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Utvärdering av handledning inom ramen för PUPPA-projektet 
 

Eva Sundin och Britt Wiberg 
 

Denna utvärderingsstudie undersökte värdet av handledning för vårdpersonal 
inom primärvård, tandvård och sjukhusvård i Västerbottens läns landsting. 
Handledningen tillskapades inom ramen för PUPPA-projektet 
(Projektgruppen för Utveckling av ett Praktiskt Psykosomatiskt Arbetssätt), 
utifrån vårdpersonalens önskemål att få tillfälle att utveckla bättre verktyg i 
bemötande och behandling av patienter som har psykosomatiska besvär. För att 
undersöka utfallet av denna handledningsinsats genomfördes en utvärdering, 
vars huvudsyfte var att undersöka om handledningsinsatsen har påverkat 
personalens upplevelse av professionell effektivitet och kompetens i arbetet med 
patienter som har psykosomatiska besvär. Ett annat syfte var att undersöka 
graden av utbrändhet samt personalens känsla av sammanhang. I denna studie 
deltog 38 personer från åtta handledningsgrupper. Före och efter 
handledningens genomförande fyllde samtliga deltagare i 
självskattningsformulär och nio av dessa deltagare medverkade också vid 
djupintervjuer. Efter det att handledningen avslutats, fyllde en majoritet av 
deltagarna (n =32) i en mindre enkät med frågor om bl.a. deltagarnas 
uppfattning om handledningen. Resultaten visade att deltagarnas upplevelse av 
att vara kompetenta i sitt arbete (Professionell effektivitet [PE]) stärktes 
signifikant under handledningsperioden. Den genomsnittliga gruppdeltagaren 
hade en stabil Känsla av sammanhang (KASAM), som var helt i nivå med 
andra studier. Resultaten av mätningarna av utbrändhet var likaså i linje med 
tidigare studier; graden av utmattning och trötthet förändrades inte efter den 
korta handledningsperioden (cirka 1 år). Två delskalor i Maslach Burnout 
Inventory (MBI) indikerade att den genomsnittliga deltagaren var sliten och 
utmattad inför handledningen, detta resultat var oförändrat efter avslutad 
handledning. I kontrast så visade The Burnout Measure (TEDIUM) inte på 
någon påtaglig leda, varken före eller efter handledningen. Resultaten antyder 
att vårdpersonalens utmattning och slitenhet inte i första hand är relaterad till 
patientarbetet. Det generella intryck som deltagarna förmedlade i den enkät 
som besvarades efter handledningen var att handledningen upplevdes mycket 
värdefull, något som bekräftades i analysen av de individuella intervjuerna. 
Från enkät och intervjuer framkom också att landstingets organisationsformer 
och organisationsförändringar upplevdes resultera i påfrestningar i många 
situationer. Slutsatsen av denna utvärderingsstudie är att grupphandledning är 
ett välkommet och potentiellt värdefullt komplement för vårdpersonal som 
upplever ett växande behov av stöd och hjälp att hantera ökande krav och 
komplexitet i arbetet med patienter.  
 
Key words: handledning, vårdpersonal, professionell effektivitet, utbrändhet, 
känsla av sammanhang  
 
 

Bland experter och forskare höjs allvarliga röster kring konsekvenserna av de 
organisationsförändringar som under senare år genomförts inom sjuk- och hälsovården i de 
flesta länder i västvärlden, framförallt hur dessa förändringar har drabbat den personal som 
arbetar vid sjukhus och andra vårdenheter (Aiken, Clarke, Sloane m.fl., 2001; 
Arbetarskyddsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, 1998). I en aktuell artikel betonade Burke 
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och Greenglass (2000) att sjuk- och hälsovårdande myndigheter måste förstå att 
genomgripande satsningar måste vidtas för att revitalisera sjukhus, vårdenheter och 
personal, och att sjuk- och hälsovårdspersonalens behov och förändringsförslag måste tas på 
allvar. 
Flera studier har visat att traditionella åtgärder, som till exempel individuell behandling då 
höggradig stress och utmattning redan uppträtt sällan är effektiva medan förebyggande 
åtgärder som riktar sig till personalgruppen kan förbättra de psykosociala arbetsvillkoren 
(Ganster, Mayes, Sime m.fl., 1982; Nelson, Quick, & Simmons, 2001; Petterson & 
Arnetz, 1998; Shinn, Rosario, & Morch, 1984). DeFrank & Cooper (1987) 
rekommenderade att en rad förändringar bör ske, till exempel bör organisationsledningens 
kontakter med vårdpersonalen ges en tydligare struktur och all kvalificerad personal bör få 
handledning (clinical supervision). I en aktuell rapport visade författarna att det också bland 
vårdpersonal finns ett utbrett önskemål om att få handledning (Wikman, Andersson, 
Basun, Bergdahl, Jernbom, Jansson, Lindgren & Nyhlin, 1998). 

Forskning har visat att handledning för sjuk- och hälsovårdspersonal bidrar till ökad 
arbetstillfredsställelse (Hallberg 1994) och mildrar stress och utbrändhet (Berg, Hansson & 
Hallberg, 1994; Cottrell, 2000; Pålsson, Hallberg, Norberg m.fl., 1996).  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) utvecklas stress när en person upplever att 
omgivningens krav är större än den egna förmågan att hantera eller anpassa sig till kraven. 
När omgivningens krav har varit alltför stora under lång tid så blir stressen kronisk, och kan 
leda till utbrändhet (Maslach & Jackson, 1986). Utbrändhet har definierats på litet olika 
sätt av olika författare, en generell definition anger att utbrändhet är ett tillstånd av fysisk 
och emotionell utmattning (Freudenberger, 1974). Tyvärr har utbrändhet blivit ett 
begrepp som används i kanske alltför många olika sammanhang, begreppet har givits olika 
innebörd och betydelse alltefter författare och sammanhang.  

