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Abstrakt 
Bakgrund: Höga krav i arbetet, avsaknad av stöd från arbetsgivaren försämrade 

arbetsmiljön. Sjuksköterskorna hade inte kontroll över arbetssituationen. Handledning var 

en metod att stärka teamkänslan, minskade emotionell stress, öka förtroendet för 

arbetsgivaren och förbättrade vårdkvalitén. Syfte: Vilken betydelse har yrkesmässig 

handledning för emotionell stress och problem i sjuksköterskornas arbetsmiljö? Metod: 

Litteraturöversikt, resultat sammanställdes ur kvalitativa, kvantitativa vetenskapliga artiklar 

från databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Resultatet redovisades utifrån tre teman 

handledningens betydelse för arbetsmiljön, emotionell stress och för sjuksköterskor. 

Handledning hade stor betydelse för att förbättra arbetsmiljön, emotionell stress 

reducerades, yrkesidentitet stärktes. Diskussion: Arbetsmiljön ses utifrån två perspektiv, 

inre och yttre. Struktur på arbetsplatsen ökade samarbetet, förklarade mycket av 

sjuksköterskornas tillfredsställelse. Stress till en viss nivå kunde förbättra arbetsprestation 

men även leda till ohälsa om stress nivån inte var hanterbar. I grupp löstes konflikter, kom 

fram till lösningar på problem, förändrade arbetskulturen, ökade engagemanget hos 

sjuksköterskorna samt reflektion tillsammans med erfarna kollegor stärkte yrkesidentiteten. 

Slutsats: Arbetsgivaren borde enligt rekommendation motverka arbetsrelaterad stress. 

Yrkesmässighandledning var en modell som hjälpte sjuksköterskorna att förbättra 

arbetsmiljön, stärkte yrkesidentitet och minskade emotionell stress. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, emotionell stress, handledning, litteraturöversikt, sjuksköterska, 

välmående. 
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Introduktion 
Sjuksköterskor lindrar, tröstar, vårdar och bör vara ett stöd för patient och närstående. Klara 

av att samarbeta med kollegor och andra yrkeskategorier. Pressade arbetssituationer och 

upplevelse av brist på stöd väcker intresset för att undersöka om handledning har betydelse 

och ger effekt för att utveckla sjuksköterskornas professionalism  

Bakgrund 

Sjuksköterskans historia och yrkesroll 

Florence Nightingale levde mellan 1820-1910 och startade den första 

sjuksköterskeutbildningen på St. Thomas’ Hospital och formulerade riktlinjer för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Jakobsson & Lützén, 2009, s. 28-30). Nightingale’s motto 

var “Nurse the sick, not the sickness” och “Nursing is both an art and a science”. Under 

denna tidsperiod grundlades mycket av det vi idag ser som etiska koder för 

sjuksköterskorna (ibid). 

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande… Omvårdnad ska ges respektfullt, 

oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska 

åsikter eller social ställning. Sjuksköterskan erbjuder vård till enskilda personer, 

familjer och allmänheten samt samordnar sitt arbete med andra yrkesgrupper” 

(Svensk sjuksköterskeförening, ICN:s etiska kod för sjuksköterskor). 

Relationerna mellan läkare och sjuksköterskor har förändrats, från att bara vara en relation 

baserad på hierarki till något som bygger på ömsesidigt förtroende och ledarskap (Voyer, 

2013).  Sjuksköterskornas arbetsområde inriktar sig direkt mot patienten och deras 

närstående. Omvårdnadsarbetet ska utföras kvalitetssäkert, tillgodose patientens samtliga 

behov, regler och författningar skall följas (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskors arbete är 

komplext och utförs utifrån färdigheter, värderingsförmåga, förhållningssätt och beprövad 

vetenskap, vilket gör att omvårdnaden blir patientsäker (Finnström, 2010, s. 61-64). 

Sjuksköterska är ett legitimerat yrke, vilket innebär att man har formell kompetens, får 

arbeta självständigt och ingen annan har rätt att utöva yrket. Socialstyrelsen är 

tillsynsmyndigheten som har befogenheten att återta legitimation om sjuksköterskan brister i 

kompetens och riskerar att utsätta patienten för vård skada (ibid).  



 

 

2 

 

Stress 

Stress är något som funnits med i människans vardag i alla tider. Det är en specifik reaktion 

och behöver inte innebära något negativt i sig. Att utsättas för stressreaktioner under en 

längre tid utan möjlighet till återhämtning kan leda till sänkt självförtroende, vanmäktighet 

och för lite kontroll över sina prestationskrav i förhållande till sin förmåga. 

Arbetsförhållanden på arbetsplatserna har under de senaste årtiondena förändrats i allt 

snabbare takt. Vilket kan leda till att inte alltid hinna med sina arbetsuppgifter eller vara 

uppdaterad på det senaste rönen och samtidigt kunna anpassa sig till nya krav (Skärsäter, 

2009, s. 712-713).  

Vad som orsakar stress hos olika individer är svårt att peka ut, eftersom det är den enskilda 

människans specifika situation som ligger till grunden för detta (Währborg, 2009, s. 64-66). 

Vårda sjuka kan vara påfrestande, ställa höga krav på sjuksköterskorna. En kombination av 

att inte känna delaktighet i beslutstaganden och ge vård utanför sitt kunskapsområde utlöser 

emotionell stress (Mark & Smith, 2012). Sjuksköterskor kommer någon gång i sin karriär att 

ställas inför etiskt och moraliskt dilemma, utöva avancerad sjukvård och ge vård i livets 

slutskede. Dessa arbetsuppgifter kan utlösa olika nivåer av emotionell stress och ha effekter 

på den psykiska hälsan. Mindre erfarna sjuksköterskor kan vara mer mottaglig för stress i 

högre grad i kritiska vårdsituationer än sina mer erfarna sjuksköterskekollegor (Healy & 

Tyrell, 2012). Donelly (2014) visar på i sin studie, andra situationer som kan utlösa stress, 

exempelvis, rotera mellan vårdteam, samtal med patient och närstående, upplevd tidsbrist 

för att hinna utföra administrativa arbetsuppgifter samt finna balans mellan arbetsliv och 

privatliv (ibid). 

 I början av 1970-talet i USA bedrev en kvinnlig socialpsykolog Christina Maslach forskning 

med syfte att se hur vårdpersonal hanterade hög stress i sitt arbete. Tre teman framkom 

under denna studie, emotionell utmattning, försämrat engagemang för patienter, 

professionell identitetskris. Utifrån detta studieresultat infördes ordet utbrändhet som ett 

begrepp. Fortsättningsvis i Sverige har begreppet utmattningsdepression introducerats 

istället för ordet utbrändhet och i nutid ersatts av begreppet utmattningssyndrom 

(Währborg, 2009, s. 51-53). Sjuksköterskor vårdar dagligen patienter och möter närstående i 

varierande situationer. Om hen inte har förmåga och kan bemöta och hantera situationerna, 
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kan det leda till att sjuksköterskorna ibland förtränger sina egna känsloreaktioner (Olsson & 

Björkhem, 1998). Professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky skapade en teori, känsla 

av sammanhang (KASAM) utifrån tre centrala begrepp. Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som tillsammans gör individen motståndskraftig mot stress. Att se utifrån ett 

salutogent perspektiv är ett hälsosynsätt där resurser och värden hos varje människa blir 

synliga. När individen utsätts för stress leder det till känslomässiga påfrestningar som måste 

hanteras. Beroende på hur framgångsrikt individen klarar av att hantera påfrestningar de 

ställs inför, så kan det relateras till om hälsan bevaras eller att hen drabbas av 

sjukdomstillstånd (Antonovsky 2011, s. 42-46). Teorin kan enligt Polit och Beck (2012, s. 130) 

tillföra en bättre förståelse vad ett fenomen är och varför det uppstår. Genom att bygga 

samman symbolisk innebörd, bildar det ett begripligt mönster och ge ett nytt perspektiv. 

