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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Handledning kan ge sjuksköterskan möjlighet att reflektera, avreagera sig, 

bearbeta känslor och minska stress och känslor av otillräcklighet. 

Sjuksköterskor kan få ett ökat självförtroende av handledning och en ökad 

sammanhållning med varandra men att handledas i grupp kan vara en 

utmaning då det ställer krav på både öppenhet och engagemang. 

Syfte: 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskor upplevelse av 

grupphandledning inom öppen psykiatrisk beroendevård. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer för 

datainsamling.  Nio sjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studiens resultat presenteras utifrån fyra huvudkategorier; att genom 

handledning reflektera över sitt omvårdnadsparadigm, att genom handledning 

skapa ett sjukskötersketeam, att genom handledning förstå vad som förväntas 

av sjuksköterskan och att genom handledning lära känna sig själv bättre. 

Huvudkategorierna har sammanlagt nio underkategorier.  

Diskussion: Studiens resultat diskuteras mot Antonovskys KASAM (begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet) samt annan litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Studiens resultat visade att sjuksköterskorna med hjälp av 

handledning kan minska risk för utbrändhet och känsla av maktlöshet och 

frustration, öka tilliten till varandra i arbetsgruppen, öka autonomi och 

självförtroende och hjälpa sjuksköterskan hantera de känslor som uppstår i 

mötet med patienten. 

Nyckelord: psykiatrisjuksköterska, sjuksköterska, handledning, grupphandledning, 

yrkesroll, öppenvård 

 



 
 

 
 

 

  

Abstract 

 

Background: Supervision can give the nurse the possibility to reflect, let of steam, process 

emotions and reduce stress and feelings of inadequacy. Nurses can get 

increased self-confidence and a better coherence with each other but to have 

group supervision can be a challenge because it demands openness and 

commitment. 

Aim: 
The aim of this study was to describe nurses experience of clinical group-

supervision in psychiatric dependency care clinics. 

Method: 
The study has a qualitative design with semi-structured interviews for data 

collection. Nine nurses were interviewed and the material was analyzed 

with qualitative content analysis. 

Results: The results of the study is represented in four main categories; to reflect on 

the caring paradigm through supervision, to create a nursing team through 

supervision, to understand what is expected from the nurse through 

supervision and to get to know your self better through supervision. The 

main categories has all together nine appurtenant subcategorys. 

Discussions: The result of the study is discussed with Antonovskys KASAM 

(comprehensebility, manageability and meaningfulness) and other literature 

and scientific articles. The result of the study showed that the nurses could 

use the supervision to reduce the risk of burnout and feelings of incapacity 

and frustration, increase the trust to each other in the working group, 

increase autonomy and self-confidence and to handle the feelings that arises 

in the meeting with the patient. 

Keywords: Psychiatry nurse, nurse, supervision, group supervision, profession, 

outpatient care, community care. 
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1. Inledning 

Jag har arbetat inom psykiatrisk vård med inriktning mot beroendevård i nio år. Människor 

med beroendesjukdom är en patientgrupp som ofta lider av psykisk ohälsa i olika stark grad i 

kombination med beroendeproblematik, så kallad samsjuklighet. Som sjuksköterska är det en 

utmaning att bemöta och vårda människor som befinner sig i en komplex situation avseende 

sin psykiska ohälsa. Samsjukligheten hos patienter kan vara svårbedömd då många patienter 

försöker lindra sitt psykiska lidande med alkohol eller droger vilket innebär en stor utmaning 

att som vårdpersonal förstå vad den psykiska ohälsan bottnar i samt skilja symtom på psykisk 

ohälsa från symptom på substanspåverkan och beroenderelaterad problematik. Patientens 

livssituation och mående kan förändras från dag till dag vilket ställer stora krav på 

sjuksköterskans kunnande och flexibilitet. Läkaren träffar patienterna vid glesa återbesök och 

sjuksköterskan är den främsta kontaktperson patienten och hens närstående har. Som 

sjuksköterska i öppenvård arbetar du nästan alltid ensam och avsaknaden av kollegialt stöd i 

mötet med patienten kan skapa en osäkerhet hos sjuksköterskan. 

 Jag har själv fått handledning tidigare och upplevde det som ett stöd i min yrkesroll, när 

jag blev osäker kunde jag lugnas av vetskapen att jag snart skulle diskutera min frågeställning 

i handledning och få stöd och bekräftelse. Min nuvarande anställningsform innehåller dock 

ingen handledning, dels på grund av att för få sjuksköterskor har efterfrågat det och dels på 

grund av att det är en stor ekonomisk utgift för arbetsgivaren. Då det uppstår problem får jag 

förlita mig på att en kollega har en stund över att diskutera saken som en sorts informell 

handledning vilket kan ge upphov till stress för både mig och min kollega. Det har väckts en 

undran hos mig på vilket sätt handledning kan ge sjuksköterskan stöd i den utsatta arbetsroll 

hen har i beroendevårdens öppenvård därför har jag valt att ägna min studie åt detta ämne.  

 

2. Bakgrund  

 

2.1 Sjuksköterskans yrkesroll i den psykiatriska vården 

År 2008 utformade Psykiatriska riksföreningen och Svenska sjuksköterskeföreningen en 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskan med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Detta på grund av 

att det saknades en sådan hos Socialstyrelsen som gjort många andra kompetensbeskrivningar. 

Kompetensbeskrivningen förtydligar den psykiatriska sjuksköterskans allt viktigare funktion i 

den psykiatriska hälso- och sjukvården där professionen skall anpassas mot att ge vård på lika 
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villkor. Sjuksköterskan ska använda sin kompetens och nära relation med patienten till att 

värna om patientens välbefinnande. Sjuksköterskan förväntas bevaka alla aspekter av 

omvårdnaden och hens yrkesroll i den psykiatriska vården kan vara svår att mäta, definiera 

och utvärdera.  

 I England och Skottland intervjuades sjuksköterskor i psykiatrisk vård om sin upplevelse 

av sin yrkesroll och de beskrev den som en profession innehållandes många olika roller och 

förväntningar. I ena stunden kunde de ha ett terapeutiskt samtal med en patient, i andra 

stunden mätte de en puls eller utförde sårvård för att sedan hjälpa någon strukturera sina 

hushållssysslor. De beskrev med stolthet och stort engagemang att något som var signifikant 

för professionen var förmågan att svara upp mot mångsidiga behov hos patienterna och att 

ingen annan profession hade de färdigheterna vilket gjorde dem till äkta specialister (Hurley, 

2009). Sjuksköterskorna upplevde att de använde sitt personliga jag sammanflätat med det 

professionella jaget. Att använda sin person i mötet med patienten beskrevs som unikt för just 

den psykiatriska sjuksköterskan vilket beskrivs även i studien av i Jormfeldt, Svedberg och 

Arvidsson (2003). 

 En av informanterna i Hurleys studie beskrev det som att arbetet i psykiatrisk vård gjorde 

att man utvecklade sitt personliga jag och gjorde en personlig inre resa då man utvecklades 

professionellt. Att använda sitt inre jag i arbetet bidrog till att relationen med patienten sågs 

som en interpersonell relation där resan gjordes tillsammans. Relationerna beskrevs som långa 

mellan sjuksköterskan och patienten, längre än i många andra professioner, och tiden 

upplevdes som en viktig faktor i möjligheterna att möta och svara upp mot patienternas behov 

genom meningsfulla terapeutiska möten. Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett sätt att 

möta patienten i dennes unika livsvärld vilket många andra yrkeskategorier inte förmår. 

Sjuksköterskorna samlade på sig en bred erfarenhet och kunde applicera den på ett spektrum 

av situationer där vilja och anpassningsförmåga var två av hens viktigaste verktyg (Hurley, 

2009). Resultaten i studien återkom i en svensk studie av Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson, 

2003. De psykiatriska sjuksköterskorna i den studien talade också om vikten av att visa 

patienten att mötet var viktigt, att vara närvarande och engagerad. De betonade även att 

förmågan att göra en patient lugn och säker i mötet förutsatte att sjuksköterskan kunde utstråla 

och förmedla trygghet och lugn. Sjuksköterskorna tyckte det ingick i en professionell och 

bärande relation att kunna hålla en viss distans i mötet med patienten (a.a.). 

 Australiensiska sjuksköterskor i psykiatrisk vård intervjuades kring utbildning och 

professionell utveckling. Det framgick tydligt att sjuksköterskornas motivation att stanna i 

yrket var relaterat till deras möjlighet att fortsätta utvecklas i sin profession både teoretiskt 
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och praktiskt. Att få vidareutbildning, stöd, handledning och praktisk träning kring de dagliga 

arbetsuppgifterna nämndes som exempel på önskad utveckling. Sjuksköterskorna önskade blir 

skickligare och tryggare i sitt yrkesutövande och det handlade inte om nya titlar eller nya 

arbetsuppgifter (Cleary, Horsfall, O´Hara-Aarons, Jackson & Hunt, 2011). 

 

2.2 Sjuksköterskans attityd till att arbeta i beroendevården 

 I Taiwan deltog sjuksköterskor från olika specialistbakgrund i en studie som undersökte 

vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder mot patienter med missbruk- och 

beroendeproblem (Chang & Yang, 2012). Resultatet visade att det krävdes mer än 

sjuksköterskans grundutbildning för att påverka sjuksköterskors attityd mot patientgruppen 

med missbruk- och beroendeproblematik. Sjuksköterskor i psykiatrisk vård hade generellt sett 

den mest positiva inställningen till patienter med beroendesjukdom. Utmaningen i att ha en 

positiv inställning till patientgruppen var bland annat det långsamma tillfrisknandet hos 

patienten samt det många gånger höga antalet återfall. De sjuksköterskor som hade erfarenhet 

och olika sorters vidareutbildningar inom beroendevård samt en tjänst med mer ansvar på 

arbetsplatsen visade en mer positiv attityd mot patientgruppen och människan bakom 

beroendet samt rådande behandlingsrekommendationer. Resultatet återkom i en australiensisk 

studie och en engelsk studie (Combes & Wratten, 2007; Lovi & Barr, 2009). Även de 

sjuksköterskorna upplevde att sjuksköterskeutbildningen gav alldeles för lite kunskap och 

förberedelse om beroendevård och psykiatrisk vård och att det märktes på attityderna de 

möttes av från personal från andra specialiteter.  

 Sjuksköterskorna i Lovi och Barr´s studie (2009) intervjuades kring sina upplevelser av att 

arbeta med alkohol- och narkotikaberoende patienter på en vårdavdelning. Sjuksköterskorna 

beskrev att det var vanligt med kollegor som var stigmatiserade i sin inställning till 

beroendepatienter, uppfattningen att patienterna inte var sjuka på riktigt och att 

patientgruppen slösade på sjukhusets resurser. Vissa sjuksköterskor på andra avdelningar 

vägrade att arbeta extra på beroendeavdelningen och upplevdes till och med fientliga mot den 

personal som arbetade där. Sjuksköterskorna beskrev att de såg sig själva som advokater för 

sina beroendepatienter, de fick försvara patienterna mot andra och de var rädda om deras 

integritet och deras rättigheter. De såg det som mycket viktig att möta patienter med förståelse 

när de återföll i missbruk. De engelska sjuksköterskorna i Combes och Wrattens studie (2007) 

arbetade i psykiatrisk öppenvård med patienter med samsjuklighet. De upplevde arbetet med 

människor med samsjuklighet som svårt, sällan belönande och med en ofta återkommande 

känsla att det var en omöjlig arbetsuppgift. Patienterna var svåra att engagera och de hade ofta 
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ett väldigt litet hopp om sig själva eller var tveksamma till att ta emot hjälp. Sjuksköterskorna 

upplevde att den kunskap de hade om patienternas utmaningar med samsjukligheten från sin 

utbildning var knapphändig. De som fick stöd från arbetsgivaren och någon form av 

handledning beskrev att de utan det skulle känna sig sårbara och isolerade i sina roller. 

 I en svensk studie intervjuades psykiatriska sjuksköterskor angående deras attityder 

gentemot att vårda patienter med samsjuklighet med depression och alkoholberoende. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att patienten fick beskriva hela sin livsvärld och 

ringa in sina problem utifrån sina egna erfarenheter och behov. Berättelsen kunde även hjälpa 

sjuksköterskan att förstå vilket nätverk patienten hade och vad som stöttade och stärkte 

patienten. Sjuksköterskorna beskrev att deras anställning inte innehöll ett protokoll över hur 

de skulle bemöta patienterna eller vilka frågor de skulle ställa utan att det var upp till 

sjuksköterskan att utefter erfarenhet, kunskap och känsla samla in information och bedöma 

patienten (Wadell, 2008). Att som sjuksköterska möta och arbeta med människor med 

beroendeproblematik och samsjuklighet beskrevs som tidskrävande; det krävde tid för 

sjuksköterskans engagemang och patientens tillfrisknande och tid för att skapa en vårdande 

relation. Det var viktigt att ge patienten och relationen tid för att kunna få förtroendet att växa. 

En patient som fick tid upplevdes våga vara mer öppen att berätta om sig själv och sina 

problem. Att förändra ett beteende beskrevs som en process som krävde tid och tålamod både 

hos sjuksköterskan och hos patienten (Combes & Wratten, 2007; Wadell, 2008: Lovi & Barr, 

2009). 

 I Wadells (2008) studie visade sjuksköterskorna en hög medvetenhet kring patientens 

sårbarhet och ökade risk för självskadande beteende och självmordsrisk. Att respektera 

patienten och vara medveten om sina egna värderingar och attityder sågs som viktigt i 

bemötandet. Sjuksköterskorna arbetade aktivt för att höja patientens medvetande kring 

beroendet och dess på verkan, detta genom informationssamtal, provtagning och reflektion. 

Genom att höja patientens medvetande var det lättare att få patienten att förstå hur beroendet 

och depressionen behövde behandlas. Sjuksköterskorna upplevde att det ibland var svårt att 

nå fram till patienter som bagatelliserade eller förnekade sina alkoholproblem. Det upplevdes 

ibland som en utmaning att få en god allians och hålla samtalet på en nivå där patienten inte 

gick i försvar eller blev förnärmad. Mycket motivationsarbete handlade om att patienten 

måste fortsätta behandlas även efter utskrivning från sjukhuset och sjuksköterskorna försökte 

få patienterna att fortsätta kontakten med eftervård på öppenvårdsmottagning. 
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2.3 Definition av begreppet samsjuklighet 

Socialstyrelsen (2007) beskriver att samsjuklighet av psykisk ohälsa och beroende är mycket 

vanligt förekommande i psykiatrisk vård. De konstaterar också att det finns ett stort behov av 

mer forsknings- och utvecklingsresurser inom området samsjuklighet då det är för lite gjort i 

dagsläget. De betonar att området behöver belysas av humanitära skäl, för det lidande det 

innebär att vara samsjuklig samt på grund av de stora samhällskostnader som tillståndet 

innebär. 

 Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid vård och stöd vid missbruk och beroende 

(2007) ringas begreppet samsjuklighet in som den person som har diagnosen missbruk och 

beroende och samtidigt har en diagnos på psykisk sjukdom eller psykisk störning. Omvänt är 

även en människa med psykisk sjukdom eller psykisk störning samsjuklig om hen samtidigt 

bedöms ha ett missbruk eller ett beroende. Det är sedan tidigare känt att personer som 

identifieras med samsjuklighet har ett sämre sjukdomsförlopp som är mer utdraget än för 

personer utan samsjuklighet och att risken för dödlighet genom till exempel självmord är 

förhöjd. Den individ som har två diagnoser upplever med största sannolikhet att problemen 

förstärks av varandra på så vis att både beroendet och den psykiska ohälsan upplevs som 

svårare än om de förekommit var för sig. Då personer med samsjuklighet har en ökad risk för 

ett sämre sjukdomsförlopp är det viktigt att som sjukvårdspersonal upptäcka samsjuklighet 

samt att båda tillstånden alltid bör behandlas samtidigt (Socialstyrelsen, 2007). 

 

2.4 Sjuksköterskornas sätt att undvika stigma 

I Nationella riktlinjer vid vård och stöd vid missbruk och beroende beskriver Socialstyrelsen att 

personalen i missbruksvården bör ha en personlig kompetens med en empatisk förmåga och ett 

pedagogiskt förhållningssätt. En god allians mellan personal och patient är mycket viktig när det 

handlar om att förändra en människas beteenden och samarbetet är lika betydelsefullt som 

behandlingsmetoden. Den som söker vård för missbruks- och beroenderelaterade problem måste 

uppleva sig bli bemött av vårdpersonalen med respekt, empati och kompetens (Socialstyrelsen, 

2007).  

 Belgiska sjuksköterskor i psykiatrisk vård intervjuades kring yrkesidentitet och stigma. De 

beskrev psykiatrisk vård som humanistisk, empatisk och holistisk där patienten respekterades 

med hela sin livsvärld. De uppgav att de tog avstånd från att patienten skulle ses som onormal 

eller annorlunda utan valde att se det som att patienterna tillfälligt förlorat sin balans i livet 

och att de var jämlikar. Genom att undvika diagnostänkandet ansåg sjuksköterskorna att de 

stod emot stigmatiseringkomponenterna. De uppgav att de fokuserade på beteendet istället för 
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diagnosen men trots detta uttryckes ändå svårigheter med att hysa empati för vissa patienter. 

Patienter med till exempel beroendeproblematik och/ eller personlighetsstörningar väckte 

mindre empati än de patienter som var psykotiska och ansågs mer maktlösa. Patienten 

värderades ofta utifrån om sjuksköterskan trodde hen ljög eller inte, särskilt i mötet med 

människor med beroendeproblematik. En sjuksköterska förklarade att diagnoser ändå till viss 

del behövdes för att skapa en distans till patienten och bibehålla sin professionella roll vilket 

belyser svårigheten med psykiatrisk vård, beroendevård och stigmatisering (Sercu, Ayla & 

Bracke, 2015).  

 Goffman (2005) beskriver att stigma är något människan använder som en beteckning av 

en ovanlig eller nedsättande faktor i en människas kroppsliga eller moraliska status. Att ta 

ställning för en stigmatiserad person kräver ofta att det föranletts av en personlig upplevelse 

som gett insikter eller att man har ett arbete som gett en djupare kunskap och upplevelse i 

stigmats komplexitet. Människor har förväntningar på andra människor och vi gör våra 

förväntningar normativa. Den som uppfyller våra förväntningar och föreställningar uppfyller 

våra krav men den som inte uppfyller dem går från normal och fullständig till mindre 

önskvärd, utstött och oduglig och vi har skapat ett stigma. Den stigmatiserade upplevs som 

oförenlig med en kategoris mönster och det handlar egentligen inte om egenskaper utan om 

relationer. Den som stigmatiserar vänder sig bort från de faktorer som kanske kunnat förena 

och väljer att endast se till det avvikande (a.a.).  

 

2.5 Handledning – tidigare kunskap 

Att handledas kan bli ett stöd i att lära sig ett hantverk genom att man integrerar teori med 

praktik. Teori, praktik och erfarenheter vävs in i yrkesrollen och leder förhoppningsvis till att 

stagnation och utmattning förebyggs. Att arbeta med människor inom vård och omsorg skapar 

ofta ett behov av mental avlastning och möjlighet att dela sina känslor och tankar med andra 

inom de tystnadsplikts-belagda ramarna. För yrkesverksamma inom utsatta arbetssituationer 

kan grupphandledning utgöra ett stort stöd. Svåra ärenden kan bidra till viktig och användbar 

erfarenhet till alla gruppmedlemmarnas kunskapsbank och medlemmarnas erfarenheter blir en 

gemensam grund att stå på (Boalt Boethius & Öhgren, 2012).  

 Författaren Tveiten (2013) definierar handledning som ”en formell, relationell och 

pedagogisk iståndsättningsprocess med syfte att stärka fokuspersonens bemästringskompetens 

genom en dialog baserad på kunskap och humanistiska värderingar”. Iståndsättningsprocess 

symboliserar att en process påbörjas och avslutas och ordet relationell syftar på handledaren 

och gruppdeltagarna. Pedagogik handlar om lärandet, växandet, bemästrandet och 
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utvecklandet. Dialogen är handledningens röst och den har den handledde i fokus. 

Humanismen står i Tveitens handledning för respekt, ansvar, möjligheter och allas lika värde. 

Hon förklarar att hon undviker att definiera handledning allt för detaljerat då en handledare 

alltid måste begrunda vad hen själv lägger i begreppet och alltid fundera över innehållet 

(Tveiten, 2013). 

 Svensk sjuksköterskeförening (2008) har en sektion vid namn ”Handledning i omvårdnad” 

och de definierar begreppet handledning genom att beskriva syftet med den. Handledningen 

ska utveckla och stärka sjuksköterskan i syfte att patienten ska få en god och säker 

omvårdnad. Handledningen ska vara en form av pedagogisk modell som tar språng ur att 

varje människa har en inneboende möjlighet att komma till självinsikt genom att utifrån sina 

upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar och på så vis komma till ökad självinsikt. 

Målsättningen med handledningen är att utveckla yrkesrollen genom en ökad självkännedom 

och handledningen utgår från deltagarnas berättelser som bearbetas utifrån omvårdnad, etik, 

ledarskap och gruppdynamik (a.a.). 

 Handledning är ett relativt nytt begrepp inom svensk omvårdnad. Under 60-talet var 

sjuksköterskans uttalade roll att vara en god assistent till läkaren och att verka i det 

medicinska uppdraget. I Norden var Norge pionjärer då de under 60-talet införde handledning 

för sjuksköterskor på en psykiatrisk avdelning på Ullevåls sjukhus. De svenska 

vårdhögskolorna började under 80-talet ifrågasätta sjuksköterskans uppdrag som medicinsk 

assistent och identifierade en avsaknad av yrkesidentitet hos sjuksköterskan vilket 

aktualiserade handledningsfrågan. Under senare del av 80-talet började 

sjuksköterskehandledningen sprida sig från Norge till Sverige (Hermansen, Vråle & Carlsen, 

1994).  

 

2.5.1 Positiva effekter av handledning i grupp för sjuksköterskor 

Handledning är ett sätt att föra in teoretiska kunskaper i ett yrkes sfär. Handledning kopplar 

samman den praktiska användningen till teorin och en handledare kan hjälpa den handledde 

att se saker i ett större sammanhang vilket skapar en ny relation till kunskapen. Handledning i 

grupp ger den handledde möjlighet att få synpunkter och reflektioner från flera personer och 

en ökad kunskap om de processer som sker i en grupp. Konkurrens, relationer, samarbete och 

öppenhet påverkas av attityder, inställning och sammansättning i gruppen och då klimatet är 

föränderligt och påverkningsbart kan det utmana och utveckla deltagarna  (Selander & 

Selander, 2015). Severinsson (2013) belyser att sjuksköterskeyrkets påfrestningar i form av 

tung arbetsbelastning och stress ökar vilket bidrar till känslor av otillräcklighet och skuld. 
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Handledningen ger sjuksköterskor en möjlighet att dela med sig av dessa känslor vilket både 

avlastar och stärker dem i yrkesrollen. Med handledning kan sjuksköterskorna ventilera sina 

erfarenheter och upplevelser vilket bidrar till både personlig och yrkesmässig utveckling 

(a.a.). 

 I flera studier har det framkommit att handledning har en positiv effekt där 

sjuksköterskorna fick möjlighet att minska stress, bli mer effektiva i arbetet och skapa en 

starkare gemenskap i gruppen (Arvidsson, Lövgren & Fridlund, 2000; Arvidsson, Lövgren & 

Fridlund, 2001; Ohlsson & Arvidsson, 2005; Buus, Angel, Traynor & Gonges, 2010; Franke 

& de Graaff, 2012; Koivu, Saarinen & Hyrkas; 2012, Long, Harding, Payne & Collins, 2014). 

 Att i handledning få reflektera gav sjuksköterskorna möjlighet att återhämta sig, avreagera 

sig och bearbeta känslor och reaktioner som uppstod i deras arbete i psykiatrisk omvårdnad. 

De upplevde att de fick lätta på det känslomässiga trycket i en trygg miljö och bemötas med 

acceptans och förståelse vilket gjorde att de inte tog med sig arbetet hem på samma sätt som 

utan handledning. Att sätta ord på känslor och reaktioner skapade en medveten självreflektion 

och att lyssna på andras berättelser och känna igen sig gav kraft och bekräftelse. 

Sjuksköterskorna diskuterade sin yrkesroll gentemot andra personalkategorier vilket gav en 

känsla av kontroll och struktur över arbetet och att tala om konkreta omvårdnadssituationer 

fick sjuksköterskorna att känna energi, kontroll och minskad utmattning (Ohlsson & 

Arvidsson, 2005). Detta bekräftas även i kvantitativ studie av Long, Harding, Payne och 

Collins (2014) med sjuksköterskor och mentalskötare på en rättspsykiatrisk klinik i England. 

 I en litteraturstudie av Franke och de Graaffs (2012) med 18 artiklar från Sverige, Finland, 

Skottland, England, Nederländerna, Tyskland och Australien beskriver sjuksköterskor och 

undersköterskor från olika specialistområden upplevelsen av handledningen som övervägande 

positiv. Samtliga studier innehöll en jämförelse mellan en grupp som fick handledning och 

grupp som inte fick handledning. Självförtroendet hos personalen ökade med handledning och 

upplevelsen av att patienterna avhumaniserades minskade. Deltagarna upplevde att de 

samarbetade bättre och blev bättre på att lösa konflikter i arbetsgruppen vilket ökade 

tryggheten i teamen. En studie där sjuksköterskor arbetade med patienter med demens visade 

att patienterna blev mindre ledsna och aggressiva efter att sjuksköterskorna fått 

grupphandledning. Författarna menade att den forskning de kunde hitta om effekten av 

sjuksköterskehandledning i grupp övervägande visade positiva resultat men de efterlyste fler 

studier i ämnet (a.a.). De positiva effekterna bekräftas i en jämförande finsk studie. 

Sjuksköterskor som fick handledning rapporterade starkare upplevelse av viktiga resurser på 

både det yrkesmässiga och det personliga planet än kontrollgruppen och de beskrev en 
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starkare känsla av effektivitet i arbetet än kontrollgruppen. Sjuksköterskorna beskrev att de 

efter att ha fått handledning fått mer positiv bekräftelse från både patienter och kollegor och 

en mer positiv känsla för klimatet och kulturen på arbetsplatsen. Tecken på utbrändhet var 

färre hos dem som fick handledning (Koivu, Saarinen & Hyrkas, 2012). 

 Svenska sjuksköterskor på en psykiatrisk klinik följdes under sex år av forskarna 

Arvidsson, Lövgren och Fridlund (2000, 2001) och studierna visade att sjuksköterskorna 

påverkades mycket positivt av handledning. Sjuksköterskorna fick delta i grupphandledning 

varannan vecka under två års tid. Handledningens syfte var att bidra till personlig utveckling 

och professionell kompetens. Sjuksköterskorna följdes upp efter ett samt två år. De upplevde 

att de efter handledning fått mer självförtroende i sitt möte med patienten då de kände sig 

bekräftade, lärde av varandras kunskaper och misstag och kunde sätta ord på det de gjorde. 

Handledningen utvecklade deras teoretiska kunskap, terminologi och tydlighet i yrkesrollen. 

De positiva resultaten av handledning ökade kontinuerligt över tid, från första till andra 

utvärderingen hade känslan av självförtroende och personlig utveckling fördubblats (a.a.).  

 Forskarna följde efter fyra år upp gruppen ytterligare en gång. Studien visade att 

sjuksköterskorna fortfarande upplevde många fördelar med sitt deltagande i handledningen till 

exempel att de hade lättare att utifrån patientens perspektiv kunna reflektera över sitt 

bemötande. Arbetsuppgifterna upplevdes mer klargjorda och synliggjorda eftersom de lärt sig 

metoder och benämningar på det de utförde. De hade lättare att utgå från patientens livsvärld, 

att kommunicera både verbalt och ickeverbalt och att fokusera på även det friska istället för 

det sjuka. De som fortfarande hade kontakt med varandra kände sig fortfarande solidariska 

mot varandra och de önskade få fortsätta i handledning då stressiga arbetsdagar inte lämnade 

något utrymme för reflektion (Arvidsson, Lövgren & Fridlund, 2001). 

 De danska psykiatriska sjuksköterskorna i studien av Buus, et.al. (2010) upplevde att 

grupphandledning minskade deras frustration och känsla av maktlöshet i det kliniska arbetet. 

Deltagarna fick hjälp att lätta på den psykologiska bördan genom stöd och bekräftelse i 

handledningsgruppen. Med minskad frustration och maktlöshet minskade känslan att löpa risk 

för utbrändhet och långtidssjukskrivning något som beskrivs på samma sätt även av 

Arvidsson, Lövgren & Fridlund (2000, 2001), Berg och Rahm Hallberg (2000), Franke och de 

Graaffs (2012), Gonge och Buus (2014) , Koivu et al., (2012), Long et al., (2014) och 

Ohlsson och Arvidsson (2005). Sjuksköterskorna i Buus et. al´s studie (2010) beskrev att 

arbetet med de psykiskt sjuka patienterna var krävande i och med att patienternas 

hälsotillstånd och beteende ändrades snabbt och det krävde en flexibilitet av sjuksköterskan 

som kunde ge upphov till ängslan och osäkerhet. Att kunna lita på stöttande kollegor 
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värderades högt och att dela frustration över arbetsuppgifter som var både skrämmande och 

stressiga gjorde det lättare att hantera dem. De patienter som inte gjorde några framsteg eller 

som återkom för inskrivning hela tiden skapade känslor av hopplöshet och lågt 

självförtroende hos sjuksköterskorna. Med hjälp av handledning upplevde de att de fick 

avlastning och möjlighet att se situationer mer nyanserat (a.a.).  

 

2.5.2 Svårigheter med handledning i grupp för sjuksköterskor 

Upplevelsen av välfungerande handledning i grupp kan vara att den är berikande men finns 

det inget förtroende gruppmedlemmarna emellan kan handledningen skapa misstro och 

rivalitet. Att bli handledd kan innebära att man som yrkesutövare på vidareutbildningsnivå, 

känner sig sårbar och stundvis hotad då man gör ett åtagande om lärande och utvecklande. 

Den professionella identiteten står ofta nära den privata identiteten och att förändra yrkesjaget  

kan bli ett indirekt hot mot identiteten (Boalt Boethius & Ögren, 2012). Då en handledd grupp 

utvecklar slutenhet och misstänksamhet mot varandra förloras allt värde med 

grupphandledning eftersom inga roller utvecklas på ett positivt sätt under dessa ogynnsamma 

förhållanden (Selander & Selander, 2015). 