Två välkända utbrändhetsbegrepp har definierats 1) av Maslach och hennes kollegor 
(Maslach, 1982; Maslach & Leiter, 1997) och 2) av Pines och hennes kollegor (Pines & 
Aronson, 1988; Pines, Aronson & Kafry, 1981). Av dessa två är Maslach’s 
utbrändhetsbegrepp det mest välkända och det som används oftast i empirisk forskning 
(Schaufeli & Enzmann, 1998).  

Maslach och hennes kollegor (Maslach, 1982; Maslach & Jackson, 1986; Maslach & 
Leiter, 1997) hävdade att utbrändhetsbegreppet består av tre aspekter: känslomässig 
utmattning, depersonalisering och personlig arbetsstillfredsställelse. Skattningsskalan Maslach 
Burnout Inventory (MBI) konstruerades för att mäta utbrändhet, och trots att det finns 
andra mätinstrument så har MBI under flera år varit den mest använda metoden för att 
mäta utbrändhet (Lee & Ashforth, 1996).  

Även om känslomässig utmattning, depersonalisering och personlig arbetsstillfredsställelse 
ursprungligen definierades som aspekter av utbrändhet så betraktas ofta den första 
aspekten, känslomässig utmattning, som begreppets teoretiska kärna (Burke & Greenglass, 
1995; Cordes, Dougherty & Blum, 1997; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Moore, 
2000). Också i empiriska studier har känslomässig utmattning visat sig vara ett relativt 
känsligt mått på arbetsrelaterad kronisk stress medan de två andra komponenterna har 
tenderat ge mer svårtolkade resultat (Lee & Ashforth, 1990; Schaufeli & Enzmann, 1998).  

En något annorlunda infallsvinkel till utbrändhetsbegreppet presenterades av Pines och 
hennes kollegor, där utbrändhet definierades som ett tillstånd av känslomässig och psykisk 
utmattning som orsakats av långvarig involvering i känslomässigt krävande situationer 
(Pines & Aronson, 1988). En mätskala konstruerades, TEDIUM (The Burnout Measure), 
som har använts i studier av stressreaktioner och utbrändhet i många olika sammanhang. 
Jämförande analyser av relationen mellan TEDIUM och andra psykologiska variabler (t.ex. 
fysisk och känslomässig utmattning, depression, ångest och reducerad självuppfattning) har 
dock visat att TEDIUM är starkt relaterad till många andra psykologiska variabler. Därför 



 

3 

menar flera forskare att TEDIUM är ett index på psykologisk överbelastning (t.ex. 
Schaufeli & Dierendonck, 1993; Shirom & Ezrachi, 2003). 

Enligt Greenglass (1991) kan stressupplevelser förstärkas om individen använder sig av 
mer passiva coping-strategier. Vilka coping-strategier individen använder och hur stor 
ansträngning det är för honom/henne att klara av stressfyllda händelser och situationer 
beror i sin tur av hans/hennes förväntningar på upplevd personlig effektivitet. I Bandura’s 
(1977) teori spelar upplevd personlig effektivitet (”self-efficacy”) en avgörande roll för hur väl 
en individ kan välja beteenden och handlingar för att åstadkomma de förändringar i 
omgivningen som krävs för att han/hon ska nå sina mål.  

Den begreppsliga validiteten hos Banduras begrepp om personlig effektivitet har använts 
i många empiriska studier. Man har till exempel visat att individer som upplever sig ha god 
personlig effektivitet utvecklar ett mer aktivt förhållningssätt i stressfyllda situationer, 
medan individer som upplever sig ha låg grad av personlig effektivitet förhåller sig mer 
passivt (Bandura, Reese, & Adams, 1982; Benight, Antoni, Kilbourn m. fl., 1997; Murphy, 
l987; Solomon, Weisenberg, Schwarzwald, & Mikulncer, l988). Greenglass (1991) 
rapporterade att vårdpersonal som under lång tid lever under svår stress ofta upplever en 
försämrad förmåga att vara effektiv t.ex. då det gäller att klara krävande arbetsuppgifter. 

Eftersom en viktig delkomponent i Maslach’s MBI, personlig arbetsstillfredsställelse inte 
har gett entydig information i tidigare studier (Lee & Ashforth, 1990; Schaufeli & 
Enzmann, 1998) så konstruerades en ny självskattningsskala för att mäta personlig 
effektivitet i arbetslivet för denna utvärdering. Denna skattningsskala, professionell 
effektivitet (professional self-efficacy) fick sitt namn efter det specifika livsområde som den 
avser mäta, i linje med tidigare instrument som konstruerats för att mäta t.ex. coping 
effektivitet (Bandura, Taylor, Williams m.fl., 1985), kroppslig effektivitet (Ewart,1992). 
Med denna mätskala avser vi mäta individens upplevda personliga effektivitet (Bandura, 
1977) inom en avgränsad livssfär, hans/hennes arbete inom vården.  

Begreppet känsla av sammanhang ("sense of coherence") introducerades av Antonovsky 
(1991) i ett försök att förklara varför människor kan behålla sin hälsa trots att de lever och 
arbetar under extremt stressfyllda förhållanden. Känsla av sammanhang består av tre 
komponenter: 
1) Begriplighet, dvs. till vilken grad en individ upplever verkligheten som organiserad och 

förutsägbar;  
2)  Hanterbarhet, dvs. till vilken grad individen känner att han/hon har de personliga och 

sociala resurser som behövs för att klara av de uppgifter och krav som verkligheten 
ställer;  

3)  Meningsfullhet, dvs. till vilken grad individen upplever att det är värt att försöka 
hantera stressfyllda händelser och arbetsuppgifter.  