Arbetsmiljö 

Världshälsoorganisationen (WHO) har en definition av arbetsmiljö. Enligt denna är 

arbetsmiljö ”en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, 

sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar 

individen” (Swedish Standards Institute, 2016). Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att 

arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Den tekniska utvecklingen har medverkat till att 

många arbeten blivit mindre fysiskt ansträngande. Samtidigt har de psykiska 

påfrestningarna ökat genom olika åtgärder som syftat till att effektivisera arbetet. 

Människors livssituation påverkas genom ett växelspel mellan förhållanden i och utanför 

arbetet (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Enligt McIntosh och Sheppy (2013) försvagas den professionella yrkesrollen i en 

otillfredsställande arbetsmiljö. Vidare säger de att sjuksköterskornas arbetsrelaterade 

stressfaktorer bör reduceras. Deras studie belyser att hens olösta problem på arbetsplatsen 

och riskerar att försämra vårdkvalitén. Att lära sig hantera och minska olösta problem kan 

upprätthålla vårdkvalitén (ibid). Stressfaktorer som är förknippade med sjuksköterskornas 

arbetsmiljö är enligt Healy och Tyrell (2012) otillräcklig bemanning, dålig schemaläggning, 

hög arbetsbelastning, överbeläggningar, traumatiska händelser, skiftarbete, interna 

personkonflikter, bristande samarbete och dålig ledarförmåga (ibid). 
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På arbetsplatser inom vård och omsorg är arbetsmiljöverkets mål att personalen ska kunna 

utföra sitt arbete utan att behöva riskera sin hälsa och livskvalitet. De ska inte riskera att bli 

sjuka av att vårda andra (Arbetsmiljöverket, 2014). Nedbantade personalgrupper gör att det 

spelar stor roll hur individen förhåller sig till arbetslivet. Många tillbringar hälften av sin 

vakna tid på arbetet och präglas av den arbetskultur som finns. Att samtidigt samordna 

exempelvis familjelivet kan ses som en utmaning. Det finns ingen evidens på att höga krav i 

arbetet leder till ohälsa. Däremot finns det studier som visar att om individen inte får vara 

delaktig i omfattande beslut gällande sin arbetssituation ökar risken för sjukdom (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg, 2009, s. 238-239). Sjuksköterskornas arbetstider, stöd och 

uppskattning från arbetsgivaren är av betydelse för att finna balans i arbetsmiljön 

(Verhaeghe, Vlerick & De Backer 2006).   

Handledning 
“Inom vissa människovårdande yrken med teoretisk grundutbildning används särskilda 

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

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

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

Handledning är inriktad på professionella metoder och processer i arbetet och ges i grupp eller 

individuellt” (Handledning. I Nationalencyklopedin, 2016). 

Ekedahl & Wengström (2012, s. 31-32) säger att om kognitiva och emotionella faktorer i 

förhållande till individens miljö gör att påfrestningarna blir för svåra att hantera på egen 

hand, finns risk för att hälsan och välbefinnandet äventyras (ibid).  I mötet med människor 

som har ett stort hjälpbehov och lidande finns risk att smärta och sorg projiceras på den 

professionella. För att inte identifiera sig med den hjälpbehövande och bli känslomässigt 

tyngd, behöver den yrkesverksamma få hjälp och möjlighet att fritt få uttrycka sina känslor 

för att kunna se situationen ur ett annat perspektiv och få möjligheten att behålla och 

utveckla sin professionalism. Genom beskrivning utifrån Antonovsky´s centrala begrepp 

”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 handledning 

(Grönqvist, 2004, s.7).  

Handledning förekommer i olika konstellationer enskilt eller i grupp. Yrkesmässig 

handledning (YMH) sker oftast i grupp med personer från samma arbetsplats och 

yrkesinriktning exempelvis sjuksköterskor. Denna handledningsmetod kopplar samman 
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teori med praktik inom yrket.  Under handledningen kunde praktiska teorier utvecklas 

genom samtal där deltagarna reflekterade över arbetssituationer (Lauvås & Handal, 2015, s. 

47-71). Vidare säger Lauvås och Handal att rådgivning, konsultation och vägledning är 

former av handledning. Rådgivning benämns som coachning och syftar till att engagera till 

en process att själv hitta lösningar på problem. Konsultation är handledningsform under en 

tidsbegränsad period på begäran för att hjälpa till med råd, anvisningar utifrån yrkesmässigt 

knutna krav. Vägledning kallas mentorskap, bygger på att stötta och utmana till ökad 

kompetens och den psykosociala utvecklingen hos den handledda (ibid). 

Problemformulering 

Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för omvårdnaden i det patientnära 

vårdarbetet, kan ställas inför dilemma som ställer höga krav på professionalism. I en 

kombination med stressig arbetsmiljö och avsaknad av stöd och vägledning riskeras 

sjuksköterskorna att utsättas för negativ stress och riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. 

Det är angeläget att beskriva handledningens betydelse för att stärka sjuksköterskors 

yrkesidentitet, minska stress och förbättra arbetsmiljön. 

Syfte 
Vilken betydelse har yrkesmässig handledning för emotionell stress och problem i 

sjuksköterskornas arbetsmiljö?  

Metod  

Design 

Författarnas examensarbete är en allmän litteraturöversikt, framställd utifrån kvalitativa och 

kvantitativa forskningsresultat, inom ett valt problemområde. Resultatet sammanställdes 

efter systematiska val, genom att litteraturen analyserades och granskades. Friberg (2012) 

menar att litteraturöversikt innebär att skapa sig en överblick över kunskapsläget för ett visst 

problem eller omvårdnadsområde som kan vara av relevans för sjuksköterskor inom deras 

kompetens och verksamhetsområde (ibid, s.133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier till litteraturöversikten är att artiklarna till resultatet ska vara skrivna på 

engelska, vara originalartiklar, publicerade i tidskrifter de sista tio åren och utförda inom 
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Europa. Även yrkesmässig grupphandledning, beröra omvårdnadsbegreppen för relevans 

till syftet för att beskriva handledningens betydelse för sjuksköterskor. Artiklar exkluderades 

där handledning var gentemot sjuksköterskestudenter och andra sjukvårdande 

yrkesgrupper. 

Litteratursökning 

Sökningarna har utförts i två olika referensdatabaser, CINAHL där inriktningen är mot 

omvårdnad och i PubMed som inriktar sig mer mot medicin. Sökord som användes under 

sökningprocessen var "Nursing Staff, Hospital", "Nurses”, "Work Environment", "Coping", 

“Stress”, "Nursing Staff, Hospital", "Symptom Distress", "Practical Nurses”, "clinical supervision", 

"well being", “Supervision”, “Distress”, “Hospital Nurses”, “Hospital Nursing” och “Job 

Satisfaction”. MeSH-termen som användes i Pub-Med var "Nursing Staff, Hospital/psychology" 

och Headings-termer som användes i Cinahl var "Nurses”, "Work Environment", "Coping", 

"Nursing Staff, Hospital", "Symptom Distress" och "Practical Nurses”. Även Subheadings 

(underrubriker) och Booleska orden AND eller OR lades till för att få träffar i relevans mot 

syfte. Sökord har använts i olika kombinationer, se tabell 1 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas PubMed: MeSH-term, 

Cinahl: Headings, 

Sökord 

Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval Artiklar använda I 

resltatet 

PubMed 

160705 

 

"Nursing Staff, Hospital/psychology"[Mesh] 

AND "clinical supervision" 

 

Published date: jan. 

