i

vetenskapliga tidskrifter samt rapporter. Merparten av artiklarna hittades manuellt och

resterande i databaserna Cinahl och Science Direct. Samtliga 21 vetenskapliga artiklar

svarade mot syftet. Utöver artiklarna har en avhandling och Patricia Benners teori

använts i resultatet. Patricia Benner (1993) valdes eftersom henne omvårdnadsteori, från

novis till expert, överensstämde med sjuksköterskeperspektivet.

Validitet

Kvale (1989), menar att validering i kvalitativ forskning, metod och analys innefattar

kontroll av trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att det har

gjorts en rimlig tolkning. För att styrka arbetets validitet valdes att presentera artiklarna

i en tabell där deras syfte, metod och urval tydligt framgår. Samtliga artiklar lästes av de

tre författarna och tolkningarna som var och en gjorde jämfördes och diskuterades för

att artiklarnas resultat skulle tolkas så korrekt som möjligt.

Resultat

Syftet med litteraturstudien var att undersöka den yrkesmässiga handledningens effekter

för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet, samt dess påverkan på patientomvårdnaden. I

resultatet framkommer följande effekter: reflektion; kunskap, etik-moral, kommunika-

tion, stress-utbrändhet, självkännedom, medvetenhet-att komma till insikt, patient-

relation och vårdkvalitet.

Effekterna tyder på att sjuksköterskan genom reflektion blir utrustad med strategier för

hur hon bör handla, denna kunskap utvecklas och återförs till nya kliniska situationer.
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Vidare utvecklas hennes kunskap genom att hon integrerar teori och praktik och blir

skickligare som sjuksköterska och därigenom bättre förstår sina handlingar och det är

endast genom detta som expertkunnande kan uppnås. Det etiska - moraliska

beslutsfattandet stärks genom att hon handlar utifrån självförtroende och lyhördhet

(Benner 1993), men att hon också gör etiska och kliniska bedömningar av väsentlig

karaktär. Svårigheter under den yrkesmässiga handledningen är dock att sjuksköterskan

hamnar i ett dilemma, där hon väljer att antingen delta i yrkesmässig handledning, vilket

leder till en ökad arbetsbelastning för kollegorna, eller att inte medverka i den

yrkesmässiga handledningen som hon upplever som positiv och utvecklande.

Under perioden som yrkesmässig handledning används, upplever sjuksköterskan att

hennes kommunikationsförmåga förbättras, hon kan därmed förstå sina kollegor och

patienter bättre. Risken för stress/utbrändhet minskar och sjuksköterskan utvecklar en

bättre förmåga att handla i stressade situationer. Sjuksköterskan uppnår en bättre

självkännedom genom att hon lyfter fram och ventilerar sina tankar, känslor,

funderingar och hon kan utifrån sin stärkta identitet tona ner kraven på sig själv.

Dessutom uppnår hon en större medvetenhet om sina egna bra och dåliga sidor.

Medvetenheten gör att sjuksköterskan ser en helhet och utifrån denna planerar hon

långsiktiga mål, vilket underlättar hennes beslutsfattande och gör henne till en skicklig

och kompetent sjuksköterska (Benner 1993). Genom denna personliga utveckling får

hon mod och styrka att sätta gränser, men även ökad tro på sig själv och sitt eget

kunnande.

Den yrkesmässiga handledningen har även effekter för patientomvårdnaden.

Sjuksköterskan kan genom sin nya kunskap och förbättrade kommunikationsförmåga ta

till sig patientens signaler och tolka dennes behov. Är patienten svårt sjuk eller döende

har sjuksköterskan styrkan att stanna nära. Genom att sjuksköterskan får en ökad

förståelse och kunskap om patienten så finns möjligheten att kvalitén på omvårdnaden

förbättras. För att få yrkesmässig handledning att leda till något positivt så bör

sjuksköterskan få bekräftelse av både handledare och kollegor. Genom bekräftelsen blir

sjuksköterskan mottaglig för de effekter som yrkesmässig handledning ger.
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I resultatet framkommer betydande effekter: reflektionen, som gör sjuksköterskan mer

medveten om hur hon bör handla i nya situationer (Benner 1993). Hon lär sig att ta

ansvar för sin egen utveckling och att analysera sin känslor och reaktioner. Genom detta

stärks hon i sin självkänsla och yrkesidentitet och kan med hjälp av detta hantera

situationer som är påfrestande.