 Buus et. al., (2010) belyste en svårighet med handledning i grupp vilken var att 

handledningen styrdes mycket av förtroendet mellan medlemmarna i gruppen. 

Sjuksköterskorna uppgav att det var svårt att våga vara personlig och självutlämnande om de 

inte kände förtroende för de andra i gruppen och kunde förutse deras respons på förtroenden. 

Vissa upplevde att det kändes obekvämt att dela med sig till kollegor som var väldigt tystlåtna 

och aldrig själva delade med sig vilket även beskrevs av sjuksköterskorna i studien av Long et 

al., (2014). Några föredrog att söka inofficiell handledning hos enstaka kollegor som de hade 

en nära relation till istället för att dela med sig i grupphandledning (a.a.).  

 Författarna Boalt Boethius och Ögren (2012) förklarar att det är utmanande att visa upp sin 

osäkerhet i handledning men att det är en förutsättning för att få hjälp i gruppen och en 

möjlighet att komma vidare i sin utveckling. Handledaren har en viktig uppgift i att skapa ett 

lärande och tillåtande klimat i gruppen där deltagarna bidrar med erfarenheter, infallsvinklar 

och idéer för att hjälpa varandra fram i patientärenden och eventuella tvivel på den egna 

insatsen. Handledarens pedagogiska kunskap ska hjälpa deltagarna att utveckla sin kompetens 

och på så vis stärkas i tilliten till den egna förmågan. Handledning är en chans att lära sig 

något nytt men innebär också en sårbarhet i och med att man kan tvingas att uppdaga det man 

inte kan eller något man är svag inom (a.a.). De egna känslorna kan vara ett hinder att förstå 

andra människor och släppa andra människor nära. Den som är för angelägen om att göra 
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intryck på andra kan vara blockerad av ett behov av att bevisa något för sig själv vilket kan 

vara ett hinder i en handledningssituation (Selander & Selander, 2015). Författarna Gonge och 

Buus´s studie (2015) studie visade att sjukvårdspersonal som informeras och motiveras om 

fördelarna med handledning tenderar att vara mer positivt inställda och delta i större grad än 

dem som inte fick någon information och motivation innan påbörjad handledning. Studien 

omfattade sjukvårdspersonal verksamma på en psykiatrisk avdelning och innehöll en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Att få möjlighet att reflektera över för- och 

nackdelar med handledning samt lyfta sina personliga tvivel gav en mer positiv inställning 

och ökade sannolikheten till deltagande i handledning (a.a.). 

 Författarna Berg & Rahm Hallbergs studie (2000) intervjuade sjuksköterskor 

yrkesverksamma på en svensk psykiatrisk klinik om sina erfarenheter av grupphandledning 

kombinerat med individuell handledning. Sjuksköterskorna upplevde att handledningen var 

ett sätt att få stöd i sin yrkesroll och möjlighet att reflektera kring och utforska sina 

yrkesroller. Om det fanns en öppenhet i gruppen kunde sjuksköterskorna tala om sig själva ur 

ett perspektiv som yrkesutövare och vilket kunde ta bort fokus från den privata personen. 

Tankar, känslor och erfarenheter utbyttes och insikt i hur andra resonerade skapade en 

förståelse för kollegor som hade andra arbetsuppgifter (a.a.). Samtidigt ställde handledningen 

stora krav på deltagarna i gruppen vilket kunde skapa obehagliga känslor och situationer i 

gruppen. Bland annat avslöjades känslor av misstro mot kollegor samt irritation mot kollegors 

oförmåga att öppna sig och dela med sig under handledningen (Berg & Rahm Hallberg, 2000; 

Buus et. al., 2010; Long et. al., 2014). Med hjälp av handledning blev dock gruppen över tid 

mer tolerant mot varandra då kommunikationen blev rakare och vänligare både i och utanför 

handledningen och man började tänka mer ”vår patient” än ”din patient och min patient” 

(Berg & Rahm Hallberg, 2000). 

 Författarna Näslund, Ögren, Jern, Boalt Boëthius och Granström (2010) beskriver att all 

grupphandledning innebär både fördelar, möjligheter och svårigheter. Gruppens dynamik kan 

vara en resurs i sig genom att gruppens deltagare kan utvinna kunskap och erfarenheter 

genom de processer som uppstår under handledningen. En handledare kan hjälpa gruppens 

medlemmar att uppmärksamma interaktionen och dynamiken medlemmarna emellan och 

omvandla den till erfarenheter och kunskap om processer och relationer. En handledare som 

hjälper medlemmarna att förhålla sig till faktorer som konkurrens eller rädsla att exponera sig 

ger en möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling. 
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3. Problemformulering 

Människor med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och beroendeproblematik är en 

patientgrupp som ofta är i behov av mycket stöd och insatser och beroendevården är en stor 

sektor inom psykiatrisk vård. Sjuksköterskan i beroendevården har ofta har en viktig roll för 

patienten och arbetet kan vara krävande. Patienter med samsjuklighet är en patientgrupp där 

det ofta är en utmaning att veta vilken problematik som ger upphov till vilka symtom och den 

psykiska ohälsan kan vara en komplex bild relaterad till både psykisk sjukdom, 

beroenderelaterad problematik och substanspåverkan. Vidare är människor med 

beroendeproblematik ofta stigmatiserad av både samhället och sjukvården vilket ytterligare 

kan komplicera både patientens situation och sjuksköterskans arbetsuppgift. Generellt sett 

visar studier att sjuksköterskor som får handledning upplever att handledningen är ett stöd i 

deras yrkesroll. Vidare visar studier att en sjuksköterska som känner sig trygg i sin yrkesroll 

upplevt sig ha färre känslomässiga hinder i sitt möte med patienten. Trots att psykiatrisk vård 

kan vara extra krävande finns endast ett fåtal aktuella studier som berör sjuksköterskor 

verksamma inom psykiatrisk vård och studier som belyser handledning för sjuksköterskor 

inom beroendevård saknas helt. 

 

4. Syfte/Frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 

grupphandledning inom öppen psykiatrisk beroendevård. 

- Vilken är beroendesjuksköterskans upplevelse av yrkesinriktad handledning? 

- Hur tror beroendesjuksköterskan att yrkesinriktad handledning kan ha påverkat hen hantera 

de känslor som eventuellt uppkommer i mötet med patienter? 

- Hur tror beroendesjuksköterskan att yrkesinriktad handledning kan ha påverkat hens 

trygghet i arbetsrollen i öppenvården? 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt kommer författaren att använda sig av Antonovskys (2005) 

begrepp KASAM som är ett salutogent synsätt med målet att människan ska hantera 

stressorer med hjälp av sitt fokus riktat mot copingstrategier. Att tänka salutogent är en form 

av problemhantering där människan fokuserar sin energi till att röra sig mot lösningen istället 

för mot problemet. Att se på stressorer salutogenskt innebär att man ser ställda krav som 

något positivt och människan kan fokusera på copingstrategier genom att fråga sig själv vilka 
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faktorer som gör att man rör sig mot den friska polen. Stressorer behöver inte vara något 

negativt utan kan ses som något naturligt närvarande och något som kan vara hälsofrämjande. 

 De tre centrala begreppen i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om människans förmåga att uppleva yttre och inre stimuli och stressorer 

som förnuftsmässigt förståeliga. Begriplighet är till exempel när information upplevs som 

tydlig, sammanhängande och strukturerad. Hanterbarhet handlar om människans förmåga att 

möta ställda krav med hjälp av de resurser man anser sig vara befogad med, resurser som 

innehas av en själv eller av andra människor i sin närhet. Att ha en hög känsla av hanterbarhet 

innebär att människan upplever att hen reder sig istället för att känna sig som ett offer för 

omständigheter. Meningsfullhet handlar om människans upplevelse av att livet har en 

innebörd och att utmaningar är något som kan välkomnas istället för ses som en börda att fly 

från. En människa med hög meningsfullhet ser krav och problem som en utmaning som är 

värd investering av engagemang och energi (Antonovsky, 2005). Resultatet i föreliggande 

studie kommer att diskuteras mot denna referensram. 

 

6. Metod 

En kvalitativ ansats ansågs lämplig då författaren önskar beskriva sjuksköterskans upplevelse 

av handledning. Författarens önskan har varit att enligt den kvalitativa formen förstå helheten 

av ett fenomen, finna mening och beskriva flera sorts verkligheter, inte att generalisera en 

population (Polit & Beck, 2012). Den kvalitativa processen utvecklas under studiens gång då 

forskaren fattar beslut vart efter den kunskap hen samlar på sig vilket kräver flexibilitet och 

förmåga att vara elastisk (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

 

6.1 Urval 

I studien användes semistrukturerad intervju och nio sjuksköterskor som arbetar inom öppen 

psykiatrisk vård med inriktning mot beroendevård intervjuades.  

 Inklusionskriterier för deltagandet i studien var sjuksköterska verksam inom öppen 

psykiatrisk vård med inriktning mot beroendevård och som under de senaste sex månaderna 

fått regelbunden handledning med inriktning mot patientärenden minst en gång i månaden. 

 Initialt mailade författaren ut en skriftlig förfrågan till verksamhetschefen i vald 

organisation (se bilaga 1). Efter godkännande från verksamhetschefen kontaktades 

chefsjuksköterskor via mail. Författaren kontaktade sammanlagt sju chefssjuksköterskor via 

mail varav svar från fyra chefssjuksköterskor erhölls innehållandes godkännande att kontakta 

sjuksköterskor på deras respektive mottagningar. I mailet framgick det vilka sjuksköterskor 
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som arbetade på mottagningen samt deras kontaktuppgifter. Därefter kontaktades sammanlagt 

20 sjuksköterskor via mail varav nio av dem visade intresse och sedan deltog i studien. Dessa 

sjuksköterskor fick ett informationsbrev om studiens syfte och frågeställning. Hen ombeddes i 

informationsbrevet att under intervjun fokusera på sina möten med patienter som lever i en 

komplex livssituation påverkad av både omfattande psykisk ohälsa och ett beroende av 

alkohol och/ eller droger (se bilaga 2). 

 Sjuksköterskorna var samtliga kvinnor och i åldrarna från 28 år till 61 år. De hade en 

arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård mellan fem till trettio år och inom specifikt 

beroendevård mellan fem och femton år. Deltagarna hade under ett par års tid fått 

regelbunden handledning med inriktning mot patientärenden en till två gånger i månaden. 

Sjuksköterskorna hade stor spridning i utbildning, tre sjuksköterskor hade terapeututbildning, 

tre sjuksköterskor läste specialistutbildning i psykiatrisk vård och samtliga sjuksköterskor 

hade olika sorters kortare utbildningar inom beroendetillstånd. Två av sjuksköterskorna hade 

även en varsin specialistutbildning inom somatisk omvårdnad.  

 

6.2 Datainsamling 

Författaren har i föreliggande arbete valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer med tre 

öppna frågor: 

Vad är din upplevelse av yrkesinriktad handledning? 

Hur tror du handledningen kan ha påverkat dig i din yrkesroll som sjuksköterska i 

beroendevårdens öppenvård? 

Hur tror du handledningen kan ha påverkat dig som privatperson? 

 Informanternas frågor svar följdes upp med följdfrågor som till exempel; vill du berätta 

mer? Kan du fördjupa ditt svar mer? Har du möjlighet att ge mig några exempel? (Polit & 

Beck, 2012).  

 Författaren genomförde två provintervjuer på sjuksköterskekollegor innan studien 

påbörjades. Då dessa fungerade väl inkluderades frågorna i oförändrad form i studien. 

Författaren startade intervjuerna med några bakgrundsfrågor kring arbetssituation, utbildning, 

erfarenhet och vilken typ av handledning de fick. Dessa frågor spelades inte in utan 

författaren antecknade svaren i kollegieblock. Intervjuerna spelades in under november och 

december 2015 samt januari 2016. Informanterna fick i samtliga fall själv välja plats att bli 

intervjuad på och de valde alla sin egen arbetsplats. Intervjuerna genomfördes under 35 till 65 

minuter och spelades in för att efteråt transkriberas. 
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6.3 Analys  

En kvalitativ innehållsanalys har använts utifrån Elo och Kyngnäs (2007) metod. Elo och 

Kyngnäs beskriver processen av en innehållsanalys enligt ett flödesschema med tre 

huvudfaser: förberedelse, organisation och rapportering. Förberedelsefasen innefattar att 

författaren väljer de delar som ska analyseras och skapar sig en uppfattning om textens 

information och helhet. Inledningsvis transkriberades intervjuerna ordagrant. Suckar, 

hummanden, skratt och tysta partier antecknades under transkriberingen men informanternas 

kroppsspråk utelämnades. För att få en helhet för texten och berättelsen lästes sedan det 

transkriberade materialet, separat intervju för intervju, flera gånger för att sjunka in i texten 

som helhet och få en känsla för det som pågick. 

 Analysens andra del, organisationen, är fasen då författaren väljer induktiv eller deduktiv 

ansats. Föreliggande arbete är analyserat med en induktiv ansats och här startar processen 

med kodning, gruppering och kategorisering i huvudkategorier och underkategorier (Elo & 

Kyngnäs, 2007). Det första steget i kategoriseringen var att markera koder i varje text vilket 

gjordes med hjälp av understrykningspenna och anteckningar i marginalen. Till exempel strök 

författaren under meningen ” är man fler så blir det ju tryggare…” och antecknade ”trygghet” 

i marginalen och strök under ”att våga… våga berätta om sina brister och 

tillkortakommanden” och antecknade ”osäkerhet” i marginalen. Vissa delar av texten 

exkluderades då de inte svarade mot syftet.  

 Därefter kom nästa steg i processen, att gruppera texten under huvudkategorier och göra 

underkategorier. Här sökte författaren efter kategorier av koder som hörde samman. Koderna 

antecknades var och en på en egen post-it och flyttades fram och tillbaka mellan förslag på 

kategorier tills de skapade ett begripligt och meningsfullt sammanhang under respektive 

kategori och vidare underkategori. Till exempel lades koden ”förlorat intresse” tillsammans 

med ”mer nyfikenhet”. Att kategorisera är att ringa in delar av en text som hanterar ett 

specifikt område vilket är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. En kategori är en grupp av 

ämnesinnehåll som har en likhet och ingen data som passar in i kategorin ska utelämnas, 

hamna mellan två kategorier eller läggas in i flera. Då kvalitativ analys visar på människans 

upplevelser och erfarenheter kan det ibland vara svårt att kategorisera dem och ett alternativ 

är då att ha underkategorier till en huvudkategori eller att låta en underkategori växa fram till 

en ny huvudkategori. Då detta är gjort övergår organisationsfasen i rapporteringsfasen där 

processen och resultaten ska göras transparenta för att kunna granskas (a.a.). 
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7. Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkman (2014) har beskrivit fyra etiska riktlinjer för kvalitativa 

forskningsintervjuare; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 

roll. De har en önskan om att en forskare ser dessa som osäkerhetsområden och håller sitt 

sinne öppet för att dilemman, mångtydigheter och konflikter uppstår under 

forskningsprocessen. 

 Författaren mailade till sjuksköterskor med information om studien och en förfrågan om 

deltagande. Informationen var tillräckligt detaljerad för att förhindra bedrägligt förfarande 

mot sjuksköterskorna men tillräckligt begränsad för att undvika att avslöja sin förförståelse 

om ämnet. I brevet fanns information om att deltagandet var frivilligt och att informanten när 

som helst hade rätt att avbryta enligt riktlinjen om informerade samtycke. Vid intervjun fick 

sjuksköterskorna informationen ytterligare en gång och de skrev även under ett dokument om 

samtycke (se bilaga 3). För att arbeta utifrån punkten konfidalitet innehöll både 

informationsbrevet och den muntliga informationen vid intervjun ett löfte om att inga privata 

data som kunde härledas till dem skulle användas i studien. När sjuksköterskorna sa vad det 

hette och beskrev sin bakgrund och sin handledning var inspelningsutrustningen avstängd, 

informationen skrevs ner för hand och alla namn avkodades till endast initialer. Intervjuerna 

spelades sedan in med digital utrustning utan internetuppkoppling för att säkerställa 

konfidaliteten och datan överfördes efter intervjun direkt till författarens privata dator med 

kodlås och raderades därefter från inspelningsutrustningen. Efter transkribering raderades 

ljudfilerna.  

 Under intervjuerna framkom inget som bröt mot sjuksköterskornas sekretess gentemot 

patienter och inget citat eller exempel kring patienter i föreliggande arbete kan härledas till en 

specifik person eller plats. Att forskaren beaktar konsekvenser innebär att hen skyddar 

deltagaren att ta skada i en avvägning mot hur mycket vetenskapliga fördelar deltagandet 

genererar. Forskaren måste ta ansvar och känna hur långt hen ska gå i sina frågor (Kvale & 

Brinkman, 2014). I föreliggande studie har samtliga informanter valt att låta sig intervjuas på 

sin arbetsplats. Detta innebär att chef och medarbetare är medveten om informantens 

medverkande i studien. På grund av frågornas art bedömde författaren trots detta att 

genomföra intervjuerna på så sätt informanterna önskade. Författaren har hela tiden varit 

uppmärksam på konsekvenser och risken att deltagarna skadas men bedömt att nyttan med 

deltagarnas intervjuer var större än den potentiella skadan de kunde åsamkas. Målet var 

genom hela kontakten att deltagaren skulle känna sig respekterad. Kvale och Brinkman 
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(2014) beskriver forskarens integritet som grunden för de etiska beslut och den vetenskapliga 

kvaliteten i de beslut som fattas under undersökningens förlopp. 

 Forskarens moraliska ansvarstagande grundas i hens moraliska integritet, empati, 

känslighet för och engagemang i moraliska frågor. Författaren har öppet visat hur 

forskningsprocessen sett ut och samvetsgrant redovisat korrekta resultat. Forskaren måste 

hålla en professionell distans och vara medveten om risken att identifiera sig med den hen 

intervjuar (a.a.). 

 

8. Resultat  

Då sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser av handledning kopplade de det ofta till kontext 

av sina arbetsuppgifter och till de patienter de träffade. De beskrev att det var en yrkesroll där 

förhållandevis få influenser från kollegor nådde fram till dem utanför det gemensamma 

handledningsforumet vilket upplevdes tydliggöra deras behov av handledning. Några av 

sjuksköterskorna reflekterade kring skillnaden mellan att arbeta i öppenvård och att arbeta i 

heldygnsvård. I heldygnsvården fick sjuksköterskan dagligen en kollegas rapport om hens 

upplevelse av patienten till skillnad mot öppenvården där sjuksköterskan var ensam på ett helt 

annat sätt med sin upplevelse och bedömning av patienten.  Att vara sjuksköterska inom 

öppen beroendevård uttrycktes som en komplex yrkesroll där handledning gav en extern insyn 

och vägledning och ett välbehövligt utrymme att mötas i arbetsgruppen. Med hjälp av 

handledning upplevde sjuksköterskorna att de lärde sig att bättre härbärgera situationer i 

arbetet och att de på så vis orkade möta människor med svår psykisk ohälsa och deras 

närstående. En sjuksköterskas reflekterade kring sin yrkesroll i öppen beroendevård i relation 

till handledning enligt nedan: 

… ju längre jag har jobbat med det här och liksom ju mer erfaren jag har blivit i min 

yrkesroll, desto bättre har jag kunnat använda mig av handledningen. Desto mer 

värdefull har handledningen varit, lite som när man ska lära sig ett nytt språk, och ju 

längre in i språket man kommer desto mer blir man medveten om hur jäkla lite man 

kan! Lite grann är det ju så med min yrkesroll, att de komplicerade patienterna och 

ärendena, man... man förstår hur jäkla komplicerade dom är först efter att man har 

jobbat i några år, eller nu menar inte jag en och samma patient, utan mer vår 

patientkategori… (informant 6). 

 

En översikt av resultatet redovisas i figur 1. 
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Figur 1.  

 

8.1 Att genom handledning reflektera över sin omvårdnad 

Att genom handledning reflektera över sin omvårdnad beskrevs som att se patienten med 

någon annans ögon och få hjälp att se människan bakom beroendet. Sjuksköterskorna hade 

arbetat med beroendevård i många år. De beskrev att de ibland gjorde misstaget att tro sig 

veta redan på förhand vilken typ av bemötande eller behandling som skulle passa en patient 

utifrån sjuksköterskans egna tidigare erfarenheter. Med hjälp av handledning upplevde 

sjuksköterskorna att de fick kraft att fortsätta se varje människa som en unik individ och de 

fick en ökad insikt om att det inte finns någon förbestämd helhetslösning. Denna kategori 

tydliggjorde att handledning hjälpte sjuksköterskorna att reflektera kring sitt sätt att tänka och 

att vara gentemot sina patienter i beroendevården. 
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8.1.1 Handledning hjälper sjuksköterskan att se patienten med någon annans ögon 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade långa kontakter med sina patienter, kontakter som 

ibland varade upp till ett par års tid. Sjuksköterskorna kunde känna sig ensamma med sina 

upplevelser och bedömningar av patienterna. Att nästan alltid träffa patienten ensam och att 

patienten ofta bara hade en behandlare på mottagningen gjorde att sjuksköterskorna upplevde 

att de det var lätt att fastna i ett repetitivt tankesätt gentemot sina patienter. Handledningen 

gjorde att sjuksköterskorna kunde få hjälp att se patienten och behandlingsalternativ utifrån 

fler perspektiv. De beskrev att det var skönt att få höra någon annans infallsvinkel på en 

patient, en situation eller ett problem när de upplevde att de inte kom framåt i behandlingen 

eller i relationen med patienten. Med hjälp av handledningen upplevde sjuksköterskorna att de 

inte ”fastnade” i ett ärende och blev sittandes ensam i sina funderingar kring patienten. 

Sjuksköterskorna upplevde att reflektionerna i handledningen blev på en annan nivå än när 

något diskuterades mer informellt i andra sammanhang på arbetsplatsen. 

då man haft en patient ganska länge, som kan ha gått hos en i ett halvår och man 

tycker inte att man kommer någonvart… i behandlingen så där, och då även då när 

patienten går uteslutande till mig så är det ju jättebra att liksom berätta hur situationen 

ser ut för någon som inte har sett den här personen… kan säga, prova att liksom… 

komma in med nån infallsvinkel och diskutera… (informant 2) 

 

 En sjuksköterska problematiserade att man i en bedömning av en patient inte alltid vet vad 

man grundar sin bedömning på. I handledningen kunde sjuksköterskan få hjälp att klargöra 

varför hon bedömt patienten eller situationen på ett visst sätt och inte på ett annat. Hon 

upplevde att handledningen hjälpte henne att sortera upp och förtydliga aspekterna kring 

patienten. Att se patienten med ett utifrån-perspektiv gav sjuksköterskan en möjlighet att 

identifiera vad i patientens beteende hon plockat upp och reagerat på och sedan gjort en 

bedömning utifrån. 

 

8.1.2 Handledning hjälper sjuksköterskan att fokusera på människan bakom 

beroendet 

Sjuksköterskorna beskrev att deras patientgrupp i beroendevården var mycket stigmatiserad 

av samhället och av vårdpersonal från andra specialistområden. Det upplevdes ibland som en 

utmaning att stå emot då många av deras patienter ofta återföll i missbruk och beroende gång 

på gång och år efter år. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de riskerade att med 

tiden förlora intresset för människan bakom beroendet och tänka att hen aldrig skulle 

förändras. Med handledning upplevde dock sjuksköterskorna att de fick hjälp att hålla sina 

sinnen mer öppna och fortsätta se människan bakom beroendet. Sjuksköterskorna upplevde att 
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handledningen stimulerade dem att fortsätta intressera sig för patienten och att fortsätta ställa 

frågor. De beskrev att handledningen hjälpte dem att fortsätta se patienten och att fortsätta att 

orka se människor med psykisk ohälsa, se deras behov och deras värdighet.  

handledaren som vi har, han arbetar mycket med att vi ska vara nyfikna på patienterna 

även om vi har klienter som har gått här jättelänge... så den vinkeln ger han då.. så 

man får ett annat synsätt.. ja… just det här att man kan, man möter en annan förståelse 

för hur patienterna kan agera… (informant 5) 

 

En sjuksköterska beskrev att hon med handledning får hjälp att intressera sig för patienten och 

att fundera på vem det är hen möter, särskilt i de ärenden där hon mött patienter hon upplevt 

vara väldigt osympatiska och som betett sig på ett för henne obegripligt sätt. Med 

handledning fick sjuksköterskan stöd att se vad som låg bakom beteendet som var påverkat av 

droger och psykisk ohälsa och hon fick en möjlighet att fundera över vad det var som talade 

eller vad det var patienten försökte att dölja. Sjuksköterskan sammanfattade det som att hon 

genom handledningen fick hjälp att förstå vad som hände i rummet och vem det var hon mötte 

istället för att fundera på vilka kemiska substanser som eventuellt styrde personen.  

 Att få nya sätt att tänka och handla beskrevs som lustfyllt och ett sätt att utmana sig själv. 

Handledaren utmanade dem att vara mer flexibel i tanken och att de skulle fortsätta ställa 

frågor och vara nyfikna. Sjuksköterskorna upplevde att de med handledningen fick träna sig i 

att hitta andra vägar istället för att göra på det vis de alltid brukade vara och kanske var mest 

bekväma med. En sjuksköterska beskrev att hon förändrade sitt sätt att se på möten då hon 

blev mer inspirerad och intresserad av att utforska hela människan. 

 

8.2 Att genom handledning skapa ett sjukskötersketeam 

Att genom handledning skapa ett sjukskötersketeam beskrevs som att känna sig mindre ensam 

i yrkesrollen och att bli trygg i en gruppgemenskap. Sjuksköterskorna reflekterade kring att 

deras arbetsdagar främst bestod av att sitta i enskilda samtal tillsammans med patienterna och 

att de saknade någon att göra en bedömning tillsammans med. Denna kategori tydliggjorde att 

sjuksköterskorna upplevde att handledningen skapade en sammanhållning i 

sjuksköterskegruppen vilket genererade trygghet i de ensamma arbetsuppgifterna. 

 

8.2.1 Handledning minskar känslan av att vara ensam i yrkesrollen 

Sjuksköterskorna uppgav att de ibland kände sig ensamma i sina yrkesroller och tvivlade på 

sin förmåga i relation till patienten och mötet med patienten. Några av sjuksköterskorna 

jämförde med skillnaden från heldygnsvården där de arbetade i team runt patienten i det 

dagliga arbetet och var fler personer inblandade i bedömningen och vården av en patient. 
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Patienterna kunde ha väldigt stora vårdbehov och få sjuksköterskorna att ibland känna att 

arbetsuppgifterna var dem övermäktiga vilket skapade ett tvivel och en otrygghet hos 

sjuksköterskan. De beskrev att handledningen var ett sätt att känna sig mindre ensam i sin 

yrkesroll genom att få vara tillsammans i grupp som ett avbrott till ensamarbetet. Att bryta det 

ensamma arbetet med att mötas med sina kollegor i ett gemensamt forum upplevdes lätta på 

känslor av isolering i yrkesrollen och på arbetsplatsen. 

Liksom, för ibland kan jag känna att, usch… vad gör jag egentligen? Vad håller jag 

på med? Tänker jag rätt eller tänker jag…. Alltså, de flesta som man arbetar med 

tänker på samma sätt, för det är ju ofta det man har att referera till… Att dom tänker 

likadant… i samma situation… det skapar en trygghet i mig… gör det ju… för har 

man inte dom här samlingarna, utan att man bara sitt själv med sitt eget.. och aldrig 

kan ventilera det med någon då vet man ju inte… (informant 7) 

 

”Jag tycker att alla borde ha handledning. Vårat arbetssätt.. vi är så ensamma.. i 

handledningen kan vi se om vi har samma tänk i liknande ärenden…” (informant 5) 

 

Handledningen fick dem att förstå att deras patientärenden ofta var ganska lika och att de 

stötte på liknande problemområden. Insikten i att de arbetade på liknande sätt och tänkte på 

liknande sätt lindrade känslan av att de var ensamma och utelämnade åt sig själva inne på sina 

rum. När kollegor tog upp ärenden på handledningen skapades en trygghet i att man var fler i 

samma roll och samma situation. Vissheten om att någon annan tänkte likadant fick 

sjuksköterskorna att slappna av mer och lita mer på sig själva. I mötet med patienten kände 

sig sjuksköterskan tryggare och mindre ensam om hon visste att hennes resonemang var 

bekräftat i handledningsgruppen och att hon hade ett tankesätt som var förankrat hos kollegor 

och handledare.  

 

8.2.2 Handledning ger en gruppgemenskap 

Sjuksköterskorna beskrev att handledningen skapade en samhörighet som grupp och bidrog 

till ett klimat där det var tillåtet att dela med sig och lära sig av varandra. Att lyssna och ta del 

av varandras ärenden i handledning skapade ett engagemang för varandra, en ökad delaktighet 

och en sammanhållning i gruppen. Sjuksköterskorna upplevde att de i handledningen även 

lärde sig att handleda varandra vilket gjorde att de kontinuerligt fick modet och kunskapen att 

rådfråga varandra när de var osäkra på hur de skulle hantera något i sina arbetsuppgifter. Att 

dela med sig i en handledningssituation stärkte sjuksköterskornas känsla av gemenskap, 

kollegorna var intresserade av det alla hade att säga och att de tog till sig av de förslag andra 

bidrog med. I handledningen kunde sjuksköterskorna stötta och stärka varandra genom att 
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trösta, berömma, fråga och reflektera kring varandras ärenden och få en känsla av 

samhörighet.  

…att man också släpper på det här med prestige lite grann…  för det kan man också 

lätt hamna i… med alla yrken..  men om…  jag liksom (skratt), det är väl därför man 

åker iväg på spa tillsammans när man jobbar på kontor? För har man suttit naken i en 

bastu då finns det ingen prestige liksom? Har man suttit naken i en 

handledningssituation, och vågat berätta om att ’den här patienten har jag verkligen 

svårt för’ eller ’den här patienten väcker så mycket känslor’ eller, ehh… ’jag har 

misslyckats och jag känner mig dålig med det här’ eller… ehh... då har man liksom 

klätt av sig och då släpper man revirtänket och prestigetänket och är mer öppen för att 

vi tillsammans är som klokast… (informant 6) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att handledningen bidrog till att de upplevde att de kunde lita på 

varandra mer, vara mer öppna mot varandra och släppa på prestigen. De kom varandra 

närmare och utvecklade en god förmåga att spegla varandra. När sjuksköterskorna kom 

varandra närmare kunde de både blev tryggare tillsammans och tryggare i sina arbetsroller. 

Att blotta sig och våga visa sina tillkortakommanden och sin okunskap bidrog till att 

sjuksköterskorna kunde slappna av tillsammans och slappna av på sina arbetsplatser eftersom 

de visste att de var del av en gemenskap. Att få bekräftat att fler kände, tyckte och tänkte på 

samma sätt gav sjuksköterskorna en känsla av att vara en del av någonting större. 

 

8.3 Att genom handledning förstå förväntningar på sjuksköterskan 

Att med hjälp av handledning förstå förväntningar på sjuksköterskan i öppen beroendevård 

beskrevs som att skapa en tydlighet i arbetsrollen och att skapa rimliga förväntningar på sig 

själv. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland kunde känna sig splittrade i sina roller, i sina 

krav på sig själva och i andras förväntningar på dem. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna 

och andra ofta hade höga förväntningar på sjuksköterskan och hens arbetsuppgifter och ansvar 

vilket kunde göra henne osäker och skapa känslor av otillräcklighet. Denna kategori 

tydliggjorde att handledning kunde stötta sjuksköterskan känslomässigt och praktiskt i att 

tydliggöra vad som ingick i hens yrkesroll.  

 

8.3.1 Handledning skapar en tydlighet i yrkesrollen 

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland upplevde en otydlighet i vad som förväntades av dem 

som sjuksköterskor i beroendevårdens öppenvård. Handledningen gav sjuksköterskorna en 

möjlighet att för en stund ställa sig utanför sin roll och se sin roll med ett utifrånperspektiv. 

Handledaren och gruppmedlemmarna hjälpte sjuksköterskan att nyansera och få fler 

infallsvinklar på sig själv och sin yrkesroll gentemot patienterna och gentemot kollegor och 
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andra samarbetspartners. Handledningen hjälpte dem att skapa en tydlighet i vad som 

förväntades av dem. När sjuksköterskorna möttes och fick ett forum att diskutera sina 

arbetsuppgifter i kunde de tillsammans utkristallisera vad som ingick i deras uppdrag i öppen 

beroendevård. I handledningsgruppen stärkte sjuksköterskorna varandra genom att förtydliga 

vad som ingick i deras arbetsuppdrag och dra gränser för det som stod utanför deras 

arbetsuppdrag.  

jag tänker, på vår arbetsplats… även om det bara är ensamarbete så ska vi ändå alla 

arbeta mot samma mål… och… i största möjliga mån ha ett liknande arbetssätt med 

de patienter vi träffar och då tror jag handledning är ett… alltså… med handledning… 

som om det blir tydligt då, det blir en tydighet i arbetet… (informant 7) 

 

Ja, jag går i alla fall därifrån och känner att jag ramat in det, ramat in mig själv… 

mer… (informant 9) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en roll där det var viktigt att både inför sig själv, 

patienterna och deras närstående kunna förtydliga vad som ingick i sjuksköterskans arbete. I 

de fall där detta var otydligt kunde de hända att patienterna och deras anhöriga kunde bli 

besvikna eller upprörda om de upplevde att de inte fått tillräckligt mycket hjälp och insatser. 

Handledningen hjälpte sjuksköterskorna att tydliggöra omvårdnaden för sig själva och för 

andra och på så sätt göra dem till tryggare och tydligare sjuksköterskor. De upplevde att 

handledning gav dem verktyg att förstå och sortera upp hur de kunde förhålla sig till andra. 

En sjuksköterska beskrev att reflektionerna inför, under och efter handledningen kunde hjälpa 

henne att utkristallisera vad hon gjort och inte gjort utifrån sin sjuksköterskeroll. Genom att 

förbereda och formulera ett patientärende att ta upp på handledningen bearbetade hon sin egen 

roll i en process som pågick från den stund hon började formulera ett handledningsärende till 

att hon började använda sig av den handledning hon sedan fått. Genom att sätta ord på det 

som hände, både praktiskt och känslomässigt, upplevde sjuksköterskan att hon fick hjälp att 

definiera sin yrkesroll. 

 

8.3.2 Handledning hjälper sjuksköterskan att skapa rimliga förväntningar på sig själv  

Sjuksköterskorna beskrev att arbetet ibland kunde kännas övermäktig då de hade en väldigt 

stor vilja att hjälpa och finnas till hands samtidigt som patienternas förmåga att ta till sig hjälp 

och ha en egen motivation inte alltid var lika hög. I handledningen fick sjuksköterskorna hjälp 

att sätta ord på tankar och känslor kring otillräcklighet och frustration. De upplevde att 

handledningen gav dem mer tålamod och sinnesro i arbetet genom att få dem att förstå att de 

gjorde så gott de kunde och att deras motivation att hjälpa patienten ibland var högre än 
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patientens egna motivation att göra en förändring. Med handledning fick sjuksköterskorna 

stärkas i känslan att de gjorde ett bra arbete utefter givna förutsättningar. En sjuksköterska 

beskrev att hon i handledningen fått hjälp och stöd att prova olika sorters insatser för en 

patient men att de fortfarande inte hade kommit framåt i behandlingen. Handledaren fick 

sjuksköterskan att inse att hennes motivation för tillfället var högre än patientens och att hon 

behövde ge det mer tid. Ibland uttryckte patienten eller hens närstående att sjuksköterskan var 

deras enda chans att den sjuke skulle kunna räddas från beroende och/ eller destruktivt 

leverne. Sjuksköterskan förväntades kunna göra snabba insatser och svara på alla frågor.  

 Handledningen gav sjuksköterskorna verktyg och förmåga att känna sig trygga i ett 

patientmöte trots att de inte alltid hade alla svar och lösningar på frågor och situationer. En 

sjuksköterska beskrev att hon genom handledning kunde sänka sina och andras höga 

förväntningar på henne och vara tydlig med att hon inte var någon expert men att hon 

fortfarande fanns där för patienten och aktivt arbetade för att göra det bästa hon kunde. 

…att.. att våga vara ödmjuk i mötet och att, att också vara kanske öppen med att jag… 

jag sitter inte inne med alla svaren. Jag är inte expert på det här. Jag är utbildad på 

beroendelära men patienten är expert på sitt liv, och att våga säga till en patient att 

’jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska göra nu eller hur vi ska tänka kring det här men 

på något sätt ska vi hjälpa dig vidare men jag behöver nog rådgöra med mina kollegor 

så ses vi igen nästa vecka’ alltså att man.. man kan inte vara expert hela tiden… 

(informant 6) 

 

Med handledning blev sjuksköterskorna trygga med att de omöjligtvis kunde förväntas ha alla 

svar och lösningar och kunde på så vis minska den pålagda pressen och förväntningarna på 

sig själva. 

 

8.4 Att genom handledning lära känna sig själv bättre  

Att genom handledning lära känna sig själv bättre beskrevs som att förstå de känslor patienten 

väcker hos sjuksköterskan, att utveckla sin förmåga att sätta gränser och att lära sig lämna 

jobbet när man går hem. Sjuksköterskorna reflekterade kring sina möten med patienter som 

ofta bar på starka känslor relaterade till sina livssituationer, känslor som frustration, sorg, 

skam och skuld. Sjuksköterskorna mötte sina patienter och fick de ta del av dessa känslor på 

olika sätt, vissa patienter berättade om sina känslor och andra patienter agerade ut sina känslor 

mot sjuksköterskan. Denna kategori tydliggjorde att handledning underlättade för 

sjuksköterskan att kunna gå ur ett känsloladdat möte med en bibehållen behandlande relation 

med patienten om hon hade möjlighet att bearbeta sina egna känslor och reaktioner i 

handledning. 
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8.4.1 Att förstå känslor patienten väcker hos sjuksköterskan  

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta gick in eller ut ur ett möte med en patient och var 

uppfylld av olika sorters känslor som ibland kunde vara starka, svåra att bära på och svåra att 

förstå. Handledningen hjälpte sjuksköterskorna att sätta ord på känslorna vilket gjorde att de 

var lättare att hantera och gjorde att sjuksköterskorna vågade vara mer närvarande i möten när 

känslor uppstod istället för att skynda vidare och inte våga ta på det. Sjuksköterskorna 

beskrev att patienterna ofta la över starka känslor på sin behandlare i mötet och att det var en 

utmanande uppgift för sjuksköterskan att förstå vad det var som uppkom i mötet. 

Handledningen hjälpte dem att lyfta upp känslorna och få en förståelse för hur känslorna 

uppkom i relationen och mötet mellan sjuksköterskan och patienten, en förståelse för vem 

som påverkat vem och på vilket sätt. 

Det kan vara nån gång när jag inte förstår varför vi gör så här, varför känner jag så här 

i mötet med patienten, patienten gör mig så arg eller nånting sånt och då kan man ta 

upp det i handledningen och bena lite i det där och få större förståelse vad är det som 

händer både hos mig.. och vad är det kanske som händer hos patienten... (informant 2) 

 

Handledningen gav sjuksköterskorna en möjlighet att se vad patienterna gett uttryck för i sina 

känsloyttringar. Att sjuksköterskorna själva hamnade i affekter lyftes och analyserades och i 

grupp fick de fundera, diskutera och rannsaka sig själva. Med inställningen att situationen 

med stor sannolikhet kunde uppstå igen fanns en stor motivation att i lära sig mer om sitt eget 

känslomässiga mönster och kunna vara förutseende med sina egna reaktioner. En 

sjuksköterska berättade med djupt eftertryck om ett möte med ett par där mannen under 

samtalet är hotfull mot sin partner. Trots att sjuksköterskan förstod att hotet inte var riktat mot 

henne blev hon väldigt rädd och rädslan fanns hos kvar hos henne flera timmar efter besöket. 

Då hon lyfte händelsen i handledning fick hon hjälp att reda ut vad det var som hänt och 

förstod att hon hade tagit på sig kvinnans rädsla. Sjuksköterskan upplevde att handledningen 

lärt henne förstå sina reaktioner och hantera sina känslor när hon fått känslor överförda till sig 

själv från en patient.  

 En annan sjuksköterska berättade om en patient hon hade lyft som ett ärende i 

handledning. Hon förväntades träffa patienten flera gånger i veckan men var tveksam inför 

uppgiften eftersom patienten skrämde henne. Hon tog efter en tids fundering upp ärendet i 

handledning och berättade ärligt om att hon var rädd för patienten. Handledaren hade hjälpt 

sjuksköterskan att sortera upp vad det var som hänt i mötet med patienten och hon fick hjälp 

att sätta ord på det. Sjuksköterskan kunde med handledningen släppa sin rädsla och fick 
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verktyg att spegla patientens i hans hotfulla beteende och hjälpa honom att ändra sitt beteende 

så deras kontakt kunde fortsätta. 

 

8.4.2 Att utveckla sin förmåga att vara tydlig 

Sjuksköterskorna upplevde att handledningen hjälpte dem bli tydligare i möten med 

människor och att den utvecklat deras förmåga att sätta känslomässiga och praktiska gränser 

gentemot både sig själva och andra. Förmågan att vara tydlig upplevdes som en positiv 

färdighet som hjälpte sjuksköterskorna i sitt bemötande och sitt förhållningssätt gentemot 

patienterna och gav en känsla av att i längden kunna vara tryggare och modigare i möten med 

andra människor. Att vara tydlig upplevdes som något positivt, att sjuksköterskorna kunde ge 

mer av sig själva när de var det. Att öva sig på att kunna vara omhändertagande samtidigt som 

de skulle våga vara tydliga och gränssättande upplevdes som en positiv utmaning.  

 Sjuksköterskorna beskrev att de genom att vara tydliga och raka i sin kommunikation 

också uppmuntrade patienterna att själva bli tydliga och reflektera kring vad som var deras 

gränser vilket gav ett ömsesidigt utbyte av förmågan. En sjuksköterska berättade om en 

patient hon var osäker på om hon skulle kunna fortsätta träffa på grund av att hon kände en 

viss rädsla för patienten som hade en hotfull framtoning. Hon beskrev att hon i handledningen 

lärde sig förmågan att vara tydlig mot patienten och uppmuntrades att göra det aktivt. 

Handledningen hade fått henne att sätta ord på sina känslor och hon hade fått redskap att 

markera sina gränser i mötet vilket hon inte hade haft förmåga till innan handledningen och 

hon kunde fortsätta träffa patienten.  

 Sjuksköterskorna upplevde att handledningen ökade deras förmåga att på ett respektfullt 

men tydligt sätt våga säga vad de tyckte och tänkte både som sjuksköterskor och som 

privatpersoner. Deras upplevelse var att respekten som uppkom i ett möte där gränserna var 

tydliga var ömsesidig och gynnade relationen och relationens utveckling vilket gällde både 

patienter och kollegor. Att möta och vårda människor med psykisk ohälsa tog i perioder 

mycket på sjuksköterskornas energi men de beskrev att de fick mer ork när de utvecklade sin 

förmåga att vara tydliga. Sjuksköterskorna fick en ökad uthållighet i möten med patienter som 

de innan handledningen upplevt att de efter en tid försökt undvika eller rent av bett att få 

slippa träffa. 

Jag har ju lärt mig nu… med handledaren… och liksom praktiskt, jag har ju förändrats 

själv… att det jag har att välja på är liksom att tycka en patient beter sig illa... och sen 

tycka illa om patienten, eller så sätter jag en gräns och är tydlig med vad som är okej 

eller inte och då har vi liksom något att jobba med… Ju tydligare jag lärt mig att bli 

desto mer ömsesidig respekt skapar jag i mötet med patienten… det går ju inte som att 
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trolla men man jobbar liksom utifrån… det. Jag går sällan runt nu och känner ’nej jag 

vill inte träffa den patienten’ för jag vet att jag kan gränsa… ehh… och vara tydlig i 

möten (informant 9) 

 

8.4.3 Att lära sig lämna jobbet när man går hem 

Patienter som kom till sjuksköterskornas mottagningar hade ofta många svåra upplevelser och 

erfarenheter de berättade om, olika trauman och andra problem och sjuksköterskorna 

upplevde att handledning var ett sätt att själva prata av sig och bearbeta det man fått ta del av 

på jobbet istället för att bearbeta det hemma. Sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara lätt 

att ta med sig känslorna hem när de lämnade mottagningen efter arbetsdagens slut och att de 

under kvällar och helger kunde fortsätta fundera över saker som uppstått under en arbetsdag.  

 Handledningen sågs som ett sätt att förstå processerna som uppkom i mötet med 

patienterna och en möjlighet att hantera dem på ett bättre sätt på arbetsplatsen istället för att ta 

med sig dem hem. Att i handledning få reda ut olika situationer och känslor som uppstått 

kunde sjuksköterskorna få hjälp att släppa tyngden av möten från sina axlar. Med hjälp av 

handledningen kunde sjuksköterskorna ta kontrollen över tankar och känslor som uppkom 

under arbetstid och låta dem utspela sig under arbetstid istället för att bearbeta dem dygnet 

runt. I de fall då sjuksköterskorna tog med sig jobbet hem skapades känslor av utmattning och 

tvivel kring deras arbetssituation. De kunde fundera på om det var värt att arbeta med det de 

gjorde eller om de skulle byta jobb för att få mer ork kvar till sitt privata liv. Att få 

handledning och möjlighet att lära sig lämna kvar jobbet på jobbet blev en avlastning och en 

färdighet att skilja på jobb och fritid. 