2006-jan. 2016 

English language  

20 st 20* 

11** 

7*** 

6**** 

2***** 

Koivu et al., (2012) 

Koivu., Saarinen et 

al., (2011) 

 

Cinahl 

160707 

 

( (MH "Nurses/PF") AND (MH "Work 

Environment/EV") AND (MH "Coping") 

AND (MH "Nursing Staff, Hospital/PF") ) 

OR "clinical supervision" AND "well being"  

Published date: jan. 

2006-jan. 2016 

English language 

15 st 15* 

9** 

5*** 

5**** 

2***** 

 

Hällgren et al., 

(2014) 

Tunnah et al., 

(2012) 

Cinahl 

160708 

 

 

( (MH "Symptom Distress") OR (MH 

"Practical Nurses") ) AND "clinical 

supervision"  

Published date: jan. 

2006-jan. 2016 

English language 

8 st 8* 

4** 

3*** 

2**** 

Häggström et al., 

(2009) 

Koivu, Hyrkäs et 

al., (2011) 



 

 

7 

 

2*****  

Fritextsökning 

Cinahl 

160222 

 

 

Supervision AND Distress AND Hospital 

Nurses 

Europe 

Published date: jan. 

2006-jan. 2016 

English language 

7 st 7* 

5** 

4*** 

4**** 

2***** 

Udo et al., (2011) 

Wallank och 

Robertson (2012) 

 

Fritextsökning 

Cinahl 

160105 

 

Hospital Nursing AND Job Satisfaction 

AND Supervision 

Europe 

Published date: jan. 

2006-jan. 2016 

English language 

16 st 16* 

3** 

3*** 

2**** 

2***** 

Gillet et al., (2013) 

Hyrkäs et al., 

(2006) 

Fritextsökning 

PubMed 

160222 

 

”Supervision” AND Nurses AND Stress Published date: jan. 

2006-jan. 2016 

English language 

49 st 

 

49* 

9** 

5*** 

5**** 

2***** 

Buus et al., (2011) 

Chana et al., (2015) 

*Antal lästa titlar. **Antal lästa abstrakt. ***Antal lästa artiklar. ****Antal granskade artiklar förvetenskaplig kvalité. *****Antal 

inkluderade artiklar.  

 

Urval och relevansbedömning 

Författarna gjorde ett urval av artiklar till litteraturöversikten med stöd av Segersten (2012, s. 

47-49) som beskriver en definition av krav som vetenskapliga artiklar ska uppfylla innan 

publikation (ibid). Processen till urvalet av artiklar utfördes utifrån tre olika steg i enlighet 

med Friberg (2012, s. 137-139).  Steg ett: artikelsökning utfördes utifrån ett 

helikopterperspektiv för få att en samlad bild över ämnesområdet. Resulterade i 115 artiklar, 

författarna läste alla titlarna för att se relevans till litteraturöversiktens syfte. Fyrtioen titlar 

med intresse reserverades, abstrakten lästes för att se om de var fortsatt relevant mot syftet.  I 

steg två: utökades bedömningen genom att författarna initialt läste artiklarna i sin helhet var 

för sig, för att sedan tillsammans diskutera artiklarnas innehåll och utifrån avgränsningar 

gällande inklusions- exklusionskriterier göra ett urval. Slutligen blev urvalet 24 artiklar kvar 

för kvalitetsbedömning. Steg tre: Kvalitetsgranskning utfördes utifrån bedömningsmallarna 

gällande kvalitativa respektive kvantitativa studier, utförda av Carlsson och Eiman (2003), se 

bilaga 1a-1b. En fråga reviderades ”antal patienter med lungcancer diagnos” och ersattes 

med frågeställning ” handledning för sjuksköterskor” (ibid). Tolv originalartiklar uppnådde 

granskningsgrad ett som motsvarade hög vetenskaplig kvalité. Dessa artiklar inkluderades i 

litteraturöversiktens resultat och presenteras i en översiktstabell, se bilaga 2. 
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Analys 

Genom analysen skulle det studerade fenomenet framställas på ett vetenskapligt 

beskrivande sätt. Var huvudområdet omvårdnad, skulle fenomenet kunna förstås ur ett 

vårdade perspektiv (Friberg 2012, s. 167). Litteraturöversiktens resultat skapades utifrån 

induktiv ansats genom att analysprocessen utfördes utifrån olika steg för att få en 

uppfattning och en helhet av artiklarna enligt beskriven analysmodell gjord av Friberg (2012, 

s. 140-141).  Analysen startade med att författarna var för sig läste igenom artiklarna flera 

gånger, översatte text, gjorde anteckningar för att få en uppfattning om innehållet. Efter det 

sammanförde författarna sina anteckningar, artiklarna numrerades för att underlätta 

analysarbetet. Huvudfynd i artikelresultaten markerades med färgpenna, en gemensam 

diskussion fördes kring huvudfynd. Resultatfynden som svarade mot syftet sammanställdes 

till meningsbärande enheter. Sorterades efter likheter och olikheter, kodades. 

Underkategorier och kategorier växte fram, analystabell skapades, se tabell 2 (ibid). 

Kategoriområdena kom att utgöra rubriker i resultatet, se figur 1. 

Tabell 2. Exempel på analysförförande. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Nurses experienced powerlessness 

when caring for cancer patients. Were 

not prepared for meeting patients with 

existential issues. Did not have clear 

strategy for helping patients in such 

situations. And don´t get too 

involved. 

(Udo et al., 2011, s.449). 

Sjuksköterskor kände en 

maktlöshet och inte förberedda 

på att vårda svårt sjuka med 

existentiella frågor.  

 

 

Maktlöshet i 

patientarbetet

utlöste stress 

 

 

Emotionell 

stress påverkade 

sjuksköterskor 

negativt 

 Stress 

 

 

Nurses anxiety was positively 

correlated with all work stressors 

mesaured death and dying. conflickts 

with physicians, deal with emotional 

needs of patients, lack off support and 

conflickts with nurses and 

supervisors. 

(Chana et al., 2015, s. 2840). 

Svårt sjuka patienter, konflikter 

mellan yrkesgrupper, etiskt 

dilemma, avsaknad av stöd var 

stressorer som utlöste ångest hos 

sjuksköterskor. 

 

Stressorer för 

sjuksköterskor 

i deras arbete. 

 

Emotionell 

stress påverkade 

sjuksköterskor 

negativt 

 Stress 

Etiska överväganden 

Originalartiklarna till litteraturöversiktens resultat har genomgått etisk prövning. För att 

innehållet i artiklarna inte skulle förvrängas och få en annan innebörd har författarna fört ett 

eget etiskt resonemang kring objektivitet och textbearbetning. I linje med Polit och Beck 

(2012, s. 150) som beskriver de etiska principerna för forskare att tillämpa i det vetenskapliga 

arbetet. Forskning ska vara etiskt prövad eller vara godkänd av en etisk kommitté för att 

skydda mänskliga rättigheter (ibid).   
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Resultat 
Resultat baseras på 12 artiklar, varav sju kvantitativa och fem kvalitativa. Analysen 

resulterade i tre kategorier och fyra underkategorier, presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av resultatets kategori och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Arbetsmiljö   Arbetsmiljörelaterade faktorer som kan påverka resultatet av 

handledning 

 Positiva effekter av handledning vid problem i sjuksköterskornas 

arbetsmiljö 

 

Stress  Emotionell stress påverkade sjuksköterskor negativt 

Handledning  Handledningens betydelse för sjuksköterskor individuellt eller i grupp 

Arbetsmiljö 

Studier visade på att arbetsmiljön är viktigt för sjuksköterskor och deras yrkesutövande. Vid 

försämrad arbetsmiljö, påverkas sjuksköterskorna negativt. Det kunde föra med sig sänkt 

arbetsprestation, påverka arbetskulturen samt även gav försämrad lojalitet till sin 

arbetsgivare. Studierna visade även på att YMH hade betydelse som gav positiva resultat på 

för förbättrad arbetsmiljö (Gillet, Colombat, Michinov, Pronost & Fouquereau 2013; 

Häggström, Engström &, Wadensten, 2009; Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). 