Oavsett om yrkesmässig handledning används eller ej, är det ändå viktigt att utrymme

och möjlighet ges till reflektion. Det bör vara självklart för sjuksköterskor att få

möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling i ett yrke som fordrar ständig

eftertanke och reflektion. Detta är en viktig del för att kunna ge en god omvårdnad och

det är kärnan i den professionella omvårdnaden (Bégat & Severinsson 2001; Johns

1995). Sjuksköterskor som inte reflekterar stagnerar, både teoretiskt och praktiskt, vilket

kan beröva henne möjligheten att utvecklas professionellt (Farkas-Cameron 1995).

Kontinuerlig yrkesmässig handledning på arbetsplatser förekommer, men finns det i den

grad som det skulle behövas? Sjuksköterskor och övrig personal bör få tillfälle att

stanna upp, reflektera och få möjlighet att hantera sin situation. Mycket skulle här kunna

göras med hjälp av arbetsgivaren. Kunskap om vad yrkesmässig handledning innebär

och hur denna påverkar sjuksköterskorna i deras arbetssituation bör spridas. Severinsson

och Hallberg (1996a), menar att organisationen på avdelningen har inflytande på både

effekterna av och i relation till omvårdnadskvalitén och utvecklingen av yrkesmässig

handledning. Arbetsgivaren borde kunna sätta in ersättare för sjuksköterskan när hon får

yrkesmässig handledning för att avlasta henne från personliga dilemman, men även för

att underlätta arbetsbelastningen för övriga kollegor. Kommentarer och reaktioner från

övrig personal på avdelningen pekar på att de känner sig åsidosatta och undrar över

varför inte de är involverade, samt en osäkerhet om vad som det samtalas om på

handledningsträffarna.

Genom att erbjudas yrkesmässig handledning får sjuksköterskan möjlighet till

reflektion, som leder till personlig utveckling. Sjuksköterskan bearbetar upplevelser i

det kliniska arbetet som hon uppfattar som svårhanterliga, vilket kan ge en känsla av

tillfredställelse. Hon kan genom självreflektion stanna upp och ta sig tid till eftertanke
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och i reflektionen över hur, vad och varför sjuksköterskan handlar på ett visst sätt i en

specifik situation utvecklas yrkeskompetensen. Detta överensstämmer med, SOSFS

1995:15 (Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som

sjuksköterska och barnmorska).

I patientomvårdnaden är sjuksköterskan ofta privilegierad att dela de mest intima och

sårbara stunder av patientens och de anhörigas liv. Dessa omvårdnadssituationer är

känslosamma och krävande för sjuksköterskan utan stödet från yrkesmässig hand-

ledning. Det framkommer att sjuksköterskor som använder sig av svåra omvårdnads-

situationer i yrkesmässig handledning gör att samtalen i grupp med andra sjuksköterskor

leder till djupare medvetenhet, genom moraliska ställningstaganden och bättre förståelse

för patientens reaktioner. Benner (1993), menar att en ökad kapacitet att skapa relationer

till patienter och anhöriga, leder till ett bättre samspel mellan sjuksköterskorna och

patienterna och till ett ökat välbefinnande hos dem. Samt att kvalitén förbättras på

omvårdnaden, vilket också kan leda till att vårdtiden förkortas. Dessutom underlättar det

för sjuksköterskorna att komma till insikt om vad som är kärnan i patientomvårdnaden,

vilket också förser dem med strategier om hur de bör handla i sjuksköterske-patient-

relationen.

Med yrkesmässig handledning förändrar sjuksköterskan sitt förhållningssätt i

yrkesutövandet. Från ett perspektiv där uppgiften stod i centrum, har sjuksköterskan nu

gått över till ett mer relationscentrerat perspektiv. Enligt, SFS 1982:763 (Hälso- och

sjukvårdslagen), skall patienten stå i centrum och sjuksköterskan skall vara tillgänglig.

Det förändrade beteendet innebär att sjuksköterskan prioriterar sin tid annorlunda.

Effekten blir då att hon bland annat sätter sig ner och samtalar med patienten och hon

ser detta som en viktig del av arbetet.

Bekräftelse, genom dialog med respekt för den handleddes erfarenheter och handlingar i

omvårdnadsarbetet, kan göra det möjligt för sjuksköterskorna att komma till insikt om

upplevelser eller erfarenheter. Yrkesmässig handledning handlar om att vara i en dialog

genom att ta emot eller ge bekräftelse och tidigare forskning visar att bekräftelsen är en
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viktig del av yrkesmässig handledning (Severinsson 2001; Severinsson & Hallberg

1996b).