I en svensk avhandling som lades fram nyligen (Nilsson, 2002) rapporterades att känslan 
av sammanhang hos 1 200 personer i Norr- och Västerbotten försämrades över en 
femårsperiod. Känsla av sammanhang var stabil hos personer som vid den första mätningen 
hade en god känsla av sammanhang. Många studier har visat att en stark känsla av 
sammanhang predicerar en låg grad av frustration och stress (t.ex. Flannery & Flannery, 
1990; Mullen, Smith, & Hill, 1993). Socialarbetare som hade en stark känsla av 
sammanhang var mera sällan utbrända jämfört med dem som hade en svag känsla av 
sammanhang (Gilbar, 1998). Känsla av sammanhang har också visat sig vara betydelsefull 
för att förklara skillnader i sjukfrånvaro (Kivimäki, Feldt, Vahtera & Nurmi, 2000; 
Vahtera, Pentti & Uutela, 1996).  

Det är idag många som frågar sig vad som skall göras för att vända den onda cirkel, som 
startade med personalneddragningar och försämrad psykosocial arbetsmiljö för hälso- och 
vårdpersonal. Många olika strategier prövas både i Sverige och i andra länder. En del av 
dessa åtgärder arbetar, i linje med Burke och Greenglass (2000), med förebyggande åtgärder 
som riktar sig direkt till personalgruppen i motsats till behandling av individen då allvarliga 
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hälsoproblem redan är ett faktum. En viktig punkt är också att de förebyggande åtgärderna 
bör göras i samarbete med personalen (Petterson & Arnetz, 1998). PUPPA 
(Projektgruppen för Utveckling av ett Praktiskt Psykosomatiskt Arbetssätt) tillkom bl. a. för 
att tillgodose önskemål som vårdpersonal inom primärvård, tandvård och sjukhusvård i 
Västerbottens Läns Landsting hade om att få handledning för att lära sig bättre bemötande 
av patienter med psykosomatiska besvär. 

 

Utvärderingens syfte 
Huvudsyftet med denna utvärderingsstudie är att undersöka om handledningsinsatsen 
inom ramen för PUPPA-projektet har påverkat upplevd professionell effektivitet och 
kompetens i arbetet med patienter som har psykosomatiska besvär. Ett annat syfte är att 
undersöka graden av utbrändhet och individens känsla av sammanhang 

 
 

Metod 
 
Design  
Utvärderingen genomfördes som en före-efter studie av handledningsgrupper. För att 
beakta anonymitet och sekretess, så försågs varje deltagare med en kod som användes för att 
matcha ihop förmätning med eftermätning. Deltagandet i utvärderingen var frivilligt, vilket 
deltagarna fick information om.  
 
Deltagare 
I denna studie medverkade 38 deltagare som själva delade in sig i handledningsgrupper, 
sammanlagt åtta grupper. Vid tiden för handledningens början deltog ytterligare fem 
personer i handledningen och i denna utvärdering. Dessa fem personer bytte 
arbetsplats/flyttade innan handledningen hade genomförts, varför deras data ej inkluderas i 
denna rapport.  

Deltagarnas genomsnittliga ålder var 45 år (SD = 1.41), 33 deltagare var kvinnor. 
Genomsnittsdeltagaren hade arbetat 18 år inom sitt yrke (1-35 år), genomsnittlig arbetstid 
på den nuvarande arbetsplatsen var 9 år. I genomsnitt arbetade deltagarna 25 timmar/vecka 
med direkt patientarbete (5-40 timmar/vecka).  

Handledningsgrupperna påbörjade sin handledning under vårterminen 2001 och 
avslutade densamma under vårterminen 2002. Eftersom handledningsgrupperna formades i 
enlighet med vårdpersonalens önskemål så kom de olika gruppernas yrkesmässiga 
sammansättning att variera något (Tabell 1).  
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Tabell 1.  
Handledningsgruppernas yrkesmässiga sammansättning 
  
    Yrke           
Handledningsgrupp Läkare Distrikts-

sköterska
Sjuk-
gymnast

Arbets-
terapeut

Kurator Tand-
läkare 

Totalt 

A 3  3 2 1  9 
B   3  1  4 
C   4     4 
D  5     5 
E      6 6 
F 3      3 
G   5    5 
H  2 2    4 

Totalt 5 12 12 2 2 6 40 

 
Av tabell 1 framgår att de utvärderade handledningsgrupperna hade 3-7 deltagare (i 

genomsnitt 5 deltagare/grupp). Fem grupper var sammansatta av personer med samma 
yrkestillhörighet, medan tre grupper bestod av personer med olika yrkestillhörigheter som 
arbetade vid samma vårdenhet. Vid utvärderingens andra mätning var två deltagare inte 
längre tillgängliga för att fylla i skattningsskalor, dvs. utvärderingen baseras på data från 38 
deltagare.  
 
Utvärderingsinstrument  
I denna utvärderingsstudie har vi använt några självskattningsformulär, som mäter 
professionell effektivitet, upplevelser av utbrändhet/utmattning och känsla av sammanhang 
samt en kortare enkät. Som komplement har individuella intervjuer genomförts med ett 
mindre urval av deltagarna.  
 

Självskattningsformulär I tabell 2 visas de självskattningsskalor (instrument) som ingår i 
denna utvärderingsstudie samt vad de avser mäta (mätområde). Självskattningsskalan 
Professionell effektivitet (PE) konstruerades inför denna utvärdering medan både Maslach 
Burnout Inventory (MBI), The Burnout Measure (TEDIUM) och Känsla av sammanhang 
(KASAM) har använts i många studier, varav några presenteras i den aktuella rappotens 
inledning. 
 