Arbetsmiljörelaterade faktorer som kan påverka resultatet av handledning 

Sjuksköterskor ansågs sig vara förhindrade många gånger från att delta på 

handledningssessionerna1, bland annat på grund av hög arbetsbelastning, arbetsgivarens 

planering och sjuksköterskornas egna negativa attityder till handledning. Vid en enhet 

upphörde handledning helt, eftersom få kunde delta. Orsaken till detta var att sessionerna 

var planerade de dagar sjuksköterskorna hade schemalagd ledighet (Hällgren et al., 2014). 

Sjuksköterskor som inte deltog på handledning upplevde ett mindre rättvist ledarskap på 

arbetsplatsen och hade mindre förtroende för sin enhetschef (Koivu et al. 2012a; Koivu et al. 

2011). I en studie utförd av Buus, Angel, Traynor och Gonge (2011) var sjuksköterskorna 

initialt inte motiverade att delta på handledning på grund av att de ansåg att det inte hade 

tid att gå iväg, ville inte lämna över merarbete till sina kollegor och såg inga direkta fördelar 

med handledning. Inställningen till handledning ändrades successivt efter några sessioner 

för de såg de positiva fördelarna som utvecklades inom gruppen. Utmaningar fanns för 

                                                      

1 Sammankomst, sittning 
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arbetsgivaren, att hitta en struktur för handledning och ett utrymme i arbetsschemat för att 

underlätta till inspiration och prioritering att gå på handledning (ibid). 

Positiva effekter av handledning vid problem i sjuksköterskornas arbetsmiljö 

Problem i arbetsmiljön som påverkade sjuksköterskor negativt beskrevs i en svensk studie. 

Vid baslinjen av denna kvalitativa studie framkom bristerna som arbetsrelaterade mål, fasta 

rutiner, negativa attityder kring sin egen profession och avsaknad av respekt mellan 

kollegor. Efter handledda sessioner i grupp sågs en förbättring i sjuksköterskornas 

arbetsmiljö. Från att endast se det jobbiga i situationer och skylla på andra, till att se sin egen 

delaktighet och försöka förstå situationerna som uppkommit. Sjuksköterskorna kände en 

professionell stolthet som de inte upplevt innan och fick ett nytt perspektiv på sitt sätt att 

arbeta (Häggström el al., 2009). En sjuksköterska beskrev:”I´ve got another outlook on myself 

which affects how I feel about myself at work; now I feel more secure of what I want to do and I don’t 

complain so much.” (ibid s. 870). Från att ha arbetat utifrån gamla vanor och inofficiella 

rutiner, till att förstå värdet av officiella rutiner. Arbetsrelaterade mål formulerades, 

strategier utformades för att gemensamt arbeta efter dessa. Utvärderingen av målen visade 

ge positiva resultat för omvårdnaden av patienterna (ibid).  Forskningsresultat visade att 

handledning hade positiv effekt för sjuksköterskor i en icke fungerande arbetsmiljö. Genom 

möjlighet till reflektion, bearbetades inställningar och attityder som ökade engagemanget till 

arbetet, förstärkte yrkesidentiteten, förbättrade samarbetet i arbetsgruppen och att få stöd 

och vägledning ökade lojaliteten till arbetsgivaren. (Hällgren Graneheim, Slotte, Markström 

Säfsten & Lindgren, 2014; Koivu, Hyrkäs & Saarinen, 2011; Koivu. Saarinen & Hyrkas, 

2012,a; Koivu, Saarinen & Hyrkas, 2012,b). 

På ett Universitetssjukhus i Finland, ingick 234 respektive 257 sjuksköterskor i två kvalitativa 

studier som erhöll YMH över en längre tidsperiod. Efter handledning påvisades positiva 

effekter som förbättrade arbetsklimatet. Sjuksköterskorna erhöll ett ökat förtroende för sin 

arbetsgivare och upplevde rättvisare ledarskap i sin helhet. Sjuksköterskorna blev mer 

hängivna och engagerade inom sina arbetsområden, fick även positiva reaktioner från 

patienter kring omvårdnadsarbetet (Koivu et al. 2012a; Koivu et al. 2011).  

Om kulturen på arbetsplatsen var god ökade förutsättningarna och visade på positiva 

effekter av YMH, genom att missnöje kopplat till arbetsplatsen minskades och samarbetet i 
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arbetsteamet stärktes. Värdet av handledning visade sig tydligast bland de yngre 

sjuksköterskorna, de kände sig efteråt tryggare i sitt yrkesutövande och upplevde mer stöd 

från enhetschefen (ibid; ibid). Gillet et al., (2013) menar att stöd från arbetsgivaren och ett 

rättvist ledarskap på arbetsplatsen tillsammans med professionell handledning ses som ett 

direkt samband med hur helhetssynen för sin arbetsgivare upplevdes och hur arbetskulturen 

påverkades. När arbetsgivaren uppskattade, värdesatte arbetsförmågan och erfarenhet hos 

sjuksköterskorna sågs en ökad lojalitet. Arbetskulturen förbättrades på arbetsplatsen och 

arbetsprestationen ökade (ibid). Om arbetsgivaren erbjöd strukturerad och regelbunden 

handledning sågs en minskning av arbetsrelaterade problem för sjuksköterskor. Genom 

möjlighet till reflektion kunde de gemensamt i sitt arbetsteam komma fram till nya strategier 

för problemlösningar, känna möjlighet att prioritera sina arbetsuppgifter för göra 

arbetsdagen mera effektiv, samt att kunna göra en skillnad i patientomvårdnaden och 

förbättra omvårdnaden (Tunnah et al., 2012). ”Coming and mixing with the other people that you 

work with in the department weekly, is actually more beneficial probably than anything else” (ibid, s. 

288). 

Stress  

Sjuksköterskor kände ökad emotionell stress, maktlöshet och svårigheter att sätta gränser 

mellan att hålla distans eller att bli för emotionellt engagerad i omvårdnaden av den svårt 

sjuka patienten. Att inte kunna uppnå sina vårdideal och kunna utföra ett bra arbete utlöste 

känslor av att inte räcka till. Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av stöd och handledning, 

med utrymme för reflektion för att stärka självförtroende och minska risken för psykiskt 

påfrestning och att drabbas av utmattningssyndrom. (Chana, Kennedy & Chessell, 2015; 

Hällgren et al., 2014; Udo, Melin-Johansson & Danielsson, 2011).T 

Emotionell stress påverkade sjuksköterskor negativt. 

När sjuksköterskorna beskrev sina mål för hur de ville utforma omvårdnadsarbetet kring 

patienterna, gick det inte att uppnå på grund av arbetsrelaterad stress och många patienter 

att vårda, här uppstod intressekonflikt. Att inte kunna vårda som sjuksköterskorna önskade 

resulterade i att de kände maktlöshet som utlöste emotionell stress. Tidsbrist försvårade 

möjligheten att kunna sitta ned och samtala med patienterna kring deras problem i den 

utsträckning som patienterna önskade och det gjorde att sjuksköterskorna inte kunde leva 
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upp till patienternas eller sina egna förväntningar kring vårdandet. Sjuksköterskorna 

försökte arbeta tillsammans för att stödja varandra och på så sätt minska emotionell 

påfrestning för att hantera situationerna på bästa sätt (Hällgren et al., 2014). 

I en kvalitativ studie framkom det under handledning att sjuksköterskor kände sig 

otillräckligt förberedda och hade inte tydliga strategier för den komplicerade omvårdnaden 

kring patientgrupper med cancerdiagnoser och deras existentiella frågor. Känslor av 

maktlöshet utlöstes av att inte kunna hjälpa patienterna i den situationen de befann sig. 