För att få yrkesmässig handledning att leda till ett bra resultat fordras det att

bekräftelsen används som metod och när sjuksköterskan känner bekräftelse uppnår hon

de, i resultatet, framkomna effekterna: reflektion, kunskap, etik – moral,

kommunikation, stress – utbrändhet, självkännedom, medvetenhet – att komma till

insikt; patientrelationen och vårdkvalitet. Om hon inte blir bekräftad, känner sig

sjuksköterskan i stället osäker och otrygg i sin yrkesroll.

Betydelsen av att bli bekräftad beskrivs som den största enskilda faktorn som garanterar

mental utveckling och trygghet (Severinsson 1995). Resultaten visar att det finns behov

av att lätta sitt hjärta från arbetsrelaterade tankar och känslor, och att ta emot stöd efter

att ha varit med om svårt emotionellt fordrande vårdsituationer. Huvudinnehållet i

processen är ett ömsesidigt förtroende, handledarens förmåga att bekräfta sjuksköter-

skorna i deras yrkesverksamma roll och som lyhörd medmänniska. Bekräftelse behöver

inte alltid betyda att de får positiv kritik eller att en åsikt delas, utan att få ett ärligt svar

är en bekräftelse i sig.

Handledaren har en viktig roll i resultatet av den yrkesmässiga handledningen. Detta är

ett något oväntat resultat då denna aspekt inte har reflekterats över hos författarna.

Materialet visar dock på vikten av att den leds av en professionell handledare. Bristande

kompetens hos handledaren skulle kunna få negativa konsekvenser beroende på att

handledaren har möjlighet att påverka ett antal deltagare i handledningsgruppen. Dessa

kan i sin tur påverka patienternas omvårdnad. Handledarens sätt att agera beror till en

del på personlighet, men kan också vara beroende av gruppens sammansättning och hur

långt gruppens process framskridit. Holm och Lantz (1998), men även Severinsson

(2001), skriver att viktiga handledaregenskaper är äkthet, lyhördhet, ansvarsfullhet, att

fungera som modell och att kunna bekräfta. Att vara handledare innebär ett personligt

engagemang och en strävan efter att reflektera över tankar och känslor som aktualiseras

vid de kontinuerliga träffarna. På vilket sätt handledaren bemöter och behandlar

problemställningar och personen i fokus, kan vara avgörande för hur sjuksköterskorna i
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fortsättningen väljer att ta upp olika situationer. Severinsson (2001) menar att det finns

tre faktorer som påverkar handledaren positivt eller negativt i sin uppgift: ansvaret som

de har, vilket inkluderar kunskap och auktoritet, den avsatta tiden och deras vilja att

hänge sig själva emotionellt.

Viktiga handledaregenskaper är att kunna ge råd och förslag, ställa frågor och att

uppmuntra de handledda att uttrycka sina känslor. Syftet med handledningssituationen

är att stödja sjuksköterskan i hennes förmåga att förstå sina handlingar och utvecklas i

sitt yrkeskunnande, sin kompetens, skicklighet och etik. Benner (1993), menar att en

handledare har betydelse för att sjuksköterskan ämnar förstå sina handlingar och den

yrkesmässiga handledningen blir då en viktig del i utvecklandet av identiteten som

sjuksköterska. Genom att lämna det som känns svårt i handledningsgruppen, och få

bekräftelse genom delandet av erfarenheter, kan förmågan att använda de känslomässiga

uttrycken i kontakten med patienterna och kollegorna utvecklas.

Resultatet visar på effekter som: reflektion, kunskap, etik – moral, kommunikation,

stress – utbrändhet, självkännedom, medvetenhet – att komma till insikt, patientrelation

och vårdkvalitet, både för sjuksköterskan och patientomvårdnaden, vilket besvarar våra

frågeställningar och syfte. Som en följd av de framkomna effekterna menar författarna

att det finns behov av yrkesmässig handledning för sjuksköterskor i det kliniska arbetet,

även om det råder brist på såväl tid som personal.

Konklusion

Resultatet av litteraturstudien visar att effekterna av yrkesmässig handledning har

betydelse för sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan upplever ökad möjlighet till

självreflektion, utvecklande av kunskap, ökad etisk och moralisk mognad, förbättrad

kommunikationsförmåga, ökad självkännedom och medvetenhet – att komma till insikt,

samt att bli bekräftad och att kunna ge bekräftelse. Patienten och dennes anhöriga, får i

sin tur förbättrad omvårdnadskvalitet som gagnar patientens fortsatta välbefinnande och

tillfrisknande.
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Då resultatet visar att handledaren har en betydelsefull roll, är det viktigt att vidare

forskning undersöker handledarens inverkan på resultat och utveckling av yrkesmässig

handledning inom omvårdnadsarbetet.
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