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Abstrakt: 

 

Bakgrund: 

Det framkommer i tidigare forskning att en tredjedel av alla arbetsrelaterade sjukdomar i 

Sverige inom vårdsektorn under året 2004 hade att göra med organisatoriska eller sociala 

faktorer såsom arbetsbelastning. Statistiken toppades av sjuksköterskor som kände av diffusa 

arbetskrav men som också drabbats av som traumatiska upplevelser som inbegriper hot och 

som skapade rädsla. Miljön för sjuksköterskor kan vara stressig och moraliskt påfrestande och 

kan leda till utmattningssyndrom såväl som sjukskrivning. Omvårdnadshandledning är ett 

forum till för omvårdnadspersonal, däribland sjuksköterskor inom vård av äldre, och dess 

syfte är avhjälpa effekterna av stress. Oavsett inriktning i yrkeslivet som sjuksköterska kan 

omvårdnadshandledning vara ett verktyg för stresshantering med vinster för patienten såväl 

som arbetsmiljön men också sjuksköterskan själv.  

Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom vård av äldre 

upplever omvårdnadshandledning. 

 

Metod: 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes som metod till studien som baserar sig 

på intervjuer av åtta sjuksköterskor inom vård av äldre. Fokus i intervjuerna var att fånga 

deras upplevelser av att få omvårdnadshandledning och om det hade någon betydelse för 

deras omvårdnadsarbete. Metoden lämpade sig således för en förutsättningslös analys av text 

på ljudbandade intervjuer och hade tidigare använts inom omvårdnadsforskning.  

Resultat: 

Resultatet resulterade i fyra teman. Förutsättning för omvårdnadshandledning, stresshantering 

och stödsamtal, avslappningsövning samt tillämpning i omvårdnadsarbetet. Deltagarna i 

studien upplevde omvårdnadshandledningen som ett positivt och nödvändigt inslag i sitt 

yrkesarbete och uppskattade att deras chefer hade avsatt tid åt detta för dem. De kunde känna 

att stress och frustration kunde kanaliseras och hanteras vilket ledde till bättre patientmöten, 

omvårdnad och hälsovinster för dem själva. Omvårdnadshandledningen inleddes med 

avslappningsövningar vilket var nödvändigt för att de skulle kunna fokusera på handledningen 

och komma i fas. Deltagarna upplevde också att handledarens vägledning, tips och råd gav 

dem praktiska verktyg som förbättrade mötet med patienten, anhöriga samt med kollegor. 

Slutsats: 

Sjuksköterskor oavsett arbetsområde kan ha stor nytta av omvårdnadshandledning. Att 

erbjuda sjuksköterskor möjlighet till omvårdnadshandledning är en investering för 

verksamheten, sjuksköterskan och patienten. Vinster kan ses ur ekonomisk-, hälsomässig- 

samt omvårdnadsmässig synvinkel. 

Nyckelord: Arbetsstresshantering, omvårdnadshandledning, sjuksköterskor och vård av äldre 

 

 



 

 

 

Abstract: 

Background: 

It shows in earlier research that a third of all occupational diseases in Sweden in the health 

sector during the year 2004 had to do with organizational or social factors such as workload. 

The statistics were topped by nurses who knew of diffuse job requirements but are also 

affected by the traumatic experiences involving threats and that what created fear. The 

environment for nurses can be stressful and morally challenging and can lead to burnout as 

well as sick leave. Nursing Supervision provides a forum for nursing staff, including nurses in 

elderly care, and its purpose is to remedy the effects of stress. Regardless of orientation in 

employment as a nurse can clinical supervision as a tool for coping with gains for the patient 

as well as the working environment but also the nurse herself.  

Aim 

The aim was to describe how nurses who work in elderly care experience nursing supervision. 

Method:  

Qualitative content analysis with an inductive approach was chosen as the method to the study 

based on interviews with eight nurses in the care of elderly people. The focus of the 

interviews was to capture their experiences in receiving clinical supervision, and if it had any 

bearing on their nursing work. The method was appropriate, therefore, for an unbiased 

analysis of the text of the audio taped interviews, and had previously been used in nursing 

research. 

Result: 

The outcome resulted in four themes. Prerequisite for clinical supervision, stress management 

and counseling, relaxation training, and application in nursing. The participants felt nursing 

supervision as a positive and necessary element of their professional work and appreciated 

that their managers had set aside time to this for them. They could feel the stress and 

frustration could be channeled and dealt with the effect better patient care, nursing and health 

benefits for themselves. Nursing Supervision began with relaxation exercises, which was 

necessary to enable them to focus on counseling and to get in the right mood. The participants 

also felt that the supervisor's guidance, tips and advice provided them with practical tools that 

improved the meeting with patients, relatives and colleagues. 

Conclusion:  

Nurses regardless of work can greatly benefit from clinical supervision. To offer nurses 

opportunities for clinical supervision is an investment for the business, nurse and patient. 

Gains can be seen from an economic-, health- and nursing perspective. 

Keywords: Clinical supervision, coping work stress, elderly care and nurses 
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INLEDNING 

Intresset för omvårdnadshandledning är stort och används redan i grundutbildningen för 

blivande sjuksköterskor som ett viktigt led för att reflektera över den verksamhetsförlagda 

utbildningen (Lindell, 2003). Studier har bedrivits för att utvärdera betydelsen av 

omvårdnadshandledning också för färdigutbildad personal som arbetar inom hälso- och 

sjukvård samt äldrevård. (Bégat & Severinsson, 2006; Hochwälder, 2007; Juthberg, Eriksson, 

Norberg & Sundin, 2008). Miljön för omvårdnadspersonal kan vara stressig och moraliskt 

påfrestande och kan leda till utmattningssyndrom såväl som sjukskrivning (Juthberg et al., 

2008). Det framkommer att en tredjedel av alla arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige inom 

vårdsektorn under året 2004 hade att göra med organisatoriska eller sociala faktorer såsom 

arbetsbelastning. Statistiken toppades av sjuksköterskor som kände av diffusa arbetskrav men 

som också drabbats av som traumatiska upplevelser som inbegriper hot och skapade rädsla. 

Sjuksköterskor inom vård av äldre möter människor som är multisjuka och många gånger 

också är nära döden, möten som kan vara etiskt och känslomässigt utmanande (Bégat & 

Severinsson, 2006). Oavsett inriktning i yrkeslivet som sjuksköterska kan 

omvårdnadshandledning vara ett verktyg för stresshantering med vinster för patienten såväl 

som arbetsmiljön men också sjuksköterskan själv (Koivu, Saarinen & Hyrkäs, 2011). 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession 

En legitimerad sjuksköterska har ett självständigt yrkesansvar och är fri att handla inom sitt 

kunskapsområde enligt juridisk rätt (Socialstyrelsen, 2011; Swenurse, 2011). Sjuksköterskans 

profession är omvårdnad och finns att beskriven i International Council of Nurses (ICN), 

etiska kod för sjuksköterskor (Swenurse, 2011). Omvårdnaden har en etisk dimension och 

varje sjuksköterska har också ett moraliskt ansvar för utövandet av yrket. Varje enskild 

sjusköterska ska utveckla ett eget personligt förhållningssätt till sin professions etiska regler. 

Omvårdnaden som sjuksköterskan utövar gentemot en patient skall vara behäftad med respekt 

för mänskliga rättigheter och ta hänsyn till värderingar, vanor och tro. Sjuksköterskan skall 

företräda patientens intressen, vara ödmjuk och respektera patientens rätt till 

självbestämmande. En förutsättning för att patienter ska kunna ta välgrundade beslut, och 

uppnå informerat samtycke är att de får den information som behövs och där kan 

sjuksköterskan spela en avgörande roll. Socialstyrelsens kompetenskrav för sjuksköterskor 

nämner teoretisk och praktisk omvårdnad, forskning, utveckling, utbildning och ledarskap 

som delar av sjuksköterskans hela ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2011). Omvårdnaden av 

patienten ska baseras på aktuell såväl som etablerad forskning och evidens och detta är viktigt 

då förtroendet för sjuksköterskan hos allmänheten baserar sig på kvaliteten på omvårdnaden 

samt att den etiska koden efterföljs (Swenurse, 2012). Arbetet skall vidare präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn som bygger på vetenskap, beprövad erfarenhet och skall 

genomföras enligt gällande riktlinjer och författningar. Omvårdnad sker i mötet mellan 

sjuksköterska och patient och i den roll de båda parterna har. När det gäller vård av äldre finns 

en egen specialistutbildning för allmänsjuksköterskor som ger specialistkunskaper i 

omvårdnad av den äldre människan (Socialstyrelsen, 2012; Wijk, 2012).  

Vård av äldre 

Vård av äldre är omvårdnad om geriatriska patienter över 65 år (Socialstyrelsen, 2012). 

Geriatrik är ett kunskapsområde och en medicinsk specialitet som riktar sig mot personer över 

65 år och de hälsoproblem samt sjukdomar som drabbar äldre personer på grund av det 

naturliga åldrandet (Nationalencyklopedin, 2011; Wijk, 2012). Åldrandet i sig har samband 
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med försvagade fysiologiska funktioner och med allmänt ökad sjukdomsrisk. Detta medför att 

flera kroniska sjukdomar kan förekomma samtidigt och att tillstötande akuta sjukdomar 

tenderar att få ett särskilt allvarligt, inte sällan livshotande förlopp. Äldre människor drabbas i 

högre grad av fler sjukdomar samtidigt, kallat multisjuklighet, mer än 50 procent av 

befolkningen som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar (Kunskapsguiden, 

2012). Kroppens åldringsprocesser gör att kroppsfunktioner kan vara nedsatta, detta är av vikt 

att känna till då risken för allvarliga biverkningar av ett eller flera läkemedel, även kallat 

polyfarmaci, och kirurgi är ökad för den äldre människan på grund av dessa förändringar 

(Dehlin & Rundgren, 2007; Nationalencyklopedin, 2011). 