Sjuksköterskorna var inte alltid säkra på om de gjorde rätt eller fel. “Should I encourage her 

(the patient) or should I perhaps just, well, listen? Sometimes I have tried to encourage but then I feel 

a bit stupid…” (Udo et al., 2011, s. 449). 

Udo et al., (2011) säger vidare att sjuksköterskorna beskrev att de jämförde patienternas 

situation med sin egen och hur de skulle agera om de blev drabbad av liknande diagnos. Att 

medvetet försöka hålla en distans till patienten var en strategi för att inte bli för emotionellt 

engagerad. Den strategin var lättare att upprätthålla om t.ex. patienterna hade sjukhuskläder 

istället för privata. Att identifiera sig med patienten kunde vara positivt för sjuksköterskorna 

och stärkte förmågan att visa empati. Om de inte kunde hålla distans till patienten och blev 

för emotionellt engagerad utlöstes negativa effekter som blev psykologiskt påfrestande och 

hens empatiska förmåga försämrades.  “It’s important to talk about keeping one’s distance so you 

don’t get too involved...” (ibid, s. 450).  Att ansvara för svårt sjuka patienter, känna av tidsbrist i 

omvårdnaden, inte ha möjlighet att diskutera omvårdnadsstrategier samt utbyta 

erfarenheter med sjuksköterskekollegor under arbetsdagen utlöste även det känslor av 

maktlöshet “It almost feels like I have to back out in the middle of the conversation and move on to 

the next…” (ibid, s. 450).  

Chana t al., (2015) visar i en enkätundersökning, av tre utförda, i en studie att sjuksköterskor 

upplevde höga emotionella stressnivåer i samband med vård av svårt sjuka och döende 

patienter. Om de inte kände sig väl förberedda i mötet med patientens och närståendes 

känslomässiga behov, samt vid undermåliga behandlingsstrategier av patienters behandling. 

Även avsaknad av stöd och vägledning för sjuksköterskor i arbetet gav ökat stresspåslag. 

Resultatet sammanställdes och redovisades procentuellt i en tabell där emotionell 

utmattning fick högsta poängen 50 %.  I enkäten visade svaren även på att det påverkade 
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prestationsförmågan och gav en form av yrkesidentitetskris som innebar att 

sjuksköterskornas empatiska förmåga försämrades kraftigt och riskerades att drabbas av 

utmattningssyndrom, se figur 2. 

 

Figur 1. Utmattningssyndromsnivåer hos sjuksköterskor.  

Motsättningar mellan sjuksköterskekollegor och läkare angående omvårdnads- och 

behandlingsstrategier var hög stressfaktor som hämmade hen från att kunna distansera sig 

från arbetet och inte ta med sig det hem. Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av stöd och 

handledning för att få hjälp med att hantera arbetsrelaterade problem. Det var av vikt att 

undersöka faktorerna som påverkade sjuksköterskornas mående för att de skulle kunna ge 

en god patientomvårdnad. Genom utrymme för reflektion på ett strukturerat och 

kontinuerligt sätt minskades emotionell stress och risken att drabbas av 

utmattningssyndrom (ibid, 2015). 

Den egna förmågan till att kunna att hantera svåra samtal, etiska dilemma och möta 

närstående i dessa situationer, är kopplad till negativ stress. Sjuksköterskor med mindre 

vårderfarenhet utsätts då för högre påfrestning (Wallbank & Robertson, 2012). Det kunde ha 

betydelse att införa handledning som främjar ett ökat självförtroende och minskar emotionell 

stress (Tunnah et al., 2012).  

Handledning 

Handledningens betydelse för sjuksköterskor individuellt eller i grupp 

När sjuksköterskorna deltog i en organiserad grupp med handledare gav det dem en 

möjlighet till att stödja varandra. Sjuksköterskorna insåg att de hade tänkte lika i många 

situationer och det ökade deras självförtroende. De förstod värdet av handledningens 
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betydelse för sin egen personliga utveckling, för gruppens sammanhållning och deras 

yrkesidentitet stärktes. Handledning visade att det informella kollegiala stödet var av stor 

vikt för tillfredsställelsen i arbetet. Gav även effekter för deras professionella självständighet 

och självkännedom. Hade däremot begränsad inverkan på den professionella utvecklingen 

(Koivu et al., 2012b). Möjlighet att ventilerar sina problem och erfarenheter i arbetet, gav det 

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

känslor och tankar i en trygg miljö och strukturerad grupp gav en ökad acceptans och 

förståelse i gruppen (Buus et al., 2011).  

Handledning hade positiv inverkan på individer som var tystlåtna i arbetsgruppen, de blev 

mer utåtriktade och klarade bättre av att prata inför andra. Motivation skapades till att bli 

positivare för att pröva nya tillvägagångssätt, för att komma fram till problemlösning och 

ändra rutiner till att förbättra arbetet. Negativa attityder och uppfattningar om sina kollegor 

ändrades under handledningens gång till att respektera sina kollegor och det förbättrade 

arbetsmoralen (Häggström et al., 2009). 

”What kind of person is this, she seems odd …but then when I met her in the group, my Godd 

what interesting thing she say, it was realy interesting to hear. I didn´t know she thought this 

and that. I got a completely different view of the person…” (ibid, s. 871). 

Positiva och negativa faktorer som kunde inverka på individens mottaglighet av 

handledning, var den handleddes ålder, kön, antal yrkesverksamma år, tidigare erfarenheter 

av att bli handledd, anställningsvillkor, arbetstider och inom vilken specialitet de arbetade. 

Resultat och effektivitet av handledning kunde påverkas både positivt eller negativt utifrån 

vilken miljö handledningen tog plats, storlek på grupperna och i vilken omfattning man fick 

handledning. Positiv kunde vara att de såg saker utifrån olika perspektiv relaterat till om de 

var mer eller mindre erfaren inom sjuksköterskeyrket eller av sitt arbetsområde. Negativ 

effekt blev om t.ex. de inte blev handledda i en trygg miljö eller om de hade negativ 

erfarenhet sedan tidigare av handledning. YMH visade på bra resultat på gruppen och 

individen om handledaren var akademiskt utbildad och erfarenhet av att handleda 

sjukvårdspersonal (Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner & Haataja, (2006). Om YMH sker 

över en längre tidsperiod och hade kontinuitet av handledare vid varje session kunde det ha 

bättre inverkan på arbetsengagemang, arbetsförmågan, psykologisk stress och för att 

förstärka samarbetet (Koivu, Saarinen et al., 2012a).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna använde sig utav litteraturöversikt som var en bra metod för att hitta studier som 

var relevanta för valt ämnesområde. Litteraturöversiktens resultat framställdes efter, val från 

författarna, att framställas utifrån både kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig forskning som 

kan ses som en styrka för slutresultatet. Kvalitativ forskning beskriver egenskaper för att 

försöka förstå ett sammanhang och kvantitativ forskning mäter de egenskaper i ett 

sammanhang. Tillsammans utgör de en möjlighet att se helhetsperspektiv. Sökningar 

utfördes endast i databaserna Cinahl och PubMed, som är de största databaserna inom 

omvårdnad och medicin. Dock kan det ses som en svaghet att inte använda sig utav fler 

databaser som troligtvis hade genererat i ett bredare urval. 

Initialt i sökningsprocessen användes fritextsökorden ”supervision”, ”clinical supervision” 

resulterade i tusentals träffar med innehåll mot syftesområdet men inte med relevant 

begränsning mot syftet. I Cinahl användes Headings i kombination med Subheadings och 

sökord i fritext för att få ned antalet träffar mot syftet. Svårigheter fanns att hitta artiklar med 

sökning med Mesh-termer i PubMed. Endast ”Nursing Staff, Hospital/psychology” som Mesh-

term och med fritextordet ”clinical supervisoin” gav träffar. Vidare användes fritextsökning i 

båda databaserna. Författarna anser att de 12 valda artiklarna uppnådde relevans till 

litteraturöversiktens syfte och därmed utökades inte sökning.  

Inklusionskriterier tillsammans med använda sökord resulterade i flertalet artiklar med 

koppling till området handledning. Dock visade sig flertalet artiklar innefatta handledning 

av sjuksköterskestudenter och handledning av andra yrkesgrupper inom sjukvården. Det 

var inte relevant till syftet som var att se betydelsen av handledning utifrån yrket 

sjuksköterska. Därtill tillkom exklusionkriterium av sjuksköterskestudenter och handledning 

för övriga yrkesgrupper.  Av de 12 vetenskapliga artiklar som analyserades till resultatet i 

litteraturöversikten visade sig (n=6) även innefatta undersköterskor som deltagare. 

Författarna har valt att endast se till sjuksköterskor i artikelresultaten. 

En av artiklar exkluderade även manliga sjuksköterskor på grund att de var för få till antalet 

och deras konfidentiellitet kunde inte säkerställas. Det kan ses som en svaghet till 

litteraturöversiktens resultat att inte visa på skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 
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sjuksköterskor gällande betydelsen av handledning. Författarna har i litteraturöversiktens 

resultat valt att endast benämna sjuksköterskor som en profession och inte tittat efter 

yrkesspecialitet eller kön när det gäller att beskriva betydelsen av handledning. Artiklarna 

som låg till grund för resultatet i litteraturöversikten var utförda i Sverige, Norge, Finland, 

Danmark, Frankrike, Storbritannien. Att de var utförda inom Norden, Storbritannien och 

Frankrike tolkar författarna som en styrka. Sjuksköterskor i artiklarna oberoende på 

uppbyggnad av sjukvårdsorganisation, upplevde likartade problem och visade på att 

handledning hade effekt för stresshantering och arbetsmiljöproblem. Resultatet visade även 

på möjlig överförbarhet att exemplifiera på arbetsplatser inom svensk hälso- och sjukvård 

detta kan ses som en ytterligare styrka. Författarna har arbetat gemensamt genom hela 

processen som ett team. Kompletterat varandra genom att ha olika erfarenheter gällande 

bearbetning av text. Tidigare erfarenhet av valt ämnesområde fanns hos båda författarna och 

kan ses både som en styrka och svaghet gällande förförståelse. Styrka, att förförståelse 

utgjorde det möjligt att se helheten i artiklarna. Svaghet där förförståelse gjorde att 

författarna kunde ha förutfattad mening om artiklarnas resultat. 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visade att försämrad arbetsmiljö och emotionell stress, 

påverkades sjuksköterskorna negativt. Det kunde föra med sig sänkt arbetsprestation, att 

inte kunna ge vård utifrån egna och patienternas förväntningar, påverka arbetskulturen och 

gav försämrad lojalitet till sin arbetsgivare. YMH hade betydelse och gav positiv effekt för 

sjuksköterskor i en icke fungerande arbetsmiljö och minskade emotionell stress. 

Arbetsmiljö 

“Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är 

starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagaren” (Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4., 

11§). 

Författarna menar att litteraturöversiktens resultat av arbetsmiljön kan ses utifrån två olika 

perspektiv. Ett yttre, som missnöje på arbetsplatsen, hög arbetsbelastning och ett orättvist 

ledarskap. Ett inre där förmågan att hantera sammanhang och dess betydelse skiljer sig 

mellan individ till individ som framkallar negativ stress.  Mbaruku, Larson, Kimweri och 

Kruk (2014) säger även de att arbetsmiljön kan ses utifrån två perspektiv, hur arbetsgivaren 
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skapar struktur på arbetsplatsen och hur arbetsteamet känner samhörighet. Det förklarar till 

stor del variation på hur olika sjuksköterskorna upplever tillfredsställelse på arbetsplatsen 

och utifrån vilka eller vilket av perspektiven som är störmoment i arbetsmiljön (ibid). 

Antonovsky´s (2011, s. 29-31) säger att KASAM kan bistå i ledarskapet, eftersom miljön 

påverkas av hur människans värde lyftes fram. Det är viktigt att visa på vad som fungerar 

bra, men även att se till att missnöje används till att påvisa vilka behov som verkligen finns 

(ibid, s. 29-31). 

Litteraturöversiktens resultat visade på att bristande stöd från chefer och arbetsgivare samt 

hög arbetsbelastning resulterade i försämrad arbetsmiljö för sjuksköterskor. Det påverkade 

och försämrade samarbetet och respekten mellan sjuksköterskekollegor. Att arbeta under 

hög arbetsbelastning medförde även sänkt engagemang för sitt arbetsområde och 

försämrade patientomvårdnaden. Sharma, Davey, Davey, Shukla, Shrivastava och Bansal 

(2014)  styrker i sin studie att brister i arbetsmiljön försämrade bedömnings och 

beslutsförmågan hos sjuksköterskorna vilket ökade risken att göra handhavande fel som 

kunde komma påverka patientsäkerheten. I studien rekommenderar de att det är av vikt att 

arbetsgivaren erbjuder YMH för att reducera arbetsrelaterade problem för att säkra 

patientsäkerheten.(ibid). I linje med Ramanujam, Abrahamson & Anderson (2008) som även 

de styrker i sin studie att arbetsmiljö som inte är tillfredsställande utsatte sjuksköterskorna 

för arbetsrelaterad stress och ökade missnöje till arbetsplatsen. Det hindrade 

sjuksköterskorna från att tillgodose patienters behov och leverera vård av god kvalitet (ibid).  

Författarna menar att det är oacceptabelt att sjuksköterskor arbetar i ohälsosam arbetsmiljö. 

YMH har positiva effekter på arbetsrelaterade problem och måste synliggöras för 

sjuksköterskor och avdelningschefer. Litteraturöversikten resultat påvisar att YMH leder till 

förbättringar som stärker sjuksköterskornas profession i omvårdnaden.  Bégat, Ellefsen och 

Severinsson (2005) styrker i sin studie att sjuksköterskorna efter YMH upplevde ökad 

kontroll över sitt arbete, mindre arbetsrelaterad ångest och hanterade konflikter mer 

professionellt. Sjuksköterskorna utvecklade ett bättre samarbete utifrån stöd från mer erfarna 

kollegor. Att prioritera sina arbetsuppgifter var viktigt för att få möjlighet att hantera dagen 

på ett effektivt sätt som gav tillfredsställelse i arbetet (ibid). 
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Ohlson och Arvidsson (2005) visar likt litteraturöversiktens resultat att sjuksköterskors 

yrkesidentitet stärks genom att få bekräftelse från arbetsteamet genom YMH.  Genom 

förståelse och erkännande från andra teammedlemmarna kände sjuksköterskorna lättnad att 

kunna uttrycka sina känslor och tankar i en trygg miljö. Ohlson och Arvidsson (2005) säger 

vidare att det kan stärka sjuksköterskorna till att förmå att arbeta mer självständigt om de 

tillsammans under YMH får möjlighet att diskutera sin egen yrkesroll i förhållande till andra 

yrkeskategorier på arbetsplatsen (ibid). Även Bowers och Botttiglieri (2007) säger att 

sjuksköterskor uppgav att det fanns situationer där de hade hittat olika sätt att närma sig 

problematiska situationer genom att komma fram till nya lösningar med sina 

sjuksköterskekollegor. De hade genom grupphandledningen fått kunskap som förbättrade 

deras omvårdnadsarbete samt skapade även starkare band kollegor emellan (ibid). 

Stress 

Hanterbarhet definieras som att kunna bemöta en situation och de krav som ställs utifrån 

situationen. Det kräver att det finns resurser tillgängliga till individens förfogande, som 

tillsammans med individens egna resurser utgör om hen ska få en känsla av hög 

hanterbarhet och klara av att inte bli ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2011, s. 45-

46).   

Om det finns brister i förberedelser eller av erfarenhet hos sjuksköterskan behöver de få 

handledning och utbildning (Monterosso, Kristjanson, Sly, Mulcah, Holland, Grimwood & 

White 2005). Enligt litteraturöversiktens resultat uppstod otrygghet hos sjuksköterskorna i 

komplicerade vårdsituationer. De kunde inte alltid hantera situationerna och framstå som 

professionell det framkallade känslor av maktlöshet.  Sjuksköterskor kände på grund av 

detta ökad emotionell stress, svårigheter att sätta en gräns mellan att hålla distans eller att bli 

för emotionellt engagerad i patienterna. Författarna menar att oavsett inom vilket område 

sjuksköterskor arbetar, kan en upplevelse av maktlöshet infinna sig om hen inte får hjälp 

med att öka sin egen medvetenhet kring sina egna tankar och känslor. Finns inte förmågan 

att inse sina styrkor och svagheter, blir det svårt att klara av att hålla distans till patienter, 

vårdsituationer samt att hantera stress i sitt arbete. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) säger 

i deras studie att sjuksköterskors svårigheter i att uppnå en balans mellan att vara nära och 

hålla distans, beror på livserfarenhet, yrkeserfarenhet och personlig mognad för att kunna 
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sätta gränser och inte bli för involverad. Att få handledning gav en möjlighet att kunna 

reflektera i samråd med erfarna sjuksköterskekollegor som gav stöd och hjälp att hantera 

stressiga situationer (ibid).  

Litteraturöversiktens resultat visar vidare på att sjuksköterskorna inte kunde ge vård utifrån 

sina egna och patienters förväntningar väckte känslor av otillräcklighet som påverkade 

sjuksköterskorna negativt och gav emotionell stress. Behovet av stöd från kollegor och 

professionell handledning var efterfrågad. Stress kan till en viss nivå enligt Sharma et al., 

(2014) förbättra arbetsprestation och omvårdnads vårdkvalitet. Blir stressnivån inte 

hanterbar förloras dess fördelaktighet och får negativa effekter. Arbetsledningen borde vara 

mer stöttande för de sjuksköterskor som känner av negativ stress påverkan (ibid). Utan stöd 

och handledning i vårdkrävande situationer ökade risken för emotionell utmattning hos 

sjuksköterskorna. Arbetsgivaren bör ge stöd till de sjuksköterskor som kände av negativ 

stress (Sharma et al., 2014).  

Handledning 

Resultat i litteraturöversikten visade på förhållanden av positiva och negativa faktorer, som 

kunde komma inverka på effekt och resultat av handledning t.ex. ålder och antal år i yrket. 

Det stöds i en studie av Teasdale, Brocklehurst och Thom (2001) där sjuksköterskor ansåg att 

de under grupphandledning kunde diskutera och reflektera större problem. Under 

handledning kunde de utbyta erfarenheter och reflektera i samförstånd med kollegor med 

stöd och vägledning genom en handledare. Självkänslan och självförtroendet stärktes för 

sjuksköterskan individuellt men även för gruppen i helhet. Kontinuitet i 

handledningssessionerna var önskvärt för att ge positiv effekt.  Vidare säger Teasdale et al., 

(2011) att sjuksköterskor i stor utsträckning behöver någon form av stöd, men att det var mer 

lämpligt att erbjuda stöd till den mindre erfarne sjuksköterskan som värderade 

handledningen högre än sina äldre kollegor vid t.ex. resursbrist (ibid). Författarna menar att 

om sjuksköterskor erhåller YMH så stärks yrkesidentitet, ökad självkänsla. Det glöms bort 

att det kan vara kravfyllt att arbeta i ett team, där individens behov inte alltid synliggörs. 

Eget ansvar för sin situation och att arbetsgivare investerar i långsiktiga lösningar där 

handledning är en metod ser man att det kan ge positiva resultat för sjuksköterskor. 

Antonsson och Sandström (2000) säger att områden som diskuteras under handledning är 
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patientrelaterade, sjuksköterskerollen och professionen. När sjuksköterskorna bekräftas och 

får stöd, kan hen utvecklas i sin yrkesroll och utföra omvårdnaden skickligare.  

Severinsson och Kamaker (1999) säger att efter YMH i grupp ökade betydligt 

sjuksköterskornas engagemang för sin arbetsplats och de blev mer uppmärksammad på hur 

de kunde och hur de skulle agera i olika situationer för att förbättra sin arbetsmiljö. De erhöll 

ökad förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande för att kunna omsätta det till att 

ifrågasätta moral och etik på arbetsplatsen som formade arbetskulturen i positiv riktning 

(ibid). Bégat et al., (2005) styrker i sin studie att sjuksköterskor som erhöll YMH kontinuerligt 

upplevde en mer positiv uppfattning om sitt eget välbefinnande.  

Antonovsky (2011, s. 42-46) säger i sin teori att KASAM syftar till i vilken utsträckning 

individen hanterar erfarenhet av yttre och inre påfrestning för att klara av olika situationer. 

Påfrestning kopplas samman med faktorer i omgivningen och hur individen hanterar dessa 

faktorer för att frambringa kontroll över situationerna (ibid). 

Slutsats 
Litteraturöversiktensresultat belyste att försämrad arbetsmiljö för sjuksköterskor gav sänkt 

arbetsförmåga, påverkade patientomvårdnaden och ökade emotionell stress.  Det 

rapporteras dagligen i sociala medier att svensk sjukvård är i kris. Erfaren som oerfaren 

sjuksköterska, avslutar sin anställning på grund av dåliga arbetsförhållanden. Resultatet i 

litteraturöversikten visade på att det fanns betydelse för YMH. Det hade positiva effekter 

gällande att reducerade arbetsrelaterade stress för sjuksköterskor. Genom reflektion och 

möjlighet att tillsammans med kollegor med mer erfarenhet utformades strategier för 

problemlösningar. Stärkte sjuksköterskornas yrkesidentitet och gav ökat självförtroende. Ett 

förbättrat arbetsklimat bidrog till ökat engagemang i arbetet och förbättrade vårdkvalitén. 

Arbetsgivaren bör vara mer angelägen om att vilja bidra till en förbättrad arbetsmiljö genom 

att möjliggöra och erbjuda YMH för sjuksköterskorna så att de fortsättningsvis ska orka 

lindra, trösta och vårda utan att själva bli sjuka. Fortsatt forskning inom området 

yrkesmässighandledning är av intresse för att undersöka vad som ytterligare kan stärka 

sjuksköterskornas yrkesprofession. Även forskning utifrån ett genusperspektiv vore av 

intresse för att belysa skillnader mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskors attityder eller 

behov av yrkesmässighandledning. 
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fick sitta i lugn och 

ro utan att bli 

störd.  

Hög  

Grad 1 

Chana, 

Kennedy & 

Chessel 

(2015) 

England 

Att undersöka 

relationen mellan 

arbetsrelaterade 

stressorer, individuella 

faktorer och personliga 

resurser och hantering 

strategier för att 

undersöka nivåer av 

utbrändhet, 

psykologisk stress och 

vård vanor hos 

sjukvårdspersonalen 

(sjusköterskor) 

Kvantitativ 

Tvärsnitt-

studie 

Sambands- 

baserad 

studie 

102 

sjuksköters

kor 

(>20%) 

Enkät- 

undersökning,  

beskrivande 

statistik 

 

Resultatet visade 

på många faktorer 

som kan kopplas 

samman med 

sjuksköterskors 

nivåer av 

utbrändhet och 

emotionell 

utmattning. 

Speciellt 

arbetsrelaterade 

stressorer och 

coping-strategier 

integrerar med att 

må bra hos 

sjusköterskorna 

Hög 

Grad 1 

Gillet, 

Colombat, 

Michinov, 

Pronost & 

Fouquereau 

(2013) 

Frankrike 

Föreslå och prova en 

integrativ modell som 

förklarade vilket 

inflytandet rutiner, och 

förfaringssätt har i 

arbetet samt om typ av 

ledarstil påverkade 

sjuksköterskornas 

tillfredsställelse på 

arbetsplatsen, 

identifikation och 

uppfattning av stöd 

från arbetsgivaren 

Kvantitativ 

Tvärsnitts- 

studie 

Samband 

(korrelation

) 

323 

sjuksköters

kor 

 (35,4%) 

(>20%) 

Enkät- 

undersökning, 

med 5-7-10 

poäng Likert- 

skalor, tema 

skalor med åtta- 

teman support 

skala, 

beskrivande 

statistik 

Rutiner och 

förfaringssätt i 

arbete samt vilken 

ledarstil 

arbetsgivaren 

hade var, 

relaterade till 

sjuksköterskornas 

upplevelse, 

tillfredsställelse på 

arbetsplatsen, 

påverkade 

arbetsförmågan 

och upplevt stöd 

från arbetsgivaren 

Hög  

Grad 1 

 



 

 

 

 

Bilaga 2b 

Hyrkäs, 

Appelqvist-

Schmidlchne

r & Haataja 

(2006) 

USA 

Finland 

Finland 

Hur de handleddas 

bakgrund, hur miljön 

runt omkring 

sjuksköterskorna 

påverkar resultatet av 

handledning av 

deltagarnas nivåer av 

utbrändhet, 

tillfredsställelse på 

arbetet och 

uppfattningen hur det 

påverkar vårdkvalitén 

Kvantitativ 

Översikts-

studie 

799 

sjuksköters

kor 

(inte 

beskrivet) 

Enkät-

undersökning 

Beskrivande- 

statistik 

Resultatet visade 

på att det fanns 

stora skillnader i 

erfarenheterna av 

handledning var. 

För att 

handledning skall 

vara 

tillfredsställande 

får man inte naivt 

och tro att det 

alltid är bra utan 

att ta reda på 

faktorer som kan 

vara störmoment 

för slutresultatet. 

Hög 

Grad 1 

Häggström, 

Engström & 

Wadensten 

(2009) 

Sverige 

Att beskriva 

sjukhemssjuksköterskor

s och 

undersköterskornas syn 

på sitt arbete och deras 

egen syn på sig sin 

arbetsroll, under 

handledning över en 

period av nio månader 

för att bli mer 

medveten om sin 

arbetsroll  

Kvalitativ, 

beskrivande 

studie, 

12 

sjuksköters

kor 

(inte 

beskrivet) 

Semistrukturera

de intervjuer, 

dold- 

innehållsanalys 

Visade förbättrad 

yrkesroll, de som 

varit passiva blev 

aktiva, de 

tystlåtna i 

gruppen blev mer 

frispråkig 

attityder 

förändrades från 

att klaga till att 

förstå 

Hög 

Grad 1 

Hällgren-

Graneheim, 

Slotte, 

Markström-

Säfsten & 

Lingren 

(2014) 

Sverige 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

samtala med patienter 

på en psykiatrisk vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ  

 

10 

sjuksköters

kor 

(inte 

beskrivet)  

Fokus grupp 

intervju och två 

individuella 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor 

beskrev 

motsättningar som 

fanns mellan deras 

egna mål att 

vårdandet 

patienterna och 

hur det 

verkligheten såg 

ut inom 

verksamheten och 

som inte gav 

utrymme i arbete 

att nå upp till satta 

mål. Det kunde ge 

en icke 

tillfredsställd 

arbetssituation, 

och känslor av 

otillräcklighet hos 

sjuksköterskor 

Hög  

Grad 1 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2c 

Koivu, 

Hyrkäs & 

Saarinen 

(2011) 

Finland 

USA 

Finland 

Undersöka vilka 

sjuksköterskor som 

deltog på handledning 

då alla erbjöds att vara 

med-   

 

 

Kvantita- 

tiv 

328 

sjuksköter-

skor 

(>20%) 

Enkät studie Självförtroende 

ökades, 

yrkesidentitet 

stärktes, erhöll ett 

större förtroende 

för sin 

arbetsgivare och 

ett mer rättvist 

ledarskap i sin 

helhet. 

Hög 

Grad 1 

Koivu, 

Saarinen & 

Hyrkas 

(2012) 

Finland 

Finland 

USA 

Undersöka vilken effekt 

handledning hade på 

sjuksköterskors 

välmående på arbetet 

över en fyra års period. 

Kvantitativ 

Quasi-

experiment 

119 

Sjuksköter-

skor 

(inte 

beskrivet) 

Enkät intervju, 

beskrivande 

statistik 

Förbättrade 

arbetets 

prestationsförmåg

a, förbättrad 

arbetsresurser, 

minskad 

psykologisk stress 

såg man hos de 

som fick 

handledning, 

gällde inte de 

sjuksköterskor 

som inte deltog i 

handledning, 

Hög 

Grad 1 

Koivu, 

Saarinen 

Hyrkas 

(2012) 

Finland 

Finland 

USA 

Först att se vilka 

sjuksköterskor som 

gynnades av 

handledning och andra: 

undersöka vilka som 

var friskare och mer 

tillfreds med sitt arbete 

efter effektiv 

handledning gentemot 

de som inte deltog 

Kvantitativ 

Tvärsnitts 

studie 

234 

sjuksköters

kor,  

(>20) 

Enkät med 33 

teman med svar 

genom 5 poängs 

likert-skala, 

beskrivande 

statistik 

Efter handledning 

upplevde 

sjuksköterskorna 

att de fick bättre 

kontroll över sitt 

arbete, förbättrat 

samarbete, större 

engagemang i 

arbetet och ökad 

lojalitet till 

arbetsgivaren, än 

de sjuksköterskor 

som inte deltog. 

Hög grad 

1 

Tunnah, 

Jones & 

Johnstone 

(2012) 

Wales 

Förklara känslor och 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på hospice, 

för att försöka 

identifiera faktorer till 

stress. 

Kvalitativ 

metod 

10 

sjuksköters

kor 

Semi-

strukturerad 

intervju 

Genom möjlighet 

till reflektion, var 

det lättare att 

prioritera 

arbetsuppgifter. 

Arbetsdagen blev 

mera effektiv.    

Självförtroende 

ökade och 

emotionell stress 

minskades. 

Hög 

Grad 1 

 



 

 

 

 

Bilaga 2d 

Udo, Melin-

Johansson & 

Danielson 

(2011) 

Sverige 

Att undersöka om 

sjukvårdspersonal 

inom kirurgisk 

cancervård diskuterade 

existentiella frågor med 

patienterna 

Kvalitativ  

fenomenolo

gisk 

 

7juksköter

skor 

(Inte 

beskrivet) 

Grupp 

handlednin,ostr

ukturerad 

bandinspelade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna 

upplevde 

maktlöshet när de 

inte hade 

strategier till att 

kunna hålla 

distans eller att bli 

för engagerad, 

samt samtala med 

patienten om 

deras existentiella 

frågor 

Hög 

Grad 1 

 

Wallbank & 

Robertson 

(2013) 

England 

Hur sjuksköterskor och 

barnmorskor hanterade 

stress vid 

omhändertagandet av 

svårt sjuka nyfödda 

barn 

  

Kvantitativ 

Retrospek-

tiv 

Tvärsnitt 

studie 

245 

Sjuksköter-

skor 

Enkät Förmågan till att 

kunna att hantera 

svåra samtal, 

etiska dilemma 

och möta 

närstående, är 

kopplad till 

negativ stress. 

Hög 

Grad 1 

 