… att jag har lättare att lämna kvar det som hör till jobbet… det lämnar jag kvar här… 

jag tror att handledning kan ha en del av det, ja… men eftersom jag då har fått 

möjlighet att sätta ord på saker och ting så under lättar ju det.. att inte fortsätta grubbla 

till exempel… eller försöka komma med lösningar när man kommer hem, utan jag har 

ju fått det här på jobbet! (informant 8) 

 

En sjuksköterska berättade att hon vid vissa tillfällen tog jobbet med sig hem trots att hon lyft 

det i handledning. Hon upplevde dock att det var en stor skillnad i hur hon hanterade det när 

hon tänkte på det efter handledning. Med hjälp av handledning hade sjuksköterskan lättare att 

nyansera och se på det som upptog hennes tankar på ett objektivt sätt och hon upplevde att det 

var en del av en process mer än att det var något som plågade henne. Även om tankar kring 

arbetet uppkom en lördag då hon stod hemma och dammsög hade hon förmåga att reflektera 

över det på ett objektivt sätt och inte engagera sig känslomässigt på ett sätt som tog av hennes 

energi. 
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9. Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie vilar på en kvalitativ, induktiv ansats då syftet var att beskriva 

upplevelsen av att få handledning. Författaren önskade förstå helheten av ett fenomen, finna 

mening och beskriva flera sorters verkligheter, inte generalisera en population. En induktiv 

analysprocess är vanligtvis att preferera då det inte finns någon större kunskap om aktuellt 

område vilket överrensstämmer med handledning för sjuksköterskor inom psykiatrisk 

beroendevård (Elo & Kyngäs, 2007 ). Studiens tillvägagångssätt diskuteras och 

kvalitetsgranskas utifrån Polit och Becks (2012) begrepp tillförlitlighet med kriterierna 

trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet, överförbarhet och autencitet. 

 

9.1.1 Urval 

Sjuksköterskorna i studien hade stor spridning i erfarenhet och utbildning. Att intervjua 

sjuksköterskor med en bredd i bakgrunden kan vara berikande men det kan också genererat en 

svaghet i studien då syftet var med fokus på sjuksköterskan inom psykiatrisk vård och 

specifikt beroendevård. Ett urval med endast specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård hade 

eventuellt kunnat fördjupa resonemang och reflektioner i ämnet utifrån att nämnd utbildning 

är på avancerad nivå och förutsätter en förmåga till fördjupat resonemang kring 

specialistsjuksköterskans arbetsfält.  

 Efter godkännande från verksamhetschefen kontaktades chefssjuksköterskor verksamma i 

en geografisk del av upptagningsområdet. Då författaren hade en personlig relation till 

organisationen var det viktigt att undvika eventuella privata relationer vid förfrågan och 

genomförande varav flera geografiska områden och sektioner valdes bort. Detta begränsade 

författarens urval och kan ha gjort att möjligheten till fler informanter föll bort. Författaren 

hade planerat att besöka varje aktuell mottagning för personlig kontakt och information om 

studien under exempelvis ett personalmöte men efter kommunikation med 

chefssjuksköterskorna konstaterades det att det inte fanns tillräckligt tidsutrymme för att 

genomföra det. Möjligen hade sjuksköterskornas intresse att delta varit större efter personlig 

kontakt och studien hade på så vis kunnat få fler informanter och eventuellt genererat mer 

information och en större bredd. Fyra chefssjuksköterskor visade intresse för studien och tillät 

författaren att maila ut en förfrågan till sjuksköterskor på respektive mottagning. Att de 

chefssjuksköterskor och sjuksköterskor som anmälde sitt intresse eventuellt kan ha haft ett 
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särskilt intresse för handledning kan ha fått en betydelse för de fynd som framkom till 

skillnad mot att urvalet kunde varit mer slumpmässigt. 

 Några av informanterna ställde frågor efter intervjuerna som, ”fick du tillräckligt med 

material nu”, och ”kommer det bli jobbigt att transkribera allt nu”. Sjuksköterskorna visade en 

viss önskan att vara till lags och underlätta för författaren vilket uppfattades som ett sorts 

kollegialt beteende som troligtvis inte visat sig om författaren kommit helt ofärgad med en 

annan bakgrund och erfarenhet.  

 Samtliga deltagare var kvinnor av nordiskt ursprung vilket är en svaghet i studien då det 

inte är representativt för hur personalsammansättningen brukar se ut inom psykiatrisk 

beroendevård då den vanligtvis representeras även av manliga sjuksköterskor samt av 

människor med olika kulturella bakgrunder. Större bredd av deltagare hade eventuellt belyst 

fler upplevelser utifrån vidare perspektiv. Spridningen i ålder mellan sjuksköterskorna var 

god, från 26 år till 65 år likaså spridningen i antal år i beroendevård som var mellan fem och 

femton år. En variation på informanter ger rikare material till fenomen och ger högre 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngnäs, 2007; Polit & Beck, 2012). 

 I föreliggande arbete intervjuades nio sjuksköterskor. Efter den sjunde intervjun skapades 

inga nya underkategorier utan all information rymdes under de befintliga underkategorierna. 

Hur mycket materiel som behövs för att belysa ett ämne beror på hur komplext ämnet är samt 

vilken kvalitet det insamlade materialet har (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit & 

Beck (2012) kan en relativt liten grupp informanter räcka då man har en smal frågeställning 

och finner informanter som kan kommunicera väl kring reflektion av sina erfarenheter. 

 Tidigare studier inom ämnet var relativt svårt att finna då författaren önskade studier som 

var skrivna under 2000-talet och en stor del av tidigare forskning är gjord under 80- och 90-

tal. Då författaren sökte studier om handledning gjorda på sjuksköterskor yrkesverksamma 

inom beroendevård fanns inget att hitta vilket dock kan ha flera förklaringar. I mindre städer i 

Sverige är beroendevård ofta en del av allmän psykiatrisk vård vilket gör att svenska studier 

gjorda inom psykiatri mycket väl kan innefatta även beroendevård. 

 

9.1.2 Datainsamling 

Resultatet påverkas av författarens språkkunskaper då endast svensk och engelsk forskning 

inkluderats vilket kan ha försummat viktiga källor skrivna på andra språk. 

 Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där författaren hade tre 

intervjufrågor. Frågorna formulerades med hjälp av handledaren i skolan och författaren 

genomförde två provintervjuer på sjuksköterskekollegor innan studien påbörjades. Då 
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provintervjuerna fungerade väl inkluderades frågorna i oförändrad form i studien. 

Intervjufrågorna följdes upp av följdfrågor som; kan du berätta mer, kan du fördjupa ditt svar, 

kan du ge ett exempel. Intervjufrågorna fungerade i huvudsak väl genom alla intervjuer. 

Författarens önskan var att kunna ställa forskningsfrågorna utan uppföljningsfrågor men 

samtliga sjuksköterskor behövde uppmuntran i sina reflektioner genom uppföljningsfrågor, 

främst ”kan du berätta mer”. Eventuellt hade en annan formulering av frågorna varit mer 

stimulerande för mer spontan och djup reflektion. 

 Två av informanterna i studien uttryckte att frågorna var svåra på grund av deras öppna 

design och möjligtvis hade deras svar haft ett ytterligare djup om de fått intervjufrågorna en 

tid innan, till exempel i samband med informationen om studien. Författarens val att inte 

förbereda informanterna var dock grundade i en önskan att få spontana svar som inte var 

påverkade av författarens förförståelse. Den kvalitativa forskaren måste inte ställa sina frågor 

på ett specifikt sätt utan vill hålla intervjun öppen för informanten att berätta sin historia på ett 

naturligt sätt. Den som intervjuar uppmuntrar informanten att definiera de viktiga 

dimensionerna i ett fenomen och utveckla det som är viktigt för just dem, informanten får 

berätta på ett otvunget sätt och forskaren har ingen fyrkantig frågemall (Polit & Beck, 2012). 

 Författarens erfarenhet av att forska var begränsad men intentionen var att hela tiden vara 

medveten om sin förförståelse. Val av ämne och forskningsfrågor är delvis styrda av 

författarens förförståelse, därav påverkar förförståelsen till viss del studien. Författaren 

berättade kort om sin egen anställning och bakgrund i yrket men gjorde sitt bästa för att under 

intervjun undvika att färga sina reaktioner och kommunikation med sin förförståelse. Enligt 

Polit och Beck (2012) är det viktigt att vara ärlig, öppen och medveten om sin förförståelse 

och följa studien dit den leder. En studies konfirmerbarhet handlar om att ett material ska vara 

objektivt tolkat i motsats till att författaren låtit sin förförståelse och vilja att besvara studiens 

syfte fått ta över på så vis att materialet formas efter det. Att som sjuksköterska intervjua 

andra sjuksköterskor inom samma yrkesområde kan vara en faktor som påverkar resultatet 

negativt. Författarens bemötande av informanterna och forskningsfrågan kan färgas av 

författarens förförståelse och förförståelsen är något som alltid måste alltid hanteras aktsamt 

vilket författaren strävat efter genom hela arbetets gång. Genom att diskutera arbetet med 

handledare och studiekamrater fortlöpande genom hela processen har författarens 

förförståelse kunnat begränsas.  

 Att samla material innebär observation och intervjuer och de kan båda vara inkonsekventa 

och styra forskaren mot oväntade riktningar vilket är en balansgång då kvalitativt 

materialsamlande per automatik är utforskande och utvecklande men ändå måste ha en viss 
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begränsning och behålla ämnet i fokus (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

 Enligt Polit och Becks (2012) begrepp trovärdighet ska studien utföras på så vis att 

materialet och tolkningen av detta känns trovärdigt. Trovärdighet syftar på sanningshalten i 

insamlat material, att författarens förberedelser, datainsamling och analysprocess utgått från 

studiens syfte och att det är tydligt redovisat.  Författaren har följt en vedertagen metod och 

noggrant redovisat hela processen för att öka pålitligheten. Att analysera de transkriberade 

intervjuerna med hjälp av Elo och Kyngnäs (2007) hade ett gott utfall då analysen av 

materialet gav ett resultat som svarade upp mot studiens syfte och frågeställning. 

 

9.1.3 Dataanalys 

För att säkra studiens tillförlitlighet ska analysprocessen visa hur data och resultat hänger 

samman (Elo och Kyngäs, 2007; Polit och Beck, 2012). Författaren analyserade 

intervjumaterialet utifrån Elo och Kyngnäs (2007) metod vilket gav möjlighet att få struktur 

över materialet. 

 Varje intervju transkriberades direkt efter intervjutillfället och samtliga intervjuer började 

analyseras direkt efter transkribering vilket gav ett bra flöde och tempo i arbetsprocessen. Den 

induktiva ansatsen med kodning, lager av koder, gruppering och kategorisering i 

huvudkategorier och underkategorier bearbetades med hjälp av färgpennor, urklipp av text 

och post-it-lappar för att följa metoden på ett systematiskt sätt. Kategorierna växte fram under 

tid och kändes efter en tid in i processen självklara. För att få en överblick av materialet 

användes en stor skrivbordsyta där materialet kunde ligga under hela analysens gång för att 

kunna ge tid och mognad åt processen. 

 Samtliga intervjuer var kodade med informanternas initialer vilket säkrade sekretessen 

gentemot andra i hushållet. De transkriberade intervjuerna låg under hela tiden framme för att 

författaren regelbundet skulle kunna återvända till ursprungsmaterialet och på så vis minska 

förförståelsens påverkan av analysprocessen. Författaren rörde sig fram och tillbaka mellan 

helheten och delarna i texten och genom att analysera på ett medvetet sätt med tydliga 

koncept i proceduren (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna Polit  och Beck (2012) 

beskriver den kvalitativa processen som att man förvandlar lösa segment till ett meningsfullt 

mönster och att en text alltid innehåller multipla meningar där forskaren vid varje tillfälle har 

en grad av subjektiv tolkning när hen tar sig an en text. Då man letar fynd i en text ska detta 

tas i beaktande och genom att analysera på ett medvetet sätt och redovisa detta kan forskaren 

vinna trovärdighet (a.a.).  

 Polit och Becks (2012) begrepp pålitlighet syftar till om insamlat material är 
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sammanhängande med tidsram och kontext och om resultatet skulle bli detsamma om studien 

genomförs av någon annan under liknande omständigheter. Författaren har omsorgsfullt följt 

tidigare nämnd analysmetod och metoden är utförligt beskriven (a.a.). Fynd kan med fördel 

ställas mot andra författares fynd som ett diskussionsunderlag. Genom att noggrant beskriva 

utförandet av studien hjälps läsaren avgöra hur transferabla resultaten är (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

 Författaren har redovisat sina huvudkategorier och underkategorier i en tabell för att skapa 

en lättläst och överskådlig sammanfattning av resultatet, transparens kan med fördel uppnås 

genom att redovisa flödet i en modell, ett system, en karta eller i redovisade kategorier. Val av 

fokus, ämne, informanter och tillvägagångssätt har redovisats och motiverats för ytterligare 

transparens och handledaren granskade uppsatsen fortlöpande allteftersom författaren 

bearbetade materialet. De meningsbärande enheterna är inte för breda och inte för smala och 

att redovisa hur författaren resonerat ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004; Elo 

& Kyngnäs; 2007; Polit & Beck, 2012). Utifrån Polit och Becks (2012) begrepp överförbarhet 

anser författaren att studiens resultat till stor del bör kunna överföras och appliceras även 

utanför studiens ram då fokus är den psykiatriska sjuksköterskans upplevelse. Författarens 

målsättning var att sjuksköterskornas upplevda känsla skulle beskrivas på ett sätt som bjuder 

in till förståelse för deras livsvärld och för deras upplevelser, vilket ökar studiens autencitet. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att handledning för sjuksköterskor inom öppen psykiatrisk beroendevård 

har en stark inverkan på sjuksköterskorna. I följande diskussion kommer resultatet diskuteras 

utifrån studiens huvudkategorier i relation till Antonovskys (2005) KASAM; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet samt annan litteratur och andra studier som ytterligare kan 

problematisera och fördjupa förståelsen för studiens resultat.   

 

9.2.1 Att genom handledning reflektera över sin omvårdnad 

Med hjälp av handledning upplevde sjuksköterskorna att de fick kraft att fortsätta se varje 

människa som unik och de fick en ökad insikt om att det inte finns någon förbestämt 

helhetslösning för en patient. Denna kategori tydliggjorde att handledning hjälpte 

sjuksköterskorna reflektera kring sitt sätt att tänka och att vara gentemot sina patienter och att 

se patienterna som en helhet. Den holistiska omvårdnaden utförs av en person som ser 

människans kropp, själv och ande som en helhet vilket är en färdighet som kan stärkas av 

handledning (Severinsson, 1995). Sjuksköterskorna beskrev att handledningen gav dem 
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känslan av att utmaningar var något positivt. Utifrån Antonovskys (2005) begrepp 

meningsfullhet kan sjuksköterskorna anta utmaningar som något positivt när de fått en 

innebörd. Sjuksköterskorna beskriver enligt teorin att de i handledning får en känsla av 

meningsfullhet kring sina möten och att krav och problem blir en positiv utmaning som är 

värd investering av deras engagemang och energi (a.a.). Att okritiskt granska någons beteende 

och att acceptera det är inte samma sak. Handledning kan hjälpa med förståelse och acceptans 

för en annan människas beteende, förmåga och förståelse för att det handlar om samma 

mänskliga funktioner som hos oss själva. Lyckas sjuksköterskan se drivkrafterna bakom en 

patients beteende kan hen känna sig accepterad (Sillén, 2008).  

 Sjuksköterskorna i föreliggande uppsats beskrev att de genom handledning fick hjälp att se 

patienten med andra ögon och att fortsätta se människan bakom beroendet. Enligt Antonovsky 

(2005) hjälper handledningen sjuksköterskorna att göra patienterna, deras livsvärld och deras 

beteende och handlingar begripliga. Som först när människan får ett sammanhang och en 

struktur och en förståelse blir något begripligt. Att förstå en yttre och en inre stressor och 

förmå lägga dem på ett förnuftsmässigt plan gör att det hela blir begripligt (a.a.). Enligt 

människovärdesprincipen har alla människor samma värde och samhället har särskilt ansvar 

över människor med funktionshinder. Då en människas vård ska prioriteras får den aldrig 

värderas utifrån att en situation eller skada eventuellt är självförvållad. Att någon utifrån ser 

ett samband mellan en sjukdom och ett självskadande beteende betyder inte att den sjuke har 

den insikten (Ottosson, 2005). Att se människan bakom beroendet kan handla om att 

motverka stigmatisering. Sjuksköterskorna beskrev att den patientgrupp de arbetade med i 

beroendevården var mycket stigmatiserad av samhället och av vårdpersonal från andra 

specialistområden och att de upplevde att det var en del av deras arbete som 

beroendesjuksköterskor att arbeta aktivt mot denna stigmatisering. Den som stigmatiserar 

vänder sig bort från de faktorer som kanske kunnat förena och väljer att endast se till det 

sjuka, en människa med en ofullkomlighet kan pådyvlas flera utan anledning (Goffman, 

2005). Stigmatisering kan förvärvas i tredje hand på så vis att stigmats sprider sig till de 

människor den stigmatiserade förbinder sig med om än i mindre intensitet vilket kan förklara 

att sjuksköterskor upplevde att sjukvårdspersonal från andra enheter var nedlåtande mot både 

dem och deras patienter i beroendevården (Combes & Wratten, 2007; Lovi & Barr, 2009; 

Chang & Yang, 2012). Om inte patientens verklighet tas som sann, oavsett om den avviker 

från det vi ser som normalt eller inte, kan inte patientens värdighet bevaras. Vårdaren måste 

vara närvarande och öppen inför patientens egen verklighet genom respekt och 

uppmärksamhet (Wiklund, 2005). 
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 Studien av de australiensiska sjuksköterskorna i studien av Ford, Brammer och Becker 

(2009) visade att utbildning i beroendelära utan efterföljande handledning dessvärre inte 

påverkar sjuksköterskornas terapeutiska attityd mot patientgruppen. Däremot visade det sig 

att utbildningen hade god effekt om sjuksköterskorna fick stöd och handledning som 

uppföljning efter utbildningen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att 

handledningen stimulerade dem att fortsätta se människan bakom beroendet och att fortsätta 

vara nyfikna och ställa frågor. Sjuksköterskorna fick hjälp att se vad som låg bakom 

patienternas beteende och det blev begripligt. Författarna Ford, Brammer och Becker (2009) 

diskuterar detta i sin studie och reflekterar kring det svåra med att utbildning kan göra en 

sjuksköterska insiktsfull i komplexiteten och ansvaret i omvårdnaden. Att med den nya 

insikten sen stå utan handledning kan leda till att sjuksköterskan tvivlar på sig själv och 

distanserar sig från patienten på grund av osäkerhet och rädsla. Resultatet bekräftas i den 

Taiwanesiska studien (Chang & Yang, 2012) där sjuksköterskors inställning och attityd mot 

patienter med beroendeproblematik inte påverkades av endast utbildning. De sjuksköterskor 

som fick utbildning, handledning och forum för reflektion var de enda som hade en märkbart 

förbättrad attityd gentemot patientgruppen (a.a.). För att knyta an till Antonovskys (2005) 

begrepp begriplighet får sjuksköterskan enligt dessa studier inte ihop sina yttre och inre 

stimulin med endast utbildning. Med hjälp av handledning kan hen sammanfläta förvärvad 

kunskap med reflektion och diskussion och på så vis uppnå ett sammanhang och en struktur.      

  I en svensk studie beskrev psykiatrisjuksköterskor hur de ansåg att hälsoprocesser 

implementerades av dem i psykiatrisk vård. Sjuksköterskans vilja att se saker med ett nytt ljus 

och fortsätta vara nyfiken beskrevs som en viktig faktor för att se patientens möjligheter att nå 

en ökad hälsa vilket bekräftar resultaten i föreliggande studie. Sjuksköterskorna i den svenska 

studien beskrev vidare att det var viktigt att hen hade ett hopp om människans potential, 

möjlighet att växa, förändras och utvecklas genom att fokusera på hälsa och resurser istället 

för ohälsa och tillkortakommanden. Istället för att tala om sjukdom ville sjuksköterskorna 

fokusera på eventuella svårigheter och utmaningar (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003).  

 Detta beskrevs även i föreliggande studie då sjuksköterskorna beskrev hur handledning 

hjälpte dem att reflektera över sin omvårdnad genom att se patienten med någon annans ögon 

och att se människan bakom beroendet. Handledning är menat att utveckla förmågan att 

reflektera och att speglas och ställer krav på reflektion kring vilken vård som egentligen 

erbjuds. Att förstå vilken paradigm av omvårdnad man anammar kan vara avgörande för den 

omsorg man utövar för patienten då oförmåga att se patienten i en mänsklig helhet kan beröva 

patienten möjlighet till förbättrad hälsa (Severinsson, 1995). 
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9.2.2 Att genom handledning skapa ett sjukskötersketeam 

Att möta människor med psykisk ohälsa och beroende beskrevs av sjuksköterskorna i 

föreliggande studie som en stor utmaning och många gånger saknade de möjligheten att göra 

en bedömning tillsammans med en kollega. Att göra bedömningar upplevdes ibland som svårt 

och många gånger saknade sjuksköterskorna möjligheten att göra en bedömning tillsammans 

med en kollega på det sätt som de hade erfarenhet av från heldygnsvården. Denna kategori 

tydliggjorde att sjuksköterskorna upplevde att handledningen skapade en sammanhållning i 

sjuksköterskegruppen vilket genererade trygghet och en styrka i de ensamma 

arbetsuppgifterna. 

 Enligt Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet har sjuksköterskorna i handledning 

förvärvat sig förmåga att möta kraven med hjälp av de resurser som finns till deras 

förfogande. Gruppen, det sjukskötersketeam de skapade i handledningen, och handledningen i 

sig gav sjuksköterskorna resurser i sig själva och resurser de kunde använda hos varandra. 

Sjuksköterskorna beskrev att ensamarbetet gjorde att de till vardags ofta hade en ganska vag 

uppfattning om vad kollegorna på deras mottagning gjorde under sina arbetsdagar men att 

handledningen skapade en möjlighet till en gemensam grund. Sjuksköterskorna blev trygga i 

att det fanns andra som de litade på och som de visste att de kunde räkna med. Att ha en hög 

känsla av hanterbarhet innebär att människan har en förmåga att se sig själv som kapabel, att 

hen kan reda sig, i motsats till att se sig själv som ett offer för omständigheter (Antonovsky, 

2005).  

  En behandlare som känner sig hjälplös och utan resurser blir lätt osäker och frustrerad 

vilket kan omvandlas till irritation eller aggression. Att möta svåra patienter kan ge oss 

känslan av att vi inte räcker till vilket i förlängningen kan leda till att vi bemöter patienterna 

med en avvisande attityd, likgiltighet eller med ett moraliserande förhållningssätt. I 

handledning kan sjuksköterskan få hjälp att finna möjligheter, resurser och lösningar (Sillén, 

2008). 

  Sørgaard et al. (2007) undersökte faktorer för utbrändhet hos europeisk sjukvårdspersonal i 

sluten psykiatrisk vård samt öppen psykiatrisk vård. Personalen i öppenvården upplevde en 

större kontroll och ett större inflytande över sina uppgifter än personalen i heldygnsvården 

men beskrev samtidigt en större känslomässig utmattning. De beskrev att arbetsuppgifterna 

ibland var svåra att hantera och få grepp om och svåra att finna en lösning på. Då 

sjuksköterskorna behövde stöd önskade de en kollega att samtala med men de uppgav att det 

var svårt att vara tillgängliga för varandra på det sättet vilket ökade känslan av att vara ensam 
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och sårbar i sin yrkesroll. Kontakten med kollegor återkom som en bristvara och beskrevs 

som en längtan efter mer samarbete, småprat och teamkänsla. Kollegorna i heldygnsvården 

beskrev ett mer kravfyllt och stressigt arbete men att de var trygga i sitt team och att det var 

förtröstansfullt att det alltid fanns kollegor tillgängliga (a.a.). Att sakna känsla av hanterbarhet 

kan leda till en osäkerhet och en rädsla att man inte kan möta de krav man förväntas leva upp 

till. Risken är att man i brist på hanterbarhetskänsla upplever sig som ett maktlöst offer för 

orättvisa omständigheter (Antonovsky, 2005). Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev 

att handledningen skapade en samhörighet som grupp. Handledningen bidrog till ett klimat 

där det var tillåtet att dela med sig och lära sig av varandra vilket ökade sjuksköterskornas 

engagemang för varandra. Även i denna kategori reflekterar sjuksköterskorna kring sitt arbete 

i öppenvården relaterat till sina erfarenheter från heldygnsvården där de varje arbetspass 

delades in i arbetsteam, något de ibland kunde sakna i sina yrkesroller i öppenvården. 

Handledning kan vara ett sätt att spegla varandra och få bekräftelse på vem man är. 

  Wiklund (2003) beskriver att människan strävar efter att få sina yttre och inre världar att 

stämma överrens men utan bekräftelse och giltiggörande av tankar och känslor stämmer inte 

världarna överrens och detta kan leda till en känsla av att det man gör, tänker och känner inte 

räknas eller rent av är fel (a.a.). Det kan kräva mod och kraft att ta upp ett ärende i en grupp 

men i grupphandledning kan gruppens stöd och öppenhet främja och uppmuntra. Att lyfta 

saker i grupp ger en förståelse för varandra, en förmåga att associera till egna och andras 

beteenden och kan göra kunskaper och tekniker mer lättillgängliga (Sillén, 2008). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att handledningen fick dem att lita mer på 

varandra och släppa prestigen gentemot varandra. När de kom varandra närmare blev de 

tryggare både som grupp och som individer och blev tryggare i sina arbetsroller. Då man 

reflekterar med andra i en handledningssituation får man en möjlighet att bättre förstå sig 

själv. Reflektionen tillsammans och enskilt innebär också att förståelsen för kollegor och 

samarbetspartners kan öka vilket främjar positivt engagemang både enskilt och som grupp 

(Severinsson, 2005, 2013). 

 

9.2.3 Att genom handledning förstå förväntningar på sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att patienterna och andra inblandade ofta hade 

höga förväntningar på dem och deras ansvar vilket kunde skapa känslor av osäkerhet och 

otillräcklighet. Denna kategori tydliggjorde att handledning kunde stötta sjuksköterskan 

känslomässigt och praktiskt i att tydliggöra vad som ingick i hennes yrkesroll både gentemot 

sig själv och andra. Enligt Antonovskys (2005) begrepp begriplighet har sjuksköterskorna 
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genom handledningen ökat sin förmåga att sammanfoga yttre och inre stressorer till en 

förnuftsmässig förstålighet. Sjuksköterskorna upplevde en trygghet i att rama in sin roll i 

handledningen och att något är begripligt är att det upplevs som tydligt, sammanhängande och 

strukturerat till skillnad mot det kaotiska eller oordnade. Sjuksköterskorna har med 

handledning förvärvat en känsla av att saker går att göra förutsägbara och att de kan förklaras. 

Severinsson (1995, 2013) beskriver att handledaren kan hjälpa sjuksköterskan höja sitt 

självförtroende och sin autonomi i reflektion över essentiella teman (a.a.). Att få en patient att 

känna sig trygg förutsätter att sjuksköterskan själv känner sig trygg och säker i sin yrkesroll 

enligt den svenska studien av Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003). Genom att använda 

sin professionella kunskap i mötet och våga vara på samma nivå som patienten kan detta 

uppnås, vilket även beskrevs i föreliggande studie då sjuksköterskorna reflekterade kring att 

handledningen gav dem en ökad förståelse för vad som förväntades av dem, en tydlighet i 

yrkesrollen och en rimlig förväntan på det personliga engagemanget. 

 Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de i handledningen fick möjlighet att 

rama in sin profession och sitt uppdrag genom att tillsammans som grupp diskutera och 

utkristallisera vad som ingick i yrkesrollen. Handledningen gav sjuksköterskorna verktyg att 

förstå och sortera upp omvårdnaden vilket de upplevde som något som gjorde dem till 

tydligare och mer professionella behandlare, vilket kan tyda på att de fick en sorts identitet i 

rollen. Yrkesidentitet innebär att vi upplever oss tillhöra en yrkesgrupp och med identiteten 

erkänner vi yrkets målsättningar och anser att de professionsetiska principerna är viktiga och 

meningsfulla. Upplevelsen av yrkesidentitet kan bli som en ram för det professionella vilket 

skyddar patientens intressen och blir en disciplin och en gräns för yrkesutövaren själv. Att 

möta människor med psykisk ohälsa kan vara stundtals utmattande och att i de situationerna 

kunna luta sig mot sin yrkesidentitet och dess förhållningssätt och etik kan ge styrka (Sillén, 

2008).  

 I Cleary et. al´s studie (2011) framkom det att psykiatrisjuksköterskornas motivation att 

stanna i yrket var relaterat till deras möjlighet att fortsätta utvecklas i sin profession både 

teoretiskt och praktiskt. De ville få vidareutbildning, stöd, handledning och praktisk träning 

kring de dagliga arbetsuppgifterna för att känna att de utvecklade sin kompetens och var 

trygga med arbetsuppgifterna (a.a.). Kopplas detta till begreppet hanterbarhet måste en 

människa anse sig vara befogad med resurser för att ha självförtroendet att möta ställda krav. 

Dessa resurser är något man kan inneha själv eller finna hos andra människor i sin närhet 

(Antonovsky, 2005). När vi genom handledning utvecklar vår förmåga att knyta våra 

teoretiska begrepp till observationer begreppsförankrar vi dem. Genom att vi analyserar och 
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reflekterar över innehållet i våra observationer kan vi se dem i ljus av teorier och definitioner 

vilket hjälper oss att höja oss över våra egna tankar, känslor och reaktioner (Sillén, 2008).  

 Känslor av frustration och maktlöshet kan lindras i handledning. Handledaren ger 

möjligheter att läka de stunder i kliniskt arbete som ger upphov till lidande eller känslor av 

nedslagenhet, att bli bekräftad och stärkt kan ge den handledde kraft och energi att fortsätta 

sitt arbete. Att ta ansvar och förvärva förmåga till att vara självkritisk kan ge känsla av 

mening och att förstå det man gör höjer det känslomässiga deltagandet (Severinsson, 1995, 

2013). 

 

9.2.4 Att genom handledning lära känna sig själv bättre  

När sjuksköterskorna mötte sina patienter fick de ta del av deras känslor på olika sätt. 

Sjuksköterskorna beskrev en önskan att kunna förmå hantera dessa känslor, både för egen 

skull och för patientens skull. Denna kategori tydliggjorde vikten av att ha möjlighet att 

bearbeta sina egna känslor och reaktioner i handledning. Handledning underlättade för 

sjuksköterskan att kunna gå ur ett känsloladdat möte med en bibehållen behandlande relation 

med patienten vilket även bekräftas i studiens bakgrund. 

 I denna kategori kan vi aktualisera samtliga tre begrepp av KASAM; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Med hjälp av handledning upplevde sjuksköterskan att 

hennes känslor i relation till en annan människas känslor och till de mellanmänskliga mötena 

blev begripliga. Yttre och inre stressorer och stimuli kunde förstås. Med hjälp av 

handledningen kunde sjuksköterskan hantera det som uppkom på ett medvetet plan. De krav 

som ställdes på henne var något hon kunde manövrera med hjälp av sina egna samt 

gruppmedlemmarnas resurser. Sjuksköterskan blev inget offer i mötet med patienten utan en 

aktiv deltagare med en känsla av att hon kunde hantera situationen. Handledningen gav 

sjuksköterskorna meningsfullhet genom att ge en klar bild över situationen och se det 

utmanande i arbetet som en lustfylld utmaning värd hennes investering av personligt 

engagemang och energi istället för att ducka undan eller fly. Meningsfullhet handlar om 

människans upplevelse av att livet har en innebörd och att utmaningar är något som kan 

välkomnas istället för ses som en börda att fly. En människa med hög meningsfullhet ser krav 

och svårigheter som en stimulerande utmaning (Antonovsky, 2005).  

  Sjuksköterskorna i en svensk studie beskrev att det kunde vara känslomässigt utmattande 

att vara nära en patient med psykisk ohälsa vilket de hanterade genom att hålla en 

professionell distans. Genom att hålla en professionell distans kunde de hantera sina egna 

känslor och på så vis öka möjligheten att se patienten och hela hens situation på ett mer 
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ofärgat sätt (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003). Denna balans mellan närhet och distans 

beskrivs också av sjuksköterskorna i föreliggande studie då de reflekterar kring att patienten 

väcker känslor hos sjuksköterskan och att sjuksköterskan genom handledning lär sig sätta 

gränser gentemot sig själv och andra. 

 För att uppnå en känsla av acceptans för en annan människa krävs en grundläggande 

empati. För att känna empati måste människan kunna hålla tillbaka sina egna känslor och inte 

låta dem hindra upplevelsen av någon annans känslor. Att hålla sina känslor på ett medvetet 

och bearbetat plan gör även att vi undviker tillskriva andra människor sådant som egentligen 

handlar om oss själva. Intuitiva infall och subjektiv förvrängning är något vi alltid måste vara 

försiktiga med och ha i beaktande att vi kan påverkas av (Sillén, 2008). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie beskrev att de i handledning fick fundera över och diskutera de situationer 

och möten med patienter där de själva gick in i affektiva tillstånd. Med handledning fick de 

möjlighet att rannsaka sig själva och få en förståelse för hur känslorna uppkom och vem som 

hade påverkat vem. Att utveckla den reflekterande förmågan gjorde att de kunde vara mer 

närvarande i mötet med patienterna. Sillén (2008) beskriver att det krävs en empatisk förmåga 

för att kunna lyssna på ett öppet och inlevelsefullt sätt. Med ett empatiskt lyssnande kan vi 

öka patientens motivation att samarbeta med oss och deras behov av att försvara sig minskar 

(a.a.). Severinsson (1995) beskriver att ett av målen med handledning är att utveckla en 

användbar modell för kommunikation, att både generellt och specifikt tala om sina känslor 

mer eller mindre strukturerat. Det är viktigt att inse att det man säger och gör skapar 

reaktioner hos andra och att kommunikation möjliggör att kunna hjälpa patienten att själv 

kommunicera (Severinsson, 1995). 

 Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de i handledning fick hjälp att hantera 

de känslor som kunde uppstå i mötet med patienterna. De upplevde att det var en utmaning att 

förstå patienter som betedde sig på ett sätt som väckte osäkerhet eller rädsla hos 

sjuksköterskan. I handledningen fick sjuksköterskorna lära sig att förstå det patienten gav 

uttryck för och även att rannsaka sig själva och de egna känslorna. Sillen (2008) beskriver att 

arbete inom psykosocialt arbete och risken att bli utbränd karaktäriseras av fysisk och psykisk 

utmattning och detta i sin tur kan leda till förlorad empati för patienterna och negativa 

attityder kring arbetet. Behov av handledning är ofta knutet till insikten om dessa faktorer då 

man i psykosocialt arbete möter psykiskt och känslomässigt utmanande arbetsuppgifter och 

behöver hjälp att handskas med det. För att sätta gränser mot ett beteende måste vi börja med 

att förvärva kunskap om det beteende vi ska gränsa genom en förståelse för den situation som 
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uppstått. Vi måste skapa vårt samarbete med patienten genom professionsetiska attityder, det 

vill säga att vi varken identifierar oss med, distanserar oss från eller avvisar patienten (a.a.).   

 Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att handledning gett dem kunskap kring 

processen där patienterna förde över sina egna känslor på sjuksköterskan samt verktyg att 

spegla patienterna i deras beteende. Genom att förstå vad som uppstod i mötet och kunna 

spegla detta tillbaka till patienten kunde även patienterna få hjälp att ändra sina beteenden. Att 

som vårdare komma nära sin patient på ett empatiskt sätt kräver att vårdaren känner sig trygg 

i sig själv. Vårdaren fångar upp och reagerar på de känslor som överförs i en situation men 

måste ha förmåga att avläsa både sina egna och den andres känslor för att inte gå helt upp i, 

eller identifiera sig med den andre. Behandlaren ska inte agera utifrån sina egna känslor, 

rädslor eller önskningar (Wiklund, 2003). Att reflektera i handledning innebär möjlighet att 

bättre förstå sig själv och att förstå skillnaden mellan att vara missnöjd över någon och ha en 

strävan efter att inte upprepa det som orsakade missnöjet (a.a.). 

 Lärande växer genom att vi når insikt via reflektion. För att patienten ska kunna känna sig 

respekterad måste vi vara trygga i oss själva. Ett av målen med handledning är att lära känna 

sina attityder och förstå att de kan påverka ens yrkesutövning både positivt och negativt och 

våra tillvägagångssätt måste vara baserade på patienternas behov och inte våra egna. Att lära 

sig det handlar inte bara om att träna in tekniker, det handlar i allra högsta grad även om att 

reflektera och att ges utrymme för det (Sillén, 2008). 

 

9.3 Kliniska implikationer 

Resultatet av föreliggande studie visar att sjuksköterskorna inom öppen psykiatrisk 

beroendevård upplever sitt arbete som viktigt och berikande men de beskriver även att det är 

en utmaning att möta och vårda människor med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. I 

samstämmighet med bakgrunden visar resultatet att handledning kan hjälpa sjuksköterskorna 

reflektera över den vård de ger, skapa en teamkänsla, bättre förstå sin yrkesroll och lära känna 

sig själva bättre. Beroendeproblematik är ett svårt och stigmatiserat vårdkontext och 

sjuksköterskan spelar en viktig roll i psykiatrisk omvårdnad. Det är i allra högsta grad av stor 

vikt att sjuksköterskan upplever att hen kan hantera sin roll och härbärgera de processer som 

uppstår i hen själv och i de möten hen har med sina patienter. 

 Med hjälp av handledning får sjuksköterskan reflektera, diskutera och utvecklas i sin 

yrkesroll. Handledning kan minska utbrändhet och känsla av maktlöshet och frustration, öka 

tilliten till varandra i arbetsgruppen, öka autonomi och självförtroende och hjälpa 



 
 

41 (48) 
 

 

 41  

sjuksköterskan hantera de känslor som uppstår i mötet med patienten. Handledning är inte en 

prioriterad investering på alla psykiatriska öppenvårdsmottagningar på grund av faktorer som 

kostnad och tid. Föreliggande arbete kan användas som underlag att motivera behovet av 

handledning för sjuksköterskan i öppen psykiatrisk beroendevård. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Handledning är som tidigare nämnt ett relativt outforskat område och specifikt för 

sjuksköterskor inom öppen psykiatrisk beroendevård är den obefintlig. Med detta konstaterat 

skulle författaren gärna se en liknande studie om handledning för sjuksköterskor i psykiatrisk 

öppen beroendevård designad med en kvantitativ ansats. Med detta skulle en mer 

generaliserad kunskap vinnas vilket eventuellt skulle stärka författarens argument att 

handledning ska prioriteras för denna sjuksköterskegrupp. 

 Vidare saknas studier om handledningens effekt på vårdandet inom öppen psykiatrisk 

beroendevård varav en jämförande kvalitativ respektive kvantitativ studie med fokus på både 

sjuksköterskans och patientens upplevelse skulle kunna ge kunskap inom det området. 

Slutligen framkommer det under föreliggande studie en osäkerhet hos sjuksköterskan 

angående hens yrkesidentitet och hens uppdrag och utförande inom beroendevården. Detta 

kan tyda på att sjuksköterskans utförande av omvårdnad inom beroendevård behöver 

definieras vilket skulle kunna vara en ansats till en kvalitativ studie om 

beroendesjuksköterskan yrkesidentitet.  

 

10. Slutsats 

Föreliggande studie har ett fokus på sjuksköterskans upplevelse av att få grupphandledning i 

öppen psykiatrisk beroendevård. I bakgrunden framkommer det att handledning är ett bra och 

viktigt stöd för sjuksköterskan i psykiatrisk vård men att det saknas studier inom specifikt 

beroendevård. Studien belyste att informanterna upplevde handledningen som ett 

betydelsefullt stöd för dem i yrkesrollen. Resultatet visade att sjuksköterskorna med hjälp av 

handledning fick stöd att se patienten med någon annans ögon och fokusera på människan 

bakom beroendet vilket minskade känslan av maktlöshet och frustration. Då sjuksköterskorna 

fick hjälp att skapa ett team och känna sig mindre ensamma i rollen ökade tilliten i 

arbetsgruppen. Handledningen gav sjuksköterskorna en ökad tydlighet i rollen och hjälpte 

dem att ha rimliga förväntningar på sig själva vilket ökade autonomin och självförtroendet. 

Handledningen gav också sjuksköterskorna en ökad förmåga att förstå sina egna känslor, att 
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bli tydligare och att lämna jobbet på jobbet vilket hjälpte sjuksköterskan hantera de känslor 

som uppkom i mötet med patienterna. I studiens diskussion förtydligas den viktiga 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt på vilket sätt 

handledning kan ge sjuksköterskan trygghet, mod och styrka i de stundvis utmanande och 

svåra arbetsuppgifterna.  
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Bilaga 1, brev till verksamhetschef 

 

 

Hej, mitt namn är Emmy-Lie Nilsson. Jag arbetar som sjuksköterska inom beroendevården 

och just nu skriver jag min magisteruppsats vid Ersta Sköndal högskola. I min uppsats avser 

jag beskriva sjuksköterskors upplevelse av yrkeshandledning. Relativt få studier är gjorda i 

ämnet och inget finns skrivet om sjuksköterskor i beroendevård. Jag vill gärna belysa 

sjuksköterskan i beroendevård då min förförståelse säger mig att hon har ett utmanande arbete 

bland annat i sitt möte med människor som ofta lider av samsjuklighet. För att kunna göra 

studien behöver jag intervjua cirka tio sjuksköterskor som arbetar inom din organisations 

öppenvård. 

 

Varje intervju tar cirka 60 minuter och kommer att spelas in och sparas på ett dataminne som 

förstörs efter transkribering. Varken namn, personuppgifter eller information om arbetsplatsen 

kommer förekomma i uppsatsen. Den som väljer att delta har rätt att närsomhelst avbryta utan 

förklaring. Resultatet kommer att redovisas i ett examensarbete som kommer finnas 

tillgängligt som en rapport i både pappersformat och elektroniskt via Ersta Sköndal högskola. 

Studien fyller inget kommersiellt syfte. 

 

Om du godkänner genomförande av studien önskar jag att du skriver det i ditt mailsvar. Ditt 

godkännande innebär att jag får genomföra studien i din verksamhet och att jag får kontakta 

chefssjuksköterskorna i länets öppenvård. 

Vid frågor är du givetvis välkommen att kontakta mig på E-post: telefon: 

Det går också bra att kontakta min handledare Pernilla Omerov, Leg. sjuksköt., med. dr. på 

Erska Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap; E-post: telefon: 

 

Jag ser fram mot ditt svar, med vänlig hälsning från Emmy-Lie Nilsson.  
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BILAGA 2, förfrågan om deltagande  

 
                    Institutionen för vårdvetenskap 

 

 Förfrågan om deltagande i undersökning, till dig som är sjuksköterska inom 

beroendevårdens öppenvård. 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor verksamma i beroendevårdens öppenvård. 

Målsättningen med undersökningen är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse 

av yrkeshandledning. Med yrkeshandledning syftar jag på den typ av handledning ni får där ni 

regelbundet och i grupp handleds av en utbildad handledare kring patientärenden. 

Det finns relativt få studier om handledning för sjuksköterskor i psykiatrisk vård och det finns 

inget skrivet om sjuksköterskor i beroendevård. De studier som finns visar att handledning 

kan vara ett stort stöd för sjuksköterskan. Min uppsats kan förhoppningsvis bidra med nytta 

för såväl sjuksköterskor som arbetsledare inom beroendevården. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju som är som ett vanligt samtal 

under ca en timme, och den spelas med Ditt medgivande in. Intervjuerna kommer sedan 

skrivas ut för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter 

som visar vem som har blivit intervjuad eller vilken arbetsplats det sker på. Det är jag Emmy-

Lie som kommer att intervjua. Medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som 

helst. Materialet från intervjuerna avidentifieras och det inspelade materialet raderas då 

uppsatsen är färdig. De transkriberade intervjuerna kommer endast att kunna läsas av mig 

själv och min handledare. 

 

Varken namn, personuppgifter eller information om arbetsplatsen kommer förekomma i 

uppsatsen. Uppsatsen presenteras på gruppnivå och kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal Högskolas bibliotek samt DIVA. Eventuellt 

kan även vetenskaplig publicering bli aktuellt. 

 

Om du har några frågor om studien, kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad att delta var vänlig att höra av dig till mig, Emmy-Lie, på telefon eller e-

post så kommer jag att kontakta Dig inom en vecka för att överenskomma om tid och plats för 

en intervju här framöver. 

 

Emmy-Lie Nilsson, leg sjuksköt., fil kand 

E-post:  

Tel:  

Pernilla Omerov, leg.sjuksköt., med.dr. 

E-post:  

Tel:  
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BILAGA 3, informerat samtycke 

 

 
                    Institutionen för vårdvetenskap 

 

 Informerat samtycke 

 till studien ”sjuksköterskors upplevelse av yrkesinriktad handledning i öppen 

beroendevård” 

 

Härmed samtycker jag till att delta i ovanstående studie. Jag har fått skriftlig information om 

studien och jag har fått möjlighet att ställa frågor om sådant som jag undrar över. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst har rätt att avbryta. Alla 

uppgifter om mig som person kommer att behandlas konfidentiellt. Endast författaren av 

studien har tillgång till dessa uppgifter. Ingen ersättning betalas ut för mitt deltagande i 

studien. 

 

 

Ort och datum: __________________________________________________________ 

 

 

Signatur: _______________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 

 