Tabell 2.  
Självskattningsformulär  

 

SJÄLVSKATTNINGSSKALOR 

INSTRUMENT  MÄTOMRÅDE 

Professionell effektivitet (PE)  Arbetsrelaterad kompetens och effektivitet  
Maslach Burnout Inventory (MBI)  Utbrändhet  
The Burnout Measure (TEDIUM)  Utbrändhet 
Känsla av sammanhang (KASAM) Känsla av sammanhang  
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 Professionell effektivitet (PE). Individens egna förväntningar på sin förmåga att uppfylla 
sina målsättningar i arbetet inom vården har undersökts med en ny mätmetod som har 
sin teoretiska grund i begreppet personlig effektivitet (Bandura, 1977). PE-skalan avser 
mäta subjektivt upplevd arbetsrelaterad kompetens, eller professionell effektivitet. 
Konstruktionen av PE-skalan skedde enligt samma principer som Bandura och kolleger 
använde för att konstruera en skattningsskala för studiet av individer med fobisk ångest 
(Bandura m.fl., 1982). PE konstruerades från vårdpersonalens beskrivningar av 
situationer i arbetet som de upplevde som svårhanterliga och frustrerande. Sammanlagt 
erhöll vi 21 beskrivningar, och utifrån dessa formulerades åtta vinjetter som illustrerar 
arbetsuppgifter, situationer och relationer som upplevs frustrerande och svårlösta av 
vårdpersonal. Deltagarna i handledningsgrupperna fick skatta de åtta vinjetterna på en 
100-gradig mätskala där 0 = Jag upplever oftast att jag inte kan hantera denna typ av 
situationer och 100 = Jag upplever att jag kan hantera denna typ av situationer mycket väl. 
Styrkan i individens arbetsrelaterade, professionella effektivitet beräknas genom att 
skattningspoängen på samtliga effektivitetsskalor summeras och divideras med antalet 
skalor.  

 Maslach Burnout Inventory (MBI). MBI avser mäta utbrändhet. Enligt Maslach & 
Jackson (1986) är utbrändhet resultatet av långvarigt intensivt arbete med patienter 
eller andra vårdtagare. MBI har 22 items som fördelar sig på tre delskalor: Emotionell 
utmattning, Depersonalisering och Personlig arbetstillfredsställelse. Emotionell utmattning 
innebär stark överansträngning på gränsen till total utmattning. Med depersonalisering 
avses att individen är så trött och utarbetad att han/hon tenderar att betrakta 
patienterna som opersonliga objekt och behandla dem kyligt och ovänligt. Personlig 
arbetstillfredsställelse innebär att individen upplever kompetens och framgång i arbetet; 
en låg skattning på denna skala innebär att individen är missnöjd med sin arbetsinsats. 
Höga skattningar på emotionell utmattning och depersonalisering och låga skattningar 
på arbetstillfredsställelse indikerar utbrändhet. 

 The Burnout Measure (TEDIUM). TEDIUM avser mäta utbrändhet, som i Pines och 
Aronson’s (1988) teoretiska modell är resultatet av långvarig, generell stress, d.v.s. 
fysisk, mental och emotionell trötthet. TEDIUM bestå av 21 frågor, som mäter i vilken 
utsträckning individen känner leda, trötthet och generell utbrändhet.  

 Känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 1991). KASAM, som avser mäta känsla 
av sammanhang, består av 29 frågor som kan delas in i tre delskalor. Delskalorna mäter 
upplevelser av Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet.  

 
Enkät  
Efter avslutad handledning ombads samtliga deltagare att fylla i en kort enkät om dennes 
tankar, upplevelser och erfarenheter vad gäller följande fyra frågeområden:  
a) Aktuell arbetssituation (bl.a. nuvarande arbetssituation och ev. förändringar i 

arbetssituationen under handledningsperioden, relationer till kolleger på arbetsplatsen, 
arbetsledningen);  

b) Handledningens uppläggning och struktur (bl.a. frekvens, längd och tidsintervall 
mellan handledningstillfällena, handledningsgruppens storlek) samt Stämning och 
arbetsklimat i handledningsgruppen och om handledaren gav stöd i patientarbetet;  

c) Eventuella lärdomar från handledningen (bl.a. upplevelse av nytta och glädje av 
handledningen, förståelse och hanterande av svåra och/eller problematiska patienter och 
patientmöten) samt  

d) Omsättning av handledningserfarenheter i eget arbete (summering av 
handledningserfarenheten, bl.a. önskemål om ytterligare handledning, ev. 
rekommendera kollega att gå i denna typ av handledning, uppfattning om utvecklandet 
av den egna yrkesmässiga kompetensen med handledningens hjälp).  
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Individuell intervju 
Intervjuer genomfördes före och efter handledningen med 8 deltagare (3 läkare, 3 
sjukgymnaster, 2 arbetsterapeuter och 1 kurator). Ursprungligen skulle deltagare i 
ytterligare två mindre handledningsgrupper ha intervjuats, men av olika anledningar blev 
detta ej möjligt att genomföra.  

Intervjun var semistrukturerad och syftade till att fördjupa förståelsen utifrån svaren på 
självskattningsformulären och i enkäten. Intervjun undersökte deltagarens uppfattning och 
erfarenheter vad gäller:  
a) Aktuell arbetssituation (bl.a. typ av arbetsuppgifter, egen kontroll över arbetsuppgifter, 

det direkta patientarbetet, arbetsledning);  
b) Arbetsrelaterad, personlig kompetens och professionell effektivitet;  
c) Sammanhang i arbetet och arbetsrelationerna; stöd av kolleger och/eller arbetsledning  
d) Relationer med patienter och patientmöten som deltagaren upplever som svåra 

och/eller problematiska.  
 
Statistiska analyser  
Indelningen i kön gav ojämna grupper, eftersom andelen manliga deltagare i 
handledningsgrupperna var liten. Ingen statistiskt meningsfull skillnad visades mellan de 
genomsnittliga skattningar som gjorts av män respektive kvinnor. Då utvärderingens 
deltagare delades in efter yrkestillhörighet var de flesta grupper små och därför analyserades 
inte eventuella skillnader mellan olika yrken statistiskt. På grund av detta gjordes de 
statistiska analyserna enbart på basis av data från hela undersökningsgruppen och som en 
följd av detta redovisas enbart resultat avseende hela undersökningsgruppen.  

 
Tolkning av självskattningsresultaten  
För tolkning av skattningsresultaten användes de riktlinjer som angivits av 
självskattningsskalornas upphovsmän och som indikerats utifrån tidigare forskningsresultat.  

 
 Professionell effektivitet (PE). För PE finns inga riktvärden, eftersom detta 

mätinstrument har konstruerats inför denna utvärderingsstudie.  
 Maslach Burnout Inventory (MBI). På delskalorna (Emotionell utmattning, 

Depersonalisering, Personlig arbetstillfredsställelse) i MBI har följande tolkningsregler för 
vad som räknas som utbrändhet angivits. För Emotionell utmattning: delskalepoäng på 
17 och högre; för Depersonalisering: delskalepoäng på 5 och högre. På delskalan 
Personlig arbetstillfredsställelse gäller det omvända, dvs. högre skattningar visar god 
funktion. Enligt de amerikanska forskarna bör personalgruppen uppnå ett medelvärde 
på delskalepoäng på 33 eller högre.  

 The Burnout Measure (TEDIUM). Enligt författarna visar skattningar högre än 4 på 
TEDIUM så hög grad av utbrändhet att det är nödvändigt att göra någonting åt det 
(Pines & Aronson, 1988). I den svenska undersökningen (Jeanneau & Armelius, 2000). 
var medelvärdet på TEDIUM 2.85 (n = 2408).  

 Känsla av sammanhang (KASAM). Två svenska studier har presenterat normdata. I en 
studie (Langius, Björvell, & Antonovsky, 1992), där flera olika svenska undersöknings-
grupper deltog, uppmättes medelvärden som varierade mellan 4.9 och 5.6 på KASAM´s 
globala skala såväl som på var och en av de tre delskalorna. En studie av Sandell, 
Blomberg och Lazar (1998) rapporterade medelvärden på KASAM´s globala skala som 
låg på samma nivå (4.91 resp. 5.29).  
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Resultat 

Självskattningsformulär  

Resultaten från analyser av deltagarnas skattningar före och efter handledningen på 
självskattningsskalorna Professionell effektivitet (PE), Utbrändhet (MBI och TEDIUM) samt 
Känsla av sammanhang (KASAM) presenteras nedanför. Alla resultat är genomsittliga 
värden för alla deltagarna i hela utvärderingsgruppen (n=38).  
 

Professionell effektivitet enligt PE. Den genomsnittliga deltagarens upplevelse av styrka i 
sin professionella effektivitet, mätt med självskattningsformuläret PE, beräknades.  
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Figur 1. Skattad professionell effektivitet enligt PE hos vårdpersonal före och efter 
handledningen.  

 
Som figur 1 visar gav den genomsnittliga utvärderingsdeltagaren en relativt hög 

skattning av sin professionella effektivitet (M= 59.26, SD = 11.8. Efter handledningen 
upplevde den genomsnittliga deltagaren att hon/han hade utvecklat en starkare 
professionell effektivitet (M = 64.35, SD = 11.6). Denna förändring var statistiskt 
signifikant (t (37) = 2.803, p< .01).  

Sammanfattningsvis upplevde den genomsnittliga deltagaren i handledningen en god 
tillgång till professionell effektivitet före handledningen. Upplevelsen av professionell 
effektivitet förstärktes under handledningsperioden.  
 

Utbrändhet enligt MBI och TEDIUM. De genomsnittliga resultaten från skattningar av 
utbrändhet enligt MBI och TEDIUM, som gjordes före handledningen och efter 
handledningen presenteras nedan i figurerna 2-5. Figurerna är baserade på skattningar från 
samtliga som deltog i utvärderingsstudiens båda mätningar (n = 38).  

I figur 2 nedan presenteras de genomsnittliga skattningarna på MBI´s delskala 
Emotionell utmattning före och efter handledningen. Eftersom ett värde högre än 17 på 
denna delskala indikerar emotionell utmattning indikerar resultaten att den genomsnittliga 
deltagaren var uttröttad såväl före som efter handledningen (M = 22, SD = 8.8 respektive 
M = 22.7, SD = 10.6).  
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Figur 2. Skattad emotionell utmattning enligt MBI hos vårdpersonal före och efter 
handledningen.  

 
I figur 3 nedan ser vi medelvärdesskattningar av på MBI´s delskala Depersonalisering före 

och efter handledningen.  
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Figur 3. Upplevelse av depersonalisering enligt MBI hos vårdpersonal före och efter 
handledningen.  

 
Också på delskalan depersonalisering var den genomsnittliga deltagarens skattning hög, 

både före och efter handledningen (M = 4.8, SD = 4.9 respektive M = 4.7, SD = 4.2). 
Detta genomsnittsvärde närmar sig skattningspoäng 5, som är den nivå som enligt MBI´s 
riktlinjer anger utbrändhet.  

 
I figur 4 nedan visas deltagarnas medelvärdesskattningar före och efter handledning på 

MBI´s delskala Personlig arbetstillfredsställelse. Denna figur läses omvänt, dvs. en högre 
skattning visar på god funktion.  
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Figur 4. Skattad personlig arbetstillfredsställelse enligt MBI hos vårdpersonal före och efter 
handledningen.  

 
I figur 4 ser vi att den genomsnittliga deltagaren handledningen, i motsats till de höga 

skattningarna på delskalorna Emotionell utmattning och Depersonalisering, upplevde stor 
Personlig arbetstillfredsställelse i sitt arbete både före och efter handledningen. Medelvärdet 
var ca 40 vid båda mättillfällena vilket ligger väl över den nivå som angetts som önskvärd i 
MBI´s normer (33 eller högre). (Före handledningen M = 40, SD = 5.2. Efter 
handledningen M = 39, SD = 5.7) 

I figur 5 nedan presenteras medelvärdesskattningar före och efter handledningen på 
TEDIUM. Den genomsnittliga skattningen på TEDIUM var relativt låg och nästan 
identisk före och efter handledningen (M = 3, SD = .66 respektive M = 3, SD .65). Dessa 
skattningar når inte till den nivå (skattningspoäng 4) som enligt Pines indikerar en så hög 
grad av utbrändhet att behandling eller annan åtgärd är nödvändig (Pines & Aronson, 
1988).  
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Figur 5. Skattad utbrändhet enligt TEDIUM hos vårdpersonal före och efter 
handledningen.  
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Sammanfattningsvis var resultaten på de två instrumenten som mäter utbrändhet (MBI 
resp. TEDIUM) något motsägelsefulla. Det finns påtagliga tecken på trötthet och 
utmattning (höga skattningar på MBI´s delskalor Emotionell utmattning och 
Depersonalisering), men samtidigt hög Personlig arbetstillfredsställelse och ingen påtaglig 
"leda" enligt TEDIUM. Inga förändringar framkom i dessa avseenden under den tid 
handledningen pågick.  

Känsla av sammanhang enligt KASAM. De självskattningar av känsla av sammanhang 
som gjordes före och efter handledningen presenteras nedan i figur 6 i form av 
gruppmedelvärden på KASAM´s tre delskalor: Begriplighet, Hanterbarhet och 
Meningsfullhet.  

Deltagarnas skattningar före och efter handledningen var nästan identiska på samtliga 
delskalor. I genomsnitt hade deltagargruppen en stark känsla av att livsproblem är 
begripliga (M = 4.8, SD = .56, respektive M = 4.8, SD = .56), att livsproblem är möjliga att 
hantera (M = 5.5, SD = .53 respektive M = 4.8, SD = .57) och de hade en stark känsla av 
meningsfullhet (M = 5.6, SD = .70 respektive M = 5.7, SD = .68). Dessa resultat är i nivå 
med vad som har rapporterats i tidigare svenska studier av till exempel vårdpersonal och 
studenter.   
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Figur 6. Upplevd känsla av sammanhang hos vårdpersonal före och efter handledningen, 
mätt med KASAM´s tre delskalor begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 
Sammanfattningsvis hade den genomsnittliga deltagaren i PUPPA-handledningen en 

stabil känsla av sammanhang, mätt med KASAM´s delskalor. De nästan identiska 
medelvärdesskattningarna före jämfört med efter handledningen tyder på att känsla av 
sammanhang är stabil över tid.  
 
Enkät  
Resultaten från enkäten efter handledningsperioden redovisas nedan utifrån enkätens 
frågeområden. Svar inskickades av 32 deltagare. Då några deltagare inte besvarade alla 
frågor redovisas antalet svar på de frågor som inte alla besvarade. 
 

Aktuell arbetssituation. På frågan om deltagarens upplevelser av den egna 
arbetssituationen svarade elva personer att arbetssituationen var ”tärande”, med en ”enorm 
arbetsbelastning, där det är svårt att avgränsa och svårt att räcka till”. Mer konkreta exempel 
på problem som angavs var trångboddhet, stränga ekonomiska besparingskrav och korta 
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besökstider för patienterna. Lika många betonade att arbetet var tungt samtidigt som de 
lyfte fram positiva aspekter av arbetet, som ”ger mycket, samtidigt som det tar mycket”. En 
annan deltagare skrev att ”jag känner mig mer tillfreds, jag gör vad jag kan och lämnar det 
så”. 

Tretton deltagare svarade att förändringar i arbetssituationen hade ägt rum under 
handledningsperioden. Ungefär hälften av dessa angav att förändringarna innebar större 
arbetsbörda och/eller ökad andel komplicerade patientärenden. Andra förändringar var att 
vårdenheten fått en ny arbetsledning (n=7) och att relationer till andra vid arbetsplatsen 
förändrats. De som angav att inga förändringar ägt rum föreföll anse att 
arbetsförhållandena var goda. 

Handledningens uppläggning och struktur. Några frågor i enkäten handlade om 
handledningens uppläggning, såsom hur ofta handledningsgruppen träffades, antalet 
träffar, den enskilda handledningsträffens längd och handledningsgruppens storlek. Av dem 
som besvarade just denna fråga (n=27) var 24 deltagare nöjda med intervallet mellan 
handledningsträffarna och 3 deltagare önskade kortare intervall. Majoriteten av deltagarna 
(n=24) menade att handledningsträffarna var lagom långa, endast tre deltagare tyckte 
endera att tiden kändes för begränsad (n=1) eller för väl tilltagen (n=2). De flesta deltagarna 
upplevde att handledningsgruppen varit lagom stor, 3 deltagare tyckte dock att gruppen 
varit för liten. 

Stämning och arbetsklimat i handledningsgruppen samt stöd från handledaren. Enkäten 
frågade också om upplevelser av stämning och arbetsklimat i handledningsgruppen, samt 
om deltagaren upplevde sig ha fått det stöd hon/han behövde från handledaren. Alla utom 
en deltagare upplevde att det varit bra stämning och arbetsklimat i handledningsgruppen, 
någon angav att ”det blivit bättre på slutet”. 24 deltagare angav att de fått handledarens 
stöd. Av de övriga ansåg 7 deltagare att de fått ett visst stöd, men att den tid som stod till 
förfogande under handledningen var starkt begränsad och samtidigt fanns stora behov av 
handledning. En deltagare menade att stödet från handledaren varit obefintlig, och att 
handledningen främst fick sitt värde från gruppdeltagarnas utbyte inbördes. 

Samtliga som fyllde i enkäten (n=32) uppgav att den handledning man erhållit var bra, 
det var en god början, och att handledning borde finnas kontinuerligt. 

Lärdomar från handledningen (bl.a. nytta och glädje av handledningen, ny förståelse av 
svåra/problematiska patienter och patientmöten). Av de deltagare (n = 30) som besvarade 
frågan om de upplevde sig ha nytta och glädje av sånt som man lärt sig i handledningen så 
svarade 28 personer ”ja”. De hade t.ex. fått ”stöd och tips på hur man ska gå vidare i 
enskilda patientärenden”. Vidare hade de fått bättre förståelse för hur de kunde ”sätta 
gränser, samtidigt som man har patienten i fokus” och i handledningen pratade man om 
”många bra patientfall och fick synpunkter från gruppen”. Man har breddat sin vy!”. Stor 
betydelse hade det också att handledningen gjorde det möjligt att se att ”andra brottas med 
liknande problem som man själv, att man inte ensam äger problemet”. 

Omsättning av handledningserfarenheter i det egna arbetet. Av dem som besvarat enkäten 
uppgav 26 personer att de nu använde erfarenheter från handledningen i sitt patientarbete, 
för att bättre förstå och hantera svåra eller problematiska patienter och patientmöten. Som 
exempel angav en deltagare att ”man blev peppad och stärkt i yrkesrollen vilket gör att man 
får modet, energin att ta itu med knepiga ärenden”. En annan deltagare skrev att ”jag tror 
det, men har svårt hitta konkret exempel. Har blivit mer uppmärksam på hur jag uttrycker 
mig, provar andra sätt uttrycka mig till patienterna.” En tredje uppgav att handledningen 
”hjälpt mig att inte känna mig lika dålig och lärt mig fråga mer direkt vad patienten vill att 
jag ska hjälpa till med”. Bland de deltagare som inte såg att de hade någon direkt 
användning av handledningen i patientarbetet så skrev en deltagare att ”jag har svårt att se 
att vi fick några nya verktyg i handledningen. Handledningen i sig är verktyget. Höj 
statusen på systematisk vägledning!” 
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Fortsatt eller förnyad handledning. Av de deltagare som besvarade enkäten (n = 32) 
uppgav 28 deltagare (88 %) att de gärna vill ha mer handledning. Många av dem menade 
att det är ett nödvändigt inslag för alla som ”arbetar med patientmöten hela dagarna”. Två 
deltagare angav att mer handledning inte är aktuellt just nu eller att de inte visste hur de 
ställde sig till mer handledning. Två deltagare uppgav att de inte var helt tillfreds med den 
handledning de mottagit, som utvecklades mera som kollegiala samtal än som en 
handledningsrelation. Med ett undantag, skulle samtliga deltagare rekommendera en 
kollega att gå i denna typ av handledning om tillfälle gavs. 

Handledning som ett sätt att utveckla professionell kompetens. Enkätens avslutande fråga 
rörde den enskilde deltagarens syn på om hon/han tyckte sig ha utvecklat sin yrkesmässiga 
kompetens med hjälp av handledningen. Av de 27 deltagare som besvarade frågan, svarade 
20 personer (74 %) ja på denna fråga, 4 deltagare var osäkra och 3 deltagare angav att de 
inte stimulerats i sin yrkesmässiga utveckling. 

 
Individuell intervju 
Som komplement till självskattningsskalorna och enkäten genomfördes intervjuer före och 
efter handledningen med en handledningsgrupp om nio deltagare. Data från intervjuerna 
presenteras utifrån intervjuns frågeområden i form av beskrivningar samt med 
exemplifieringar av intervjupersonernas egna utsagor.  

Arbetsuppgifter, egen kontroll över arbetet och relationer till arbetsledningen. Samtliga 
intervjupersoner (n = 9) beskrev att deras arbete vid vårdenheten hade en utpräglat 
självständig karaktär, något som samtliga huvudsakligen upplevt som något positivt. Flera 
menade att frånvaron av yttre styrning av arbetets uppläggning medger stor frihet, till 
exempel då det gäller hur verksamhetens dagliga rutiner och arbetsuppgifter ska ordnas.  

Att arbetet vid vårdenheten upplevdes ha en självständig karaktär var samtidigt tveeggat. 
Vilka är då villkoren för denna självständighet? Flera angav att det faktum att vårdenheten 
är inlemmad i den stora organisation som landstinget utgör ofta innebär att arbetet blir 
tungrott. Det förblir ofta oklart vilket ansvar som egentligen ligger på personalen vid en viss 
vårdenhet, och dessutom förekommer alltför ofta att motstridiga besked meddelas från 
ledningen då det gäller ansvarsfrågor. Detta i kombination med ”ständiga 
organisationsförändringar uppifrån” gör att de organisatoriska villkoren för arbetet upplevs 
som tröttande och slitsamt. Flera angav, såväl bland läkarna som bland den paramedicinska 
personalen (sjukgymnast/arbetsterapeut), att de reformer som genomförts inom landstinget 
under senare år har slagit sönder de fungerande arbetslag som fanns tidigare.  

Personlig kompetens och effektivitet i arbetet. Trots att samtliga uppgav att deras 
arbetsbelastning ökat, och flera menade att deras arbete inte längre värderades på samma 
sätt som tidigare, så tyckte de om sina arbeten och kände arbetstillfredsställelse. 
Patientarbetet upplevdes stimulerande, de kände ofta att de gjorde ett bra arbete och att de 
fick en hel del tillbaka i möten med patienterna. Många berättade om regelbundna träffar 
med andra i samma yrkesgrupp samt att telefonkontakter också tas mellan yrkesverksamma, 
”när så behövs”.  

Sammanhang i arbetet och arbetsrelationerna; stöd av kollegor och/eller arbetsledning. 
Samtliga angav att det snarare är vårdarbetets organisatoriska hemvist än arbetsuppgifterna 
som man upplevde betungande. De många omorganisationerna är en ständig och 
oförutsägbar källa till frustration. Flera upplevde att deras arbetsinsatser värderades 
annorlunda nu än tidigare. En deltagare uttryckte sig på följande sätt: ”Tidigare gällde det 
att lyssna på patienten, göra noggrann kroppsundersökning. Erfarenhet var värdefullt. Nu 
betraktas erfarenhet snarast som en belastning.” En annan menade att från ledningshåll ”är 
det kvantitet, antalet patientfall man hinner med som räknas”. 