Specialistsjuksköterska inom Vård av äldre 

En sjuksköterska inom vård av äldre är i vidare bemärkelse en legitimerad sjuksköterska som 

arbetar med personer över 65 år (Kunskapsguiden, 2012; Utbildningssidan, 2011). I snävare 

bemärkelse är en sjuksköterska inom vård av äldre en som har genomgått en 

specialistutbildning i Vård av äldre och har sin profession inom det geriatriska fältet med 

fokus på äldres omvårdnadsbehov (Koncernkontoret, 2009). Specialistsjuksköterskans fokus 

är koncentrerat på deras friska åldrande med förebyggande insatser men också åldrandets 

sjukdomar som både kan vara somatiskt komplexa eller av psykogeriatrisk art. En 

specialistsjuksköterska inom gebitet kan således arbeta på geriatriska kliniker, inom 

kommunal vård och omsorg samt i öppenvård (Kunskapsguiden, 2012). Vanligt är arbete på 

äldreboenden och vårdhem samt inom andra verksamheter där geriatriska specialistkunskaper 

som sjuksköterska krävs (Utbildningssidan, 2011). År 2012 är specialistutbildningen inom 

Vård av äldre fortfarande sällsynt bland sjuksköterskor. Socialstyrelsen (2012) rapporterar att 

så få som 1,6 procent av de som arbetar inom vården och omsorgen av äldre har 

specialistkompetens. Wijk (2012) som är legitimerad sjuksköterska, medicine doktor i 

geriatrik samt docent i omvårdnad har skrivit en rapport till socialstyrelsen för att belysa den 

akuta brist som finns på specialistsjuksköterskor och den effekt det har på vård och omsorg av 

äldre. I rapporten efterlyses att minst 50 procent av nämnda sjuksköterskor borde ha 

specialistkompetens för att möta de äldres behov och för att kunna höja kvaliteten på 

omvårdnaden för äldre. 

Omvårdnadshandledning 

Definitionen omvårdnadshandledning är som Lindell (2003) beskriver ett sätt att integrera 

teoretisk kunskap med upplevda praktiska erfarenheter. Det är ett sätt att diskutera etik, 

känslor och reaktioner på en mer seriös bas som ledtråd till förståelse, reflektion och handling.  

Omvårdnadshandledningens syfte är att i ett forum för omvårdnadspersonal, bland andra 

sjuksköterskor, ge dem stöd så att uppgiften, att ge god omvårdnad till patienter, kan utföras 

optimalt (Vånar-Hermansen, Bruland-Vråle & Carlsen, 1994). Omvårdnadshandledning 

fungerar som en kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet då vårdpersonal presterar bättre vård 

då de själva mår bra i sin yrkesroll som tidigare forskning och erfarenheter inom ämnet visat 

(Bégat & Severinsson, 2006; Hjelte, 2012; Berg, Welander-Hansson & Hallberg, 1994). Att få 

handledning innebär att den som ger omvårdnad får hjälp att gå in i spänningsfyllda 

situationer, lär sig våga se, höra och på andra sätt försöka förstå situationerna och de 

medföljande känslor som kommer upp till ytan. Sjuksköterskan bearbetar upplevelsen från sitt 

arbete vilket leder till att hennes yrkesmässiga identitet vidgas (Vånar-Hermansen et al., 

1994). Omvårdnadshandledning kan både minska stress men också leda till praktisk 

arbetsutveckling (Koivu et al., 2011). 
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Omvårdnadshandledningens delområden 

Tre delområden innefattas i handledningen som alla eller var för sig berörs under ett 

handledningstillfälle (Lindell, 2003). Integrering av teori och praktik, att vårda vårdarna som 

innefattar etik, känslor och reaktioner samt personlig och kollektiv kunskapsutveckling. Fyra 

faser beskrivs ofta som en del i handledningsprocessen, de beskrivs som förberedande-, 

inlednings-, mellan- och slutfasen.  

Förberedandefasen 

I den första inledande fasen tas behov, önskemål, mål, syften och möjligheter upp som 

kommer att utgöra en grund för hela handledningen (Lindell, 2003). I den fasen tas också upp 

viktiga moment för strukturen som tider, lokal, sekretess och frånvaro eller närvaro för att 

nämna några, fasen är också till för att bekantgöra deltagarna och handledaren sinsemellan 

och med varandra.  

Inledningsfasen 

Den andra fasen som sedan tar vid kännetecknas av osäkerhet men också nyfikenhet då allt 

nytt mognar i gruppdynamiken (Lindell, 2003). Om handledning getts tidigare kan en 

sammanfattning av vad som sades den gången göras, sammanfattningen är också till för att 

komma i rätt stämning. En deltagare kan sedan börja med att ta upp en situation som övriga 

lyssnar till.  

Mellanfasen 

Den tredje fasen är den längsta eftersom merparten av den egentliga handledningen sker här 

(Lindell, 2003). Ett gott utvecklingsklimat i fasen kännetecknas av uppmärksamhet, lyssnande 

och lärande gentemot varandra och de problem och ämnen som tas upp för dryftande. 

Deltagarna, en i taget, använder sina yrkeserfarenheter som utgångspunkt för sina reflektioner 

och handlingsstrategier som kan implementeras framöver. Övriga medlemmar lyssnar, gör en 

rollövertagning av situationen. Rollövertagningen syftar till att varje deltagare omvandlar 

problemet till sitt eget problem och på så sätt bearbetas problemet. Varje person kan redogöra 

för sina egna känslor och tankar samt vad de själva gjort eller skulle göra i en liknande 

situation. På detta sätt startar en välgörande reflektionsprocess. 

Slutfasen 

Den fjärde och avslutande fasen inbegriper tidpunkten för när omvårdnadshandledningen 

avslutas tidsmässigt sett och ingår i handledarens samordnande uppgift. Ett tillbakablickande 

på vad som behandlats under handledningstillfället görs och vad som kan ses som lärdomar 

dokumenteras. Sättet att avsluta sessionen kan utgöra en mall för deltagarna om hur de i sin 

tur kan avsluta sina patientkontakter. I slutfasen ingår även en utvärdering av 

handledningstillfället och ett framåtblickande mot nästa gång för handledning. Deltagare kan 

då mentalt förbereda sig på att ta upp ett ämne till nästa gång (Lindell, 2003). 

Handledarens kompetens 

Den person som är handledare i omvårdnadshandledning bör ha viss grundläggande 

kompetens (Lindell, 2003; Nordström, 2012). Vid handledningstillfället lyfts frågor som rör 

omvårdnad och de erfarenhetsmässiga problem som kan uppstå kring en patient (Berg et al., 

1994). Av den anledningen bör handledaren ha egen erfarenhet från yrket, till exempel vara 

just sjuksköterska. Lindell (2003) betonar att den kunskapsteoretiska diskussionen bör vara 
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gemensam för handledaren och deltagarna och handledningstillfället bör vara genomsyrat av 

trygghet, samarbete och skapande verksamhet. Handledarens uppgift är att stödja deltagaren 

när det gäller att strukturera och precisera sitt upplevda problem och för det krävs varsamhet 

hos handledaren för den utsatta situation som deltagaren har genom att ge av sig själv och sina 

tankar. Lyssnandet skall vara aktivt och öppet hos handledaren som formar samtalet till att 

vara uppmuntrande, accepterande och stödjande. Målet är att utveckla handlingsstrategier 

inför kommande situationer samt att stärka deltagarna i deras yrkesprofession (Berg et al., 

1994; Nordström, 2012). 

Deltagare vid omvårdnadshandledning 

De personer som deltar i omvårdnadshandledning gör det i grupp med en extern utbildad 

omvårdnadshandledare på en plats där de kan vara i avskildhet (Lindell, 2003; Nordström, 

2012). Deltagarantalet bör vara begränsat till mellan sex och åtta deltagare och 

handledningstillfället skall vara tidsbegränsat, cirka en och en halv timme till två timmar på 

kontinuerlig basis (Berg et al., 1994; Hjelte, 2012; Nordström, 2012). Det åligger deltagarna 

att frivilligt ta upp erfarenheter, problem eller ämnen en person i taget som de övriga lyssnar 

till och sedan sätter sig in i (Berg et al., 1994; Lindell, 2003; Nordström, 2012). De övriga 

deltagarna gör sedan problemet till sitt eget och redogör för hur de tänker, känner och har eller 

skulle ha handlat i liknande situation. Genom att de på detta sätt delar med sig av sina 

erfarenheter och tankar startas en reflektionsprocess hos deltagarna. Processen gör att egna 

och andras erfarenheter och handlande kan kritiskt granskas och sedan integreras och 

användas i praktiken. På detta sätt distanseras deltagarna individuellt från sina egna perspektiv 

och gagnas av att den egna tolkningen självkritiskt kan granskas (Berg et al., 1994; Lindell, 

2003; Vånar-Hermansen et al., 1994).  

Forumet för omvårdnadshandledning 

Forumet skapas av deltagarna själva, där handledaren styr upp samtalen genom att belysa 

etiska frågor och ge var och en möjlighet till reflektion samt ansvarar för att tidsplanen på en 

och en halv till två timmar hålls (Berg et al., 1994; Hjelte, 2012; Lindell, 2003; Nordström, 

2012). Sjuksköterskor kan ofta känna sig utlämnade på grund av den tunga psykiska och 

känslomässiga press som mötet med en människa i kris för med sig relaterat till sjukdom, 

ålderdom eller pågående dödsprocess (Bégat & Severinsson, 2006; Berg et al., 1994). Om 

reflektion och stöd saknas kan ett så kallat negativt vårdbeteende utvecklas hos 

sjuksköterskan (Vånar-Hermansen et al., 1994). Negativt vårdbeteende är ett sätt att bete sig 

gentemot en patient som hindrar denna att komma till tals om sina behov och hämmar samt 

hindrar honom eller henne att ge uttryck åt vad han eller hon menar, önskar och vill. Detta kan 

komma till uttryck från sjuksköterskans sida genom att göra denne distanserad gentemot 

patienten. I praktiken kan det innebära en okänslighet för lidandet och brist på empati som gör 

mötet och omvårdnaden mot patienten mekanisk. Distanseringen och dess orsaker bakom 

detta är plågsam för sjuksköterskan och leder många gånger till utmattningssyndrom (Berg et 

al., 1994; Lindell, 2003; Nordström, 2012; Vånar-Hermansen et al., 1994). 

Omvårdnadshandledning är tänkt att avhjälpa denna negativa process genom att närma sig 

problemet och föra upp det till ytan för reflektion.  
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Samtalsämnen vid omvårdnadshandledning 

Bégat och Severinsson (2006) betonar att vanliga ämnen för samtal kan röra sig om den 

psykologiska arbetsmiljön såsom stress i arbetet, oro, relationer med arbetskamrater, 

kommunicerande, motivation, arbetskrav och sin professionella utveckling. Deltagarna själva 

tar upp de yrkesrelaterade problem de kan ha vilket innebär att det är deltagarnas problem 

eller behov i sitt praktiska yrkesarbete som till största delen avgör vad avsikten och tanken är 

bakom varje handledningstillfälle. Fokuset ligger på deltagaren som vårdar en patient, utifrån 

de etiska dilemmana i mötet med svårt sjuka och anhöriga till dessa (Berg et al., 1994). De 

frågeställningar som uppkommer kan ligga till grund för samtalsämnen (Hjelte, 2012). 

Omvårdnadshandledningens värde 

Sjuksköterskor som deltar i omvårdnadshandledning rapporterar om ökad tillfredsställelse 

med sin psykologiska arbetsmiljö (Hochwälder, 2007). Genom att sjuksköterskor inser att 

omvårdnadshandledning positivt påverkar deras existens och välbefinnande så påverkas deras 

förmåga att ge god omvårdnad till andra. En mängd problem bidrar till att vårdpersonal 

drabbas av utbrändhetssyndrom och de har att göra med graden av inflytande de har på sin 

arbetsmiljö. Variabler såsom meningsfullhet, kompetens, självbestämmande och graden av 

påverkan i relation till sitt arbete är markörer på områden inom arbetsmiljön där vårdpersonal 

påverkas och därmed riskerar utmattningssyndrom. Vid omvårdnadshandledning är 

utgångspunkten yrkesrelaterade problem och det är en metod som kopplar ihop vårdens 

instrumentella och emotionella uppgifter med de teoretiska och praktiska erfarenheter som 

yrkesgruppen har (Lindell, 2003). Att reflektera i sitt arbete är ett sätt att få hjälp och stöd till 

utveckling i yrkesrollen samt finna strategier för sitt handlande (Berg et al., 1994; Hjelte, 

2012; Nordström, 2012).  

Omvårdnadshandledning sker genom handledning i grupp där deltagarna får hjälp av 

handledaren och kollegor att reflektera över sin yrkesroll, i syfte att utvecklas professionellt. 

Med stöd och granskning av gruppmedlemmarna ska upplevelser i arbetslivet belysas och 

bearbetas genom reflektion. Kollegornas medverkan ger situationen ett nytt perspektiv.  

Problemformulering  

Sjuksköterskor med eller utan vidareutbildning inom vård av äldre möter ofta människor i kris 

genom sitt dagliga arbete, både patienter och anhöriga (Bégat & Severinsson, 2006; Berg et 

al., 1994; Juthberg et al., 2008). En sjuksköterska inom vård av äldre arbetar ofta ensam 

yrkesmässigt sett. Huvuduppgifterna kan vara att leda det medicinska arbetet, att göra 

självständiga bedömningar angående omvårdnadsinsatser och att handleda övrig personal 

(Offentliga jobb, 2012; Wijk, 2012). Miljön för dessa sjuksköterskor kan vara stressig och 

moraliskt påfrestande och kan leda till utmattningssyndrom såväl som sjukskrivning (Berg et 

al., 1994; Juthberg et al., 2008). Omvårdnadshandledningens syfte är att kanalisera stress som 

sjuksköterskor kan uppleva (Koivu et al., 2011). Av den anledningen är det intressant att 

efterfråga erfarenheter av omvårdnadshandledning hos sjuksköterskor inom vår av äldre. 

Dessa sjuksköterskor möter multisjuka och ibland döende patienter samt deras anhöriga där 

särskilt stöd behöver ges (Bégat & Severinsson, 2006; Berg et al., 1994; Lindell, 2003). 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom vård av äldre 

upplever omvårdnadshandledning. 
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METOD 

 

Analysmetoden i denna forskningsintervju var kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2009). Induktiv metod innebär en förutsättningslös 

analys av texter baserade på människors erfarenheter och upplevelser. Metoden lämpade sig 

således för texttolkning av ljudbandade intervjuer och hade tidigare använts inom 

omvårdnadsforskning (Malterud, 2009). Metoden passade således för forskning på 

upplevelser av omvårdnadshandledning hos sjuksköterskor inom vård av äldre. Kvalitativ 

ansats användes i form av intervjuer med sjuksköterskor inom vård av äldre i verksamheter 

där en extern handledare inom omvårdnadshandledning på regelbunden basis besökte 

arbetsplatsen för återkommande, i förväg inbokade möten (Kvale & Brinkmann, 2009, 

Lindell, 2003). Intervjuer lämpade sig eftersom erfarenheter av omvårdnadshandledning 

skulle efterfrågas hos sjuksköterskor inom vård av äldre. (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2009).  

Urval  

Deltagarna skulle uppfylla inklusionskriterierna att ha arbetat som sjuksköterska minst ett år, 

att ha deltagit i omvårdnadshandledningstillfällen minst en gång vid tillfället för intervjun 

samt att ha arbetat med vård av äldre i någon form för att svara mot syftet. Exklusionskriterier 

var person som talar och förstår svenska begränsat då studien kommer att genomföras på 

svenska och materialet som skickas ut är skrivet på svenska. Vikt lades inte vid om deltagarna 

hade eller saknade vidareutbildning i vård av äldre då få procent av de sjuksköterskor som 

arbetar inom vård av äldre har den vidareutbildningen (Socialstyrelsen, 2012).  

Urvalsgrupp 

De inkluderade deltagarna var alla kvinnor inom olika fält av vård av äldre som inte kan 

preciseras av forskningsetiska skäl (Trost, 2010). Deras yrkeserfarenhet som sjuksköterska 

spann mellan två till 40 år. Deltagarnas ålder var från 30 år till över 60 år. I nedanstående 

matris (tabell 1) presenteras deltagarna som urvalsgrupp numrerade ett till åtta i omkastad 

följdordning endast känd för författaren. 

Tabell 1: Urvalsgrupp 

Deltagare Kön Ålder 

 

Antal år i yrket 

30-40 

år 

41-50 

år 

51-60 

år 

+ 60 

år 

1-5  

år 

6-10 

år 

11-20 

år 

    > 

20 år 

Deltagare 1 Kvinna x    x    

Deltagare 2 Kvinna    x    x 

Deltagare 3 Kvinna x      x  

Deltagare 4 Kvinna  x     x  

Deltagare 5 Kvinna x    x    

Deltagare 6 Kvinna  x     x  

Deltagare 7 Kvinna  x     x  

Deltagare 8 Kvinna x    x    

 

Intervjuguide 

En intervjuguide (bilaga I) skapades som ett manus samt för att strukturera intervjuns förlopp 

och för att hålla syftet klart i fokus under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Semistrukturerade frågor formulerades omsorgsfullt för att efterfråga upplevelser av 
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omvårdnadshandledning hos deltagarna och betydelsen för deras omvårdnadsarbete 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2009; Malterud, 2009). Intervjuguiden inleddes med en 

allmän fråga kring hur länge deltagaren varit sjuksköterska och därefter ombads denne 

beskriva sina arbetsuppgifter i nuläget. Dessa frågor användes för att skapa en mer avslappnad 

atmosfär (Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta som språngbräda kunde den vidare intervjun 

fortsätta naturligt och mer avdramatiserat.  Följdfrågorna var av deskriptiv art och ledde 

vidare in på ämnet omvårdnadshandledning och de upplevelser deltagaren hade i samband 

med den. Intervjuguiden innehöll också exempel på olika frågor såsom inledande, 

uppföljande, sonderande, specificerande, direkta, indirekta, strukturerande och tolkande frågor 

samt vikten av tystnad, detta som stöd och påminnelse för författaren under intervjuförloppet 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Intervjuguiden avslutades med den öppna frågan 

om deltagaren ville tillägga, ändra eller förtydliga något. Intervjuguiden följdes inte i detalj då 

deltagarens beskrivningar ledde till följdfrågor som föll sig naturliga allteftersom intervjun 

fortskred (Kvale & Brinkmann, 2009; Malterud, 2009; Trost, 2010). 

Pilotintervju 

Intervjuguiden (bilaga I) testades av författaren först i en pilotintervju med ändamålet att 

avgöra om frågornas utformning svarade mot syftet med studien (Polit & Beck, 2004, Trost, 

2010). Pilotintervjun syftade också till att författaren skulle kunna bekanta sig med 

intervjuguiden och att prova intervjutekniken (Trost, 2010). Pilotintervjun mynnade ut i att 

intervjuguiden godkändes av författaren för fortsatta intervjuer då syftet med studien 

besvarades och deltagarna svarade beskrivande om sina upplevelser av 

omvårdnadshandledning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2009).  

Genomförande 

Geriatriska verksamheter valdes ut genom telefonkatalogen på internet inom Stor-

Stockholmsområdet då annars ett slumpmässigt urval skulle kunna ha hotat kunskapens 

giltighet (Malterud, 2009). Kontakt etablerades med utvalda geriatriska verksamheter inom 

Stor-Stockholm där författaren inte tidigare haft någon anknytning av forskningsetiska skäl 

gällande samtyckeskravet (Malterud, 2009; Vetenskapsrådet, 2002a). Frågan ställdes vilka 

som på regelbunden basis har eller har haft omvårdnadshandledning med personalen inom 

verksamheten. Ungefär hälften av de kontaktade geriatriska verksamheterna hade 

omvårdnadshandledning. Verksamhetschefer och liknande personer i ansvarig ställning som 

svarade ja på frågan om det fanns omvårdnadshandledning, kontaktades per post med utförlig 

information (bilaga II) om studien.  De ansvariga tillfrågades om tillstånd (bilaga III) att 

genomföra studien inom deras verksamheter och ombads välja ut lämpliga deltagare efter 

presenterade urvalskriterier. Brevet innehöll också information (bilaga IV) avsett att delas ut 

av ansvarig chef till den personal som motsvarade de beskrivna urvalskriterierna och som var 

villiga att delta. Informationsbrevet till de blivande deltagarna innehöll information om syftet 

med studien, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande utan påföljd. Brevet innehöll också kontaktuppgifter till författaren och ansvarig 

handledare. En vecka efter att brevet skickats ut kontaktades åter de verksamhetschefer som 

ännu inte svarat via svarsbrev, mejl eller telefon för att vänligt påminna dem om 

intervjuförfrågan. Då svar givits samt personnamn och telefonnummer tillkännagetts via mejl 

ringdes intervjupersonerna upp och tid samt plats för intervjuerna bokades in. Samtliga 

intervjuer kunde hållas i avskildhet och med hjälp av en i förväg konstruerad intervjuguide 

och spelades in på band. Intervjuerna varade mellan tjugo och fyrtiofem minuter.  

 



8 

 

Bortfall  

Sammanlagt planerades nio sjuksköterskor att intervjuas verksamma inom olika geriatriska 

verksamheter i Stor-Stockholm utöver pilotintervjun. Den första av intervjuerna var en 

planerad pilotintervju och testades på en före detta kollega som uppfyllde 

inklusionskriterierna men har inte tagits med i analysen eller resultatet enligt uttryckligt 

önskemål samt av forskningsetiska skäl (Lundman & Hällgren-Granheim, 2009; 

Vetenskapsrådet, 2002a). En informant som accepterat att delta kunde inte, trots upprepade 

försök, nås för inbokning av intervjun och betraktades därmed som ett ytterligare bortfall. 

Datainsamling 

Intervjuerna ägde rum i december 2011 och hölls i ostörd avskildhet på informanternas 

arbetsplatser, detta för att skapa en neutral plattform (Trost, 2010). Författaren utförde 

samtliga intervjuer på egen hand och dessa spelades in på en digital minibandspelare. 

Koncentration kunde under intervjuerna då läggas på minspel, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

hos deltagarna till hjälp för författarens kommande tolkning av materialet. 

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades till text samma dag eller maximalt två dagar efter genomförd 

intervju. Den analys som valdes var kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2009). Analysmetoden lämpade sig för intervjuer och hade använts tidigare inom 

omvårdnadsforskning på texter till exempel från ljudband, observationer och dagböcker. 

Materialet granskades förutsättningslöst efter att ljudinspelningarna lyssnats av och ordagrant 

överförts från tal till skrift för lättare bearbetning. Samtliga intervjuer gavs en egen textfärg 

för att särskilja citaten under bearbetningen och under analysen. 

Dataanalys  

För att sammanbinda den underliggande innebörden i kategorierna sammanfogades de till 

teman som ett led i att sammanfatta analysmaterialet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2009). Fokus vid granskningen var att identifiera likheter och skillnader i textinnehållet, även 

kallat analysenhet. Delar av texten, som handlade om ett specifikt område och som 

sammanföll med intervjuguidens frågor, benämndes som domän och utgjorde en grov struktur 

i den fortsatta innehållsanalysen. Meningsenheter valdes ut och bestod av ord, meningar och 

stycken som hörde ihop via sitt innehåll och sammanhang. Vidare kondenserades och 

abstraherades den utvalda texten vilket gjorde textavsnitten kortare och lyftes till en högre 

logisk nivå. De kondenserade avsnitten kodades med en etikett som beskrev dess innehåll som 

gav möjlighet till reflektion. Koder som hade liknande innehåll sammanställdes under så 

kallade kategorier som vid slutet av analysen blev fyra till antalet, avsatt tid, reflektion, 

mindfulness och tillämpning. Allt sammanfördes i en överblickbar matris (tabell 2). 
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Tabell 2: Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hon har kommit en 

gång i månaden… 

var tredje vecka eller 

så… 

… en gång i 

månaden… var 

tredje vecka… 

Avsatt tid Var tredje vecka 

till en gång per 

månad 

 

Förutsättning för 

omvårdnads-

handledning 

Jag tycker det är bra, 

då får man tid till att 

reflektera. Man får 

inte riktigt tid till det 

annars. 

 

Bra… får tid till att 

reflektera… får inte 

riktigt tid till det 

annars 

Reflektion Tid att reflektera Stresshantering och 

stödsamtal 

… det ingår alltid 

den här 

mindfulnessövningen 

innan… 

… ingår alltid den 

här 

mindfulnessövningen 

innan… 

Avslappningsövning Inleder med 

övning i 

mindfulness 

Avslappning 

Det är i min 

sjuksköterskeroll 

men sen är man ju 

människa där också. 

Nej, jag tycker det är 

värdefullt, nästa 

nödvändigt 

… i min 

sjuksköterskeroll 

men sen är man ju 

människa där också. 

Nej, jag tycker det är 

värdefullt, nästa 

nödvändigt 

Tillämpning Värdefullt och 

nödvändigt i sjuk- 

sköterskerollen 

 

Tillämpning i 

omvårdnadsarbetet 

 

För att sammanfatta innehållsanalysen överfördes de teman som framkommit till en ny matris 

(tabell 3) över de kategorier som framträtt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2009). 

Sammanfattningen ligger till grund för upplägget av resultatet. 

Tabell 3: Exempel på sammanfattning av resultatet 

Tema Kategori Underkategori 

Förutsättning för omvårdnads-

handledning 

Avskildhet Tyst lokal 

Avskild lokal 

Stresshantering och stödsamtal Samtalsämnen Patient-, anhörig-, 

personalrelaterade saker 

Råd och tips 

Möta varandra i teamet 

Tar upp det som det är 

Avslappning Avslappningsövning Arbetar med andningen och 

tankarna 

Landa här och nu 

Varva ner 

Fokusera 

Rensa tankar och känna efter 

Övning i att slappna av 

Tillämpning i omvårdnadsarbetet Applicerande Hör ord i huvudet, har det med sig 

Undviker konflikter 

Mötet med anhöriga 

Hitta distans, avgränsa 

I sjuksköterskerollen 

Fortsatt intresse för människor 

Hur förhålla sig, verktyg 

Nöjd patient 

Svetsar ihop teamet 

 



10 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Validiteten är en viktig del i all forskning (Malterud, 2009; Trost, 2010). Inom kvalitativ 

forskning skall giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet presenteras för att kartlägga den 

interna och externa validiteten. Vid kvalitativa intervjuer är strävan att veta vad de intervjuade 

menar eller upplever som är deras egna uppfattningar av det som efterfrågas (Trost, 2010). 

Giltighet 

Det är viktigt att titta på om det som var avsett att undersökas verkligen har undersökts, i detta 

fall gällde det sjuksköterskor inom vård av äldres upplevelse av omvårdnadshandledning och 

dess påverkan på omvårdnadsarbetet (Malterud, 2009; Trost, 2010). Syftet hölls i fokus under 

upprättandet av intervjuguiden där frågor formulerades för att motsvara syftet. Inledningsvis 

genomfördes en pilotintervju för att testa intervjuguiden.  

Tillförlitlighet 

Det måste kunna påvisas att det insamlade materialet är relevant för problemformuleringen 

(Trost, 2010). Redogörelse finns för samtliga begrepp och steg i analysprocessen vilket 

beskriver vad som gjorts och på vilket sätt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2009).  

Överförbarhet 

Här handlar det om att överföra fynden i intervjuerna till en annan kontext än vad som 

presenterats om resultatet i denna innehållsanalys (Malterud, 2009). Materialets överförbarhet 

kan tillämpas på datainsamlat material sprungna ur liknande urval, typ av deltagare och 

analysmetod.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskning rörande människor kräver etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002a). Av den 

anledningen skall olika individskyddskrav tillgodoses. Dessa krav kallas informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav.  Kraven är till för att forskningen skall 

inriktas på väsentligheter och vara av god kvalitet. Likaså skall den som forskar göra en 

avvägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare och eventuellt för tredje person. 

Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall då beaktas. 

Informationskravet 

Deltagaren i en studie ska få information rörande studiens syfte och vad som förväntas genom 

att delta (Vetenskapsrådet, 2002a). Informationen skall omfatta alla de inslag som rimligen 

kan tänkas påverka villigheten att delta. Att delta är frivilligt och uppgiftslämnaren har rätt att 

avbryta sin medverkan under studiens gång och ska upplysas om det. Information om studien 

delgavs deltagarna skriftligen och muntligen likaså informerades de om deras frivillighet och 

rätt att avbryta deltagandet. 

Samtyckeskravet 

Deltagaren i en studie har rätt att bestämma om, hur länge och under vilka villkor deltagande 

skall ske (Vetenskapsrådet, 2002a). Utan negativa följder ska uppgiftslämnaren kunna avbryta 

sin medverkan. Varken vid beslutet att delta eller vid ett avbrytande får deltagaren utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan, inte heller får ett beroendeförhållande finnas mellan 
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forskaren och den tilltänkta deltagaren. Deltagarna, som för författaren var helt okända, i 

denna studie samtyckte muntligen till att delta studien utan påtryckning från författaren. 

Konfidentialitetskravet 

Forskare skall i sitt arbete utöva tystnadsplikt gentemot etiskt känsliga uppgifter rörande 

enskilda, identifierbara personer (Vetenskapsrådet, 2002c). Alla data rörande personer som är 

identifierbara bör antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de inte går att 

identifieras av utomstående, detta gäller särskilt etiskt känsligt material. Vidare skall det inte 

vara möjligt för utomstående kunna komma åt uppgifterna. Materialet till denna studie har 

bearbetats i avskildhet och förvarats på plats hemligt för utomstående. 

Nyttjandekravet 

Forskning som inbegriper uppgifter om enskilda personer får inte användas eller lånas ut till 

icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002a). Insamlade 

personuppgifter får inte användas för beslut eller åtgärder som skulle kunna påverka den 

enskilde utan dennes medgivande. Studien är inte avsedd för att användas för icke-

vetenskapligt syfte eller heller för kommersiellt bruk. 

RESULTAT 

Resultatet redovisas under fyra teman: Förutsättning för omvårdnadshandledning, 

stresshantering och stödsamtal, avslappning samt tillämpning i omvårdnadsarbetet. Teman 

kommer att presenteras var för sig med egna rubriker. 

Förutsättning för omvårdnadshandledning 

Avsatt tid 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att ha avsatt tid för omvårdnadshandledning så att de 

fick ett forum för att sitta ner och prata. Flera av deltagarna betonade att en och en halv timme 

kändes lagom, men om mycket fanns att hantera under sessionen kunde tiden ändå kännas för 

kort. Handledningen var på kontinuerlig basis och återkom terminsvis mellan var tredje till 

var fjärde vecka. Cheferna för verksamheterna hade planerat in omvårdnadshandledningen 

och betonade att den är obligatorisk samt att det var vars och ens ansvar att skriva upp sig på 

ett schema. 

”… viktigt att få ett forum att sätta sig ned och snacka och lyssna. Vad andra tycker och 

tänker…” (Deltagare 1). 

”Själva tiden är lagom men sen är det olika hur ofta man vill ha det. Ofta tänker man att nu 

skulle det vara bra med handledning och då har man precis haft eller så är det lång tid kvar 

till nästa men ibland kan det vara så att man tänker: ”jaha, är det handledning nu igen?” Jag 

tycker det är behovet som avgör om det känns för sällan eller inte men vi har ju fyra tillfällen 

per termin, jag tycker nog att det är lagom”. (Deltagare 5). 

Handledarens kompetens 

Resultatet visade att deltagarna var mer nöjda med de handledare som hade utbildning inom 

kognitiv beteendeterapi (KBT), psykologi eller beteendevetenskap. De menade att en sådan 

handledare hade mer förståelse och kunskap för att hjälpa till med problemlösning och 

rådgivning. De menade också att handledare som hade en sådan utbildningsgrund ställde 
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frågorna på ett annorlunda sätt vilket ledde till att de kunde prata fritt med ett större djup och 

bredd.  

”Det är viktigt med attityden och att man får en bra handledare redan från början och det är 

inte så dumt att ha någon utbildad i KBT, då blir det mera konkret… man vill gärna ha något 

som ger lite mera konkreta exempel och förslag, råd och verktyg”. (Deltagare 3). 

”… den här tjejen är kanon, hon är väl psykologutbildad… så hon ställer rätt frågor… öppna 

frågor… så att man får fråga fritt… att man är en bra samtalsledare”. (Deltagare 1). 

Deltagarbegränsning 

De som deltog i handledningen var organiserade i olika grupper med ett begränsat antal 

deltagare men som kunde variera från gång till gång. Dock var ingen av grupperna större än 

nio deltagare. Deltagarna blev fortlöpande informerade vilka handledningstider som var 

aktuella för att kunna planera sin tid och delta. 

”Sen har vi lite olika storlek på gruppen, vi har ingen maxgräns men som mest kanske vi är 

åtta till nio stycken och som minst … tre kanske. Det är jätteolikt från gång till gång”. 

(Deltagare 8). 

”… datumen… de kommer ut på mejlen och sätts upp på anslagstavlan. Man tillhör en 

grupp… det är två grupper så hon har två tider, oftast måndag, tisdag efter varann”. 

(Deltagare 6). 

Avskildhet 

Deltagarna uppgav att det var viktigt att de fick ha sina handledningsträffar i avskildhet, där 

de inte blev störda av patienters ringningar eller telefonsamtal. Deltagarna ordnade för dagen 

en lokal i avskildhet där de inte blev störda utan kunde slappna av och koncentrera sig. Det 

visade att samtliga deltagare hade handledning avskilt från övrig verksamhet. 

”Vi försöker boka lokal skilt från avdelningen för att inte höra ringningar och ropningar… då 

är det svårt att koncentrera sig… ja, svårt att slappna av”. (Deltagare 8). 

”Det är bara vi som sitter, och vi försöker hitta en lokal som är så tyst som möjligt. Där vi 

inte blir störda, alla telefoner avstängda och så”. (Deltagare 2).  

Stresshantering och stödsamtal 

Reflektion 

Omvårdnadshandledningen upplevdes som ett forum för att reflektera. Det upplevdes som en 

brist att inte ha tid avsatt för reflektion. Under handledningen diskuterades anhörig- och 

personalfrågor men även frågor som inte kunde diskuteras någon annanstans. Den reflektion 

som uppstod under handledningen gjorde att deltagarna kunde sätta sig in i sina patienters 

situationer på ett annat sätt. Deltagarna uppgav att då de kände sig stressade var det svårare att 

göra en bra reflektion kring ett ämne. Detta kunde leda till att skam och frustration 

kvarstannade hos dem. Reflektionen var lugnande för deltagarna vilket underlättade det 

fortsatta arbetet. 

”Jag tror absolut att det finns ett behov av det, det är jättebra att kunna ha någon att prata 

med om det gäller anhörigfrågor eller personal… att det även är sådana grejer som tas upp. 
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Det är jättebra att ha en utomstående att prata med men att också få RUMMET till att göra 

det, det är framför allt det! Att få tiden och rummet, kunna prata om saker som man kanske 

inte pratar om”. (Deltagare 8). 

”Ja, det gör det mycket lättare att reflektera över vad det kan innebära och så där”. 

(Deltagare 4). 

”Jag tror att jag skulle vara sämre som sjuksköterska. Mer stressad och utan att tänka mig 

för, den reflekterande biten skulle vara lite sämre, tror jag. Den biten är numer inte så 

gnällig… om man inte har någonstans att ta vägen tror jag att man blir gnällig. Nu blir det 

mera konstruktivt plus att skammen och frustrationen försvinner, som att ”jag är ensam om 

de här känslorna” (Deltagare 3). 

Samtalsämnen 

De samtalsämnen som togs upp vid omvårdnadshandledningen rörde patienter, anhöriga och 

stresshantering. Ämnena kunde brodera ut fritt och ett analyserande kunde starta. Tips och råd 

kom från gruppen under handledningen och handledaren kunde ta upp olika perspektiv med 

praktiska råd som kunde omsättas i verkligheten. Det var också vanligt att deltagarna under 

handledningen återgick till föregående handledningstillfälle och följde upp tidigare tips och 

råd som de fått. Samtalen kunde också kretsa kring igenkännande av känslor hos och med 

varandra, även emellan yrkesgrupper. Det uppskattades när en handledare hade fokus på 

praktiska problem, det underlättade för en mer öppen dialog utan rädsla för hinder i arbetet. 

”Om vi har något speciellt, ett svårt fall eller en anhörig som har varit svår att bemöta eller 

någonting, då har vi diskuterat vad den personens tankar och känslor kan bero på. Hon tar ju 

alltid till ett perspektiv och så där… då brukar hon alltid ge råd och tips… tänk så här, prova 

det här… så det är någonting vi brukar arbeta med… hon brukar följa upp det vi har pratat 

om och så… ”har ni provat det här” och så…” (Deltagare 8). 

”Nu har vi haft det mer ärendeinriktat… kan man säga så? Som den handledare vi har nu, 

henne upplever jag som mer öppen för att ta upp det som är. Lite det som är på hjärtat och på 

tapeten. Som jag upplever det så stänger det inga dörrar…”.( Deltagare 4). 

Vägledning 

Vägledning var också inslag som fanns vid handledningstillfällena. Det kunde innebära att vid 

perioder som upplevdes stökiga organisatoriskt sett så kunde de få hjälp med hur problem 

skulle hanteras genom praktisk vägledning och olika förhållningssätt. Känslan av att inte 

räcka till, att det inte behövde vara fel att ha vissa känslor kunde hanteras genom vägledning. 

Deltagarna upplevde att känslorna tydliggjordes och medvetandegjordes. Däremot behövdes 

inte alltid vägledande stöd för att möta svårt sjuka personer. Där uttryckte en deltagare att 

grundtrygghet redan fanns. 

”Vi hade en gång en organisationshandledning… det var en period när det var stökigt och då 

kändes det bra att ha det och då handlade det mycket om vår situation, vår roll och vad vi 

skulle göra och lämna över till andra och så, eller hur vi skulle hantera det här, det var bra 

då”. (Deltagare 4). 

”… hur ska man tänka, hur ska man veta… att det är okej att ha vissa känslor, det är inte fel 

att ha vissa känslor, att man ska vara medveten… att man tydliggör…”. (Deltagare 6). 
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”Det är känslan av att inte räcka till… Det är mer den sortens funderingar, behov eller stöd 

jag behöver nu än det att mötas… möta svårt sjuka… det har jag konstigt nog inte svårt för 

längre… där känner jag mig trygg”. (Deltagare 4). 

En deltagare upplevde att andra vinklingar på problem framkommit under vägledningen och 

sedan kunde problem i mötet med patienter bättre hanteras.  

”… jag har fått andra vinklingar på problemen! Mycket har varit de här riktigt knepiga 

patienterna och då har vi diskuterat och då vi har kommit fram till hur vi ska göra…” 

(Deltagare 2). 

Emellanåt kunde patienter med psykiatriska inslag trigga sjuksköterskan och där fann en 

deltagare att vägledning spelat en stor roll i att förbättra patientmötet. Även känslor såsom 

ångest fanns hos en deltagare som uttryckte att vägledning hjälpte till att komma till rätta med 

ångesten. 

”… det finns en del som triggar oss. Det är ju så att vi har de patienter som är de svåra… de 

med psykiatri och multisjukdom i bakgrunden”. (Deltagare 2). 

”Nej, och man kan inte förstå… vi bär ju på så otroligt mycket. Ångest och så, det måste 

härbärgeras någonstans och jag tycker att omvårdnads- handledning är jättebra… så att…” 

(Deltagare 6). 

Avslappning 

Samtliga deltagare nämnde att omvårdnadshandledningen inleddes med en 

avslappningsövning som var frivillig att delta i. Syftet var att fokusera på 

handledningstillfället och att koppla bort arbetet med patienterna och landa här och nu. En 

deltagare nämnde att de fokuserade på andningen samt försökte identifiera tankar och släppa 

dem vidare med slutresultatet att koppla bort dessa.  

”Det som har varit bra de här sista åren är att dels har hon varit inriktad på mindfulness och 

så… vi har gjort en liten mindfulnessmeditation i början av varje session med henne och det 

har gjort att man liksom har landat här och nu och så”. (Deltagare 7). 

”Mindfulness, det är… då sitter man tyst och känner sin kropp. Man sitter ner och slappnar 

av och arbetar med andningen försöker även identifiera tankar och försöka släppa dem 

vidare… vad man har… och försöka koppla bort det. Lite flummigt uttryckt men det är 

ungefär vad det går ut på”. (Deltagare 8). 

En deltagare upplevde att samtalen under handledningstillfället blev bättre med den inledande 

avslappningssövningen och det resulterade i att tankar kunde dyka upp som kunde behandlas 

under omvårdnadshandledningen. 

Hon har alltid en mindfulövning först… behövs det för att kunna fokusera på vart man är, jag 

tycker att det har blivit bättre samtal då (Deltagare 6). 

Tillämpning i omvårdnadsarbetet 

Deltagarna menade att det som framkommit under handledningstillfället och det handledaren 

pratat om kunde appliceras till omvårdnadsarbetet. Deltagarna tyckte att de kunde höra 

handledarens ord i huvudet och på så sätt bära det med sig.  
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”Ja, det är det som har varit så bra… Jag tror att vi alla har känt att vi har med oss det… 

hon har varit så tydlig och bra, man hör hennes ord i huvudet och så har man med sig det 

men just det… det var så hon sa… (Deltagare 7). 

I mötet med anhöriga uttryckte en deltagare att besvärliga anhöriga lättare kunde bemötas 

utan att gå i klinch med dem och att förmågan att uttrycka sig förbättrats. En deltagare var av 

den åsikten att omvårdnadshandledningen hjälpt till att avgränsa och hitta distans till 

patienten, att inte sugas in eller bringas till att sympatisera för mycket vilket annars kunde bli 

mentalt påfrestande.  

”… hon har gett små tips liksom… till exempel om vi återkommer till besvärliga anhöriga att 

man kanske kan vara bestämd utan att gå i klinch med någon och hur man uttrycker sig och 

så… sånt man inte har tänkt på… det har varit väldigt bra”. (Deltagare 7). 

”…vi jobbar ju mycket med oss själva… det gör vi ju alla sjuksköterskor… men här handlar 

det om att det tar mentalt… förutom all medicinteknik, pumpar, dropp och så där… det är 

väldigt påfrestande mentalt. Jag har… att hitta den här distansen och inte sugs in i det här 

och symbiotiserar… inte sympatiserar för mycket, då blir man ju uppäten till slut. Den här 

avgränsningen… då tycker jag att omvårdnadshandledningen har varit bra där”.    

(Deltagare 6).  

Handledningen var nödvändig för sjuksköterskerollen, för att orka arbeta kvar som 

sjuksköterska och möta människor som har det svårt.  

”Jag tror att det är nödvändigt… för mig är det det i alla fall… och jobba kvar med ett 

fortsatt intresse… att kunna fortsätta möta människor som har det svårt… överhuvudtaget 

vara med på deras resor liksom…” (Deltagare 4). 

En annan deltagare berättade att omvårdnadshandledningen också haft stor vikt för 

omvårdnadsteamet och att handledningen hade svetsat dem samman. 

”… det är så personlighetsutvecklande så att jag tycker det är viktigt för alla. Man svetsas 

ihop lite som ett team…” (Deltagare 1). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I studien användes Lundman och Hällgren-Granheims (2009) kvalitativa innehållsanalys för 

bearbetning av samtliga intervjuer. Metoden lämpade sig för intervjuer och har tidigare 

använts inom omvårdnadsforskning. Stundtals upplevdes metoden svår då kategorier kunde 

visa sig vara svårplacerade inom endast en enda kategori utan tycktes flyta in i varandra. Vid 

uppkomst av sådana dilemman diskuterades kategoriernas tillhörighet med handledaren som 

gav värdefull hjälp. Faran kan i vald analysmetod ligga däri att kategorier utesluts vilket 

äventyrar kvaliteten och validiteten i studien. Enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2009) 

får inga data uteslutas om en kategori flyter över i två eller fler kategorier, detta kunde 

undvikas genom fortsatt noggrant analyserande.  

För att säkerställa intervjuguidens validitet så gjordes en pilotintervju (Trost, 2010). En före 

detta kollega tillfrågades och samtyckte till att delta. Att intervjua en kollega upplevde 

författaren minskade osäkerheten kring frågeguiden och intervjuandet som sådant vilket Trost 
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(2010) också betonar. Villkoret var dock att intervjun inte skulle vara med i själva studien. 

Detta upplevde också författaren som etiskt viktigt att tillgodose. Visserligen kan detta 

innebära förlust av värdefullt material som annars kan berika studien men här vägde 

samtyckeskravet, rätten att få avgöra graden av sitt deltagande, tyngre (Vetenskapsrådet, 

2002a; Trost, 2010). Risker finns dock med att intervjua en person som är känd av 

intervjuaren och har att göra med att samtyckeskravet kan påverkas, likaså kan intervjubias 

påverka resultatet då den intervjuade och intervjuaren känner varandra (Kvale & Brinkmann, 

2009; Malterud, 2009). 

Deltagarna som ingick i studien uppfyllde samtliga inklusionskriterier. Ett av 

inklusionskriterierna var att ha arbetat minst ett år. Att vara ny på arbetsplatsen, oavsett antal 

år i yrket, är alltid förenat med en period då nyorientering, acceptans bland kollegor och 

inlärning av rutiner fyller sinnet (Benner, 1993). Efter en viss tids acklimatisering kan 

sjuksköterskan istället mera helt och fullt koncentrera sig på arbetet gentemot patienten. En 

chans fanns också att de som arbetat minst ett år också skulle ha haft möjlighet att delta i 

omvårdnadshandledning vid tidpunkten för intervjuerna. 

Via telefonkatalogen på internet valdes geriatriska verksamheter ut i Stor-Stockholmsområdet 

som grund för urvalsgruppen i den kommande studien. Ett mer slumpmässigt urval skulle ha 

kunnat hota kunskapens giltighet av den anledningen att författaren antog att det skulle vara 

svårt att finna personer som uppfyllde urvalskriterierna för att kunna delta. (Malterud, 2009). 

Av samtliga geriatriska verksamheter valdes platser ut där författaren inte tidigare hade någon 

anknytning. Detta gjordes så att samtyckeskravet inte skulle påverkas av att författaren kände 

vissa personer inom vissa verksamheter samt på grund av att medhållare kan påverka 

utkomsten av resultatet (Malterud, 2009; Vetenskapsrådet, 2002a).  

Nio sjuksköterskor var planerade att intervjuas. Av dessa fick författaren kontakt med åtta, 

men den nionde gick dessvärre inte att nå. Kontakt gjordes vid upprepade gånger utan 

resultat. Detta kan ha betytt att den personen inte ville delta och fler kontaktförsök gjordes 

inte. Av den anledningen betraktades personen som ett bortfall. Dock ansågs inte detta bortfall 

ha någon större påverkan på resultatet eftersom materialet uppfattades som mättat vid slutet 

av den åttonde intervjun (Malterud, 2009; Trost, 2010). 

Databearbetning 

Positivt var att författaren själv höll intervjuerna och utförde bearbetningen (Hall enligt Polit 

& Beck, 2012, s. 535) Författaren anser att förfaringssättet kan ha stärkt studiens exakthet vid 

datainsamlingen och analysen av materialet. Det som kan betonas som negativt är att två eller 

flera författare sinsemellan kan diskutera och analysera fler möjliga tolkningar av materialet 

för att säkerställa betydelsen, vilket inte sker i samma utsträckning med en ensam författare. 

Författaren upplevde att det var svårt att exakt förstå hur analysen skulle utföras, detta 

diskuterades med en handledare som gav relevant vägledning i förfaringssättet. Då 

handledaren beredde tydlig vägledning kunde analysen fortlöpa som avsett med korrigeringar 

där så behövdes. Analysmetoden anses av författaren i efterhand vara en relevant metod.  

Giltighet 

Giltigheten anser författaren vara uppfyllt då resultatet svarade på det som var avsett att 

undersökas. Materialet har fortlöpande granskats och undersökts om karaktäristika som var 

representativa för den tänkta studien hade framkommit på rätt sätt. Samtliga begrepp och steg 

i analysprocessen här presenterats (Trost, 2010; Lundman & Hällgren-Granheim, 2009).  
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Tillförlitlighet 

Författaren har noggrant verifierat sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. 

Varje steg i analysarbetet reflekterades över och andra möjliga tolkningar togs i beaktande i 

samråd med en handledare (Lundman & Hällgren-Granheim, 2009).  

Överförbarhet 

Fynden i studien kan överföras till en annan kontext än vad som presenterats om liknande 

urval, typ av deltagare och analysmetod är densamma (Malterud, 2009). 

Omvårdnadshandledning är en form av personalvård och kvalitetssäkring för 

omvårdnadsarbetet som kan komma till nytta för sjuksköterskor oavsett arbetsområde. Läsare 

kan komma att finna andra möjliga områden för överförbarhet baserat på urvalet som beskrivs 

här (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2009).  

Forskningsetiska överväganden 

Trots att brev skickats ut avsedda att tilldelas dem som planerades ingå i studien, ko m 

informationen inte alla till del. Författaren ansåg att informanterna inte hade fått tid att sätta 

sig in i studiens syfte och därmed inte heller haft tillräckligt med tid för att kunna samtycka på 

rätt sätt. Vid bokning av intervjuerna tillfrågades de muntligen efter en kort genomgång av 

studiens syfte. På detta sätt kunde informationskravet trots allt tillgodoses (Vetenskapsrådet, 

2002a). 

Författaren frågade informanterna om samtycke vid bokningen av intervjuerna. En möjlighet 

är att informanterna då kan ha känt sig tvungna att delta. Författaren betonade frivilligheten i 

deltagandet och anser på så sätt att samtyckeskravet ändå kunde tillgodoses (Vetenskapsrådet, 

2002a).  

För att tillgodose kravet på konfidentialitet fann författaren det vara en fördel att utföra 

studiens alla delmoment ensam (Vetenskapsrådet, 2002a). En oförutsedd detalj är dock att 

informanter, som delat arbetsplats, sinsemellan kan ha uppgett för varandra om sitt deltagande 

i intervjuerna men den informationen kommer inte från författaren.  

Författarens avsikt med det slutligen färdiga materialet är inte för icke-vetenskapliga ändamål.  

Eventuellt behov av prövning i etiknämnden avgörs av en verksamhetschef vid de platser där 

intervjuer sker men ansågs alltså inte behövas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002c). 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom fyra teman som kallas förutsättning för omvårdnadshandledning, 

stresshantering och stödsamtal, avslappning samt tillämpning i omvårdnadsarbetet. 

Omvårdnadshandledningen upplevdes av samtliga sjuksköterskor som nödvändig och viktig 

för deras välbefinnande och för att kunna prestera bättre som sjuksköterska i mötet med 

patienter och anhöriga. 

Förutsättning för omvårdnadshandledning 

Resultatet i denna studie visade att deltagarna fick tid avsatt för att delta i 

omvårdnadshandledning. Att få tid avsatt för omvårdnadshandledning är enligt författaren 

beroende av att chefssjuksköterska eller verksamhetschef understödjer detta genom att frigöra 

tid för sina anställda. Yrket som sjuksköterska är stressigt och kravfyllt med känslomässigt 

påfrestande möten med människor som är i behov av omvårdnad. Att få tid speciellt avsatt för 

omvårdnadshandledning anser författaren är att investera i en bättre vård för patienten.  
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Effekten blir en friskare och mer välmående personal, vilket ger förbättrar både vårdkvalitet 

och ekonomi då till exempel sjukskrivningar minskar bland personalen. Forskning inom 

området påstår också att så är fallet (Begát & Severinsson, 2006; Hochwälder, 2007; Juthberg 

et al., 2008; Koivu et al., 2011; Lindell, 2003; Sundin et al., 2006; Welander-Hansson & 

Hallberg, 1994). 

Att ha en handledare med förmågan att handleda och som även har en vedertagen utbildning 

för ändamålet anser författaren är nödvändigt. Risken kan annars bli att sjuksköterskorna inte 

får ventilera, reflektera eller bearbeta sina upplevelser och känslor på rätt sätt. Deltagarna i 

studien betonade att psykologi, beteendevetenskap eller KBT är önskvärda meriter hos 

handledaren som också borde vara sjuksköterska. Författaren är benägen att hålla med 

deltagarna, med respekt för deras upplevda erfarenheter som framkom i intervjuerna. Med 

detta som bakgrund anser författaren att en extern handledare, helst en sjuksköterska, med 

kunskap och utbildning inom förslagsvis psykologi, beteendevetenskap eller KBT inte är ett 

orimligt önskemål. Detta styrks också av erfarenhet och forskning inom omvårdnadshand- 

ledning (Koivu et al., 2011; Lindell, 2003). 

 En viss form av deltagarbegränsning torde vara nödvändig för att få struktur på forumet och 

gruppen i omvårdnadshandledning. Författaren är av den åsikten att för få eller för många 

deltagare förfelar syftet med handledningstillfället. Om deltagarna ska bli sedda och hörda bör 

det inte vara för många och vice versa om det ska bli ett utbyte deltagarna emellan så bör det 

inte heller vara för få. För de deltagande sjuksköterskorna i studien var den normala 

variationen mellan tre till nio stycken, detta anser författaren kan vara en lämplig gruppstorlek 

vilket stöds av erfarna handledare inom omvårdnadshandledning (Hjelte, 2012; Nordström, 

2012). 

Alla deltagarna i studien betonade starkt vikten av att sitta i en avskild lokal för att inte bli 

stressade av ringningar och rop från patienter eller att störas av telefonsamtal. Detta anses av 

författaren vara en självklarhet för att syftet med omvårdnadshandledningen skall bli uppfyllt. 

En ostörd miljö är en förutsättning för att kunna koncentrera sig. Författaren anser att en 

avskild lokal för ändamålet är att visa sjuksköterskorna respekt. Att tillhandahålla en avskild 

lokal kan ha den effekten att sjuksköterskorna känner sig uppskattade och värdefulla samt att 

omvårdnadshandledningen värde också höjs. Rekommendationerna är i samklang med 

sjuksköterskornas upplevelser, att en avskild plats för forumet att utvecklas på, är av stor vikt 

(Hjelte, 2012; Lindell, 2003; Nordström, 2012).  

Stresshantering och stödsamtal 

Det som uppskattades av studiens deltagare var att få utrymme till att reflektera. Annars var 

det en viktig del som inte hanns med i det dagliga arbetet i mötet med patienter och anhöriga. 

Risken blir annars stresspåslag och frustration vilket påverkar sjuksköterskornas hälsa och 

omvårdnadsarbetet negativt. Denna koppling kan författaren hålla med om även baserad på 

egen erfarenhet. Om det saknas reflektion sker ingen analys av det sjuksköterskan gör och då 

sker heller inget framåtskridande eller förbättring i yrkesrollen. Slutresultatet innebär att 

omvårdnaden av patienten riskerar att blir sämre. Detta lyfts fram i erfarenheter och forskning 

i tidigare studier (Hjelte, 2012; Hochwälder, 2007; Lindell, 2003; Nordström, 2012; Begát & 

Severinsson, 2006). 

Samtalsämnen inom sjuksköterskans arbetsområde anser författaren ofta rör möten med 

människor. Patienter, anhöriga och även kollegor utgör källa till glädje men också oro eller 

sorg. De tre personkategorierna och möten med dessa utgör det mesta av innehållet i 

omvårdnadshandledningens forum. Ibland kan situationer vara svåra att reda ut själv. Under 



19 

 

handledningen kan frågor lyftas som rör dessa möten och hur problem kan lösas. En patient är 

många gånger i en stressad situation på grund av sjukdom, en anhörig är likaså engagerad 

känslomässigt. De sjuksköterskor som vårdar och möter dem blir ofrånkomligen påverkade. 

Det måste vara viktigt att i omvårdnadshandledningen då få vägledning genom ett 

förhållningssätt som kan avhjälpa den stress sjuksköterskorna upplever. Handledarna till 

studiens sjuksköterskor bidrog med vägledning vid sådana tillfällen genom stöd, 

förtydliganden, råd och tips. Samtal kring sådana händelser och känslor är viktiga för hälsan 

(Hochwälder, 2007; Juthberg et al., 2008; Sundin et al., 2006).  

Avslappningsövning 

Studiens resultat visade att sex av de åtta sjuksköterskorna uppgav att de inledde sina 

handledningsträffar med avslappningsövningar. Övningarna kallade de för mindfulness. 

Författaren tyckte att detta var ett intressant fynd då vare sig Begát och Severinsson (2006), 

Lindell (2003) eller Vånar-Hermansen et al. (1994) nämner en avslappningsövning som en 

inledning eller en fas i omvårdnadshandledningen. Författaren anser att en sådan inledning vid 

omvårdnadshandledning är en rimlig och viktig åtgärd för att komma i fas för handledningen. 

Stressen i sjuksköterskeyrket är väl känd och att på kort tid gå från den miljön till ett avskilt 

rum för handledning behöver föregås av någon form avbrott, förslagsvis en 

avslappningsövning. Om sjuksköterskors stress kan hanteras och minska eller elimineras, till 

exempel genom avslappningsövningar, vill författaren påstå att omvårdnaden om patienter 

blir av högre kvalitet, vilket flera studier visar (Berg et al., 1994; Begát, Ellefsen & 

Severinsson, 2005; Koivu et al. 2011).  

Tillämpning i omvårdnadsarbetet 

Deltagarna i studien uppskattade att omvårdnadshandledningen mynnade ut i praktiska råd 

och tips som gjorde att de kunde applicera dessa i omvårdnadsarbetet och inom teamet.  

Att via omvårdnadshandledningen få verktyg för hur patienter, anhöriga och kollegor bör 

bemötas anser författaren vara av stort praktiskt värde. Ibland saknas insikt hos en 

sjuksköterska hur en situation skall hanteras vilket kan leda till stor stress. Bristen på insikt är 

frustrerande och kan leda till att en sjuksköterska drar sig undan och en lärdom uteblir. 

Författaren håller det för troligt att sjuksköterskan i ett sådant läge kan bli distanserad från sin 

patient, bli okänslig för lidande och sakna empati orsakat av tung psykisk och känslomässig 

press. I slutändan kan en sådan press och distansering leda till utmattningssyndrom vilket får 

hälsokonsekvenser för sjuksköterskan men också ekonomiska effekter för verksamheten. 

Åsikten är samstämmig med vad tidigare erfarenheter och forskning påvisar (Berg et al., 

1994; Lindell, 2003; Nordström, 2012; Vånar-Hermansen et al., 1994). 

Deltagarna i studien upplevde att omvårdnadshandledningen förbättrade deras möten med 

patient och anhöriga men även kontakterna inom teamet. Författaren anser att detta är en 

trolig följd av omvårdnadshandledningen och den praktiska tillämpning som kom fram i 

studien. Den praktiska tillämpningen av omvårdnadshandledningen är enligt författarens åsikt 

en av de största vinsterna. Omvårdnadshandledningen fungerar då som en kvalitetssäkring av 

omvårdnadsarbetet eftersom vårdpersonal presterar bättre då de själva mår bra i sin yrkesroll. 

Detta stämmer väl med tidigare forskning och erfarenheter inom ämnet (Bégat & Severinsson, 

2006; Berg et al., 1994; Hjelte, 2012; Sundin et al. 2006). 
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Slutsats 

Sjuksköterskor oavsett arbetsområde kan ha stor nytta av omvårdnadshandledning. Att 

erbjuda sjuksköterskor möjlighet till omvårdnadshandledning är en investering som gagnar 

verksamheten, sjuksköterskan och patienten. Vinster kan ses ur omvårdnadsmässig-, 

hälsomässig- och ekonomisk synvinkel då stress, utmattningssyndrom och sjukskrivningar 

minskar.  

Förslag till forskning 

Då resultatet visade att omvårdnadshandledningen förbättrade sjuksköterskornas patient- och 

anhörigmöten men även inom teamet vore det intressant att göra en interventionsstudie. 

Omvårdnadshandledningen skulle vara själva interventionen och syfta till att utröna om detta 

påverkar hur patienterna upplever sin vårdkvalitet. En annan möjlig kvalitativ studie kunde 

efterforska hur manliga sjuksköterskor upplever omvårdnadshandledning Frågeställningarna 

kan då vara om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever 

omvårdnadshandledning. Ytterligare ett ämne värt att undersöka vore att intervjua 

omvårdnadshandledare för att efterfråga deras erfarenhet kring att handleda sjuksköterskor. 
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BILAGA I 

 

Intervjuguide:  

Titel: Omvårdnadshandledning: till nytta för sjuksköterska och patienten inom vård av äldre 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom vård av äldre 

upplever omvårdnadshandledning. 

 

Kön 

Ålder 

Hur länge sjuksköterska 

 

Beskriv din arbetsplats, vad arbetar du med, hur ser ditt uppdrag ut? Typ av patienter? 

Hur ser omvårdnadshandledningen ut hos er? 

Har du deltagit i omvårdnadshandledning en eller flera gånger? Vad avgör deltagandet? 

Hur ofta har ni omvårdnadshandledning på arbetsplatsen?  

Vad är din upplevelse/erfarenhet av omvårdnadshandledningen? Vad tycker du om forumet 

som sådant? 

Hur omvårdnadshandledning påverkat ditt arbete? 

Hur omvårdnadshandledning påverkat dig som person? 

Vad är svårt respektive lätt med omvårdnadshandledning?  

Du sade nyss att… kan du utveckla det? … Hur menar du då? 

 Är det något du vill tillägga, ändra eller förtydliga? 

 

Inledande frågor: Kan du berätta för mig om… Kommer du ihåg när… Vad hände… Kan du 

beskriva? 

Uppföljningsfrågor: Mmm… ”Nicka”… upprepa ett svar som du önskar få utvecklat… 

Sonderande frågor: Kan du säga något mer om… Kan du ge en mer detaljerad beskrivning 

av vad som hände? Har du fler exempel? 

Specificerande frågor: Har du själv upplevt detta? Vad gjorde du när du kände att…? 
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Direkta frågor: När du nämner… Vad menade du med… I SLUTET AV INTERVJUN 

Indirekta frågor: Hur uppfattar du att de andra upplever omvårdnadshandledningen? 

Strukturerande frågor: Avbryta ett långt utlägg som inte leder vidare någonstans… Jag 

skulle vilja ta upp ett annat ämne?! 

Tystnad: … Ger tillfälle till association och reflektion som ger den intervjuade tid att gå 

vidare i egen takt. 

Tolkande frågor: Du menar alltså att… Är det så att du upplever att… 
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BILAGA II 

Stockholm  111114 

Till verksamhetschef på/vid……………………. 

Jag heter Charlotta Gartéus och är sjuksköterska. Jag studerar magisterutbildningen vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera 

omvårdnadshandledning (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien hos Er.  

Om Du godkänner att studien genomförs vid…………………, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs vid …………………. är jag tacksam för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig i första hand eller 

min handledare, Marie Olsen vid Högskolan Dalarna. 

 

Vänlig hälsning 

__________________________   

Namnteckning    

Namnförtydligande 

__________________________   

Telefonnummer Mobil: X; Hem: X   

E-postadress:  x@hotmail.com  

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Namnförtydligande 

__________________________ 

Telefonnummer Högskolan Dalarna, Tel: X; Mob  

mailto:x@hotmail.com
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                  BILAGA III 

 

Jag godkänner härmed att Charlotta Gartéus får utföra studien Omvårdnadshandledning: Till 

nytta för sjuksköterskan och patienten inom vård av äldre, på kliniken under följande 

tidsperiod ………………….2011/2012. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



28 

 

                  BILAGA IV 

SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Studiens namn:  

OMVÅRDNADSHANDLEDNING: Till nytta för sjuksköterskan och patienten inom vård av 

äldre 

Problemområdet: 

Omvårdnadshandledning är ett forum för diskussioner av etiska frågor, situationer och 

dilemman, till för omvårdnadspersonal, däribland sjuksköterskor. Omvårdnadshandledningen 

syftar till att föra till ytan det som kan vara svårt att hantera och bädda för reflektioner kring 

möten med andra människor i kris. Studier påvisar att utbrändhet och sjukskrivning minskar 

bland dem som genomgår omvårdnadshandledning. Av denna anledning är mitt intresse att 

intervjua sjuksköterskor inom vård av äldre som genomgår/genomgått 

omvårdnadshandledning och höra deras erfarenheter av omvårdnadshandledningen och dess 

eventuella påverkan på deras omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor inom vård av äldre avser 

sjuksköterskor som arbetar mot personer som är + 65 år. 

Syfte:  

Syftet är att beskriva sjuksköterskor inom vård av äldres erfarenheter av 

omvårdnadshandledning och vilken betydelse den har för deras omvårdnadsarbete. 

Specifika frågeställningar: 

Hur upplever sjuksköterskor inom vård av äldre att få omvårdnadshandledning? Hur upplever 

sjuksköterskor inom vård av äldre att det påverkar deras omvårdnadsarbete? 

Studiens design och metod för datainsamling: 

Studien är tänkt som ett intervjutillfälle med en intervjuguide som stöd. Intervjuerna är 

planerade att spelas in på band för lättare hantering och sammanställning av resultatet som 

kommer resultera i en skriven uppsats. Under sammanställningen av studien kommer 

materialet att hållas inlåst av forskningsetiska säkerhetsskäl. Efter behandling av materialet 

kommer banden att raderas. Även all data som kan identifiera de som deltagit i intervjuerna 

eller deras arbetsplats kommer att ha tagits bort i den färdiga uppsatsen. 

Tidslängd för studien:  

Intervjuerna är planerade att vara ca 30 minuter långa, variationer kan förekomma.  

Plats: 

Önskemål finns för att intervjua sjuksköterskor i anknytning till deras arbetsplats på en 

avskärmad, avskild plats av praktiska och forskningsetiska skäl. 