Problematiska patientrelationer och –möten. Flera av intervjupersonerna uppgav att ”stress 
och belastning i själva arbetet har ökat under senaste året" och man ”har mer att göra än 
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tidigare”. Förändringar på organisationsnivå kan också bidra till den ökade arbetsbördan. 
Primärvården tvingas idag ta hand om många patienter som tidigare fick sjukhusvård. 
Därför noterade flera att de ”patientärenden som vi får hit är svårare”, och att 
”psyk.kliniken är så överbelastad med arbete att de skickar tillbaka många fler remisser som 
sägs inte vara tillräckligt svåra”.  

Landstingets omorganisationer påverkar arbete och arbetstillfredsställelse även på ett mer 
omedelbart sätt. Bland de sjukgymnaster vi intervjuade beskrev en deltagare att dennes 
arbete nu skedde ganska avskilt från andra vid vårdenheten. Detta kunde jämföras med den 
situation som rådde vid 1990-talets början, då personalen vid vårdenhetens paramedicinska 
grupp, som bestod av sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator, samarbetade kring 
patienterna. Att denna isolering kunde leda till en känsla av utsatthet beskrevs av en av 
deltagarna som särskilt besvärligt då det gäller komplicerade situationer och 
patientrelationer. ”I vardagen finns det sällan någon som man kan få hjälp och vägledning 
eller ens stöd av. Till exempel i arbetet med en patient som har en psykisk störning. När 
den egna kompetensen inte räcker till, vem ska man då vända sej till?” 

Synpunkter på handledningen. Vid den intervju som gjordes inför handledningen 
betonade samtliga intervjupersoner att vårdpersonal har ett generellt behov av 
vidareutbildning. De menade att detta behov hittills inte hade tillgodosetts i tillräcklig 
utsträckning. För intervjupersonerna var det därför mycket välkommet att få handledning.  

Efter avslutad handledning var samtliga intervjupersoner nöjda med den handledning de 
fått. En intervjuperson hade dock gärna sett att handledningen haft ett tydligare 
patientperspektiv och handlat mindre om vårdpersonalens situation och behov. Positiva 
aspekter av handledningen som flera intervjupersoner lyfte fram var att handledning är en 
form av vidareutbildning ”som kan ge stöd i påfrestande patientrelationer, bidra med nya 
infallsvinklar och praktiska tips”. Flera beskrev att de kände ”större trygghet i sin 
arbetsroll”, andra menade att det varit nyttigt att titta på de förväntningar som 
vårdpersonalen har på sig själva om hur de ska kunna hjälpa patienten. Att inse att många 
av de patienter som man dagligen möter har många och svåra problem gör det lättare att 
försona sig med att behandlingstiderna ofta blir långa. ”Eftersom man behöver mer tid för 
att förstå vad den här patienten tänker och känner så måste behandlingen bli längre för att 
den ska vara till hjälp.”  

Att tillsammans med handledare och arbetskamrater fundera över enskilda 
patientärenden upplevdes av samtliga som mycket lärorikt och uppmuntrade. Flera 
berättade att de kände igen sig själva och sina patienter i den beskrivning som någon annan 
gav av ett helt annat patientärende. Därmed kunde de dra nytta av handledarens och 
gruppens synpunkter kring ett visst patientärende, och de såg att arbetskamraterna hade 
samma typ av svårigheter som de själva hade. Denna upptäckt hjälpte till att sänka de ofta 
höga krav som de ställde på sig själva.  

Flera hade tankar om handledningens utformning och de menade att det är ”önskvärt 
att handledningsgrupperna är tvärprofessionella”, utifrån det faktum att mer komplicerade 
patienter ställer högre krav på flera i vårdteamet. För att denna patient inte ska få olika 
budskap från olika personer i teamet krävs en samordnande diskussion av till exempel 
behandlingsuppläggning och behandlingsmål.  

Sammanfattningsvis menade samtliga intervjupersoner att handledning är en viktig och 
nödvändig del av allt vårdarbete. Handledning tillåter att man stannar upp och reflekterar, 
”nåt som man aldrig hinner med i vardagen”, och ”handledning borde därför vara 
obligatoriskt”. Handledning kan också vara värdefull genom att ”man får en chans att pröva 
att omsätta nya förhållningssätt i praktiken”. Handledning är ett bra sätt att förebygga att 
vårdpersonalen blir utbränd, till följd av ”svåra patientärenden och alltför liten förståelse 
från ledningen, uttryckt i form av resurser - tid och pengar”. 
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Diskussion 
 
Syftet med denna utvärderingsstudie var att undersöka värdet av en ny form av 
personalutbildning inom vården, utformad som handledning i praktiskt psykosomatiskt 
arbetssätt, för vårdpersonal som uttryckt önskemål att få utbildning, stöd och/eller hjälp 
med olika aspekter av arbetet med patienter som har psykosomatiska besvär. Mätningarna 
efter att handledningen avslutades ger en första, preliminär uppskattning av värdet av 
handledning i ett praktiskt psykosomatiskt arbetssätt.  

Resultaten från skattningarna före handledningen tyder på att deltagarna var ansträngda 
och trötta. Resultatet av skattningarna på delskalan Emotionell utmattning, som av många 
(t.ex. Maslach & Jackson, 1986) anses utgöra den mest stabila utbrändhetsdimensionen, 
innebär att den genomsnittliga deltagaren är starkt överansträngd då de står inför 
handledningen. Också på delskalan Depersonalisering, som visar att man har ett 
opersonligt sätt att bemöta patienten, hade gruppen en hög skattning i jämförelse med både 
svenska och amerikanska normvärden. En möjlig förklaring till dessa tecken på slitenhet 
och utmattning är att denna personalgrupp utmärktes av personlig sårbarhet inför 
stressfyllda och komplicerade arbetsuppgifter och starka upplevelser av maktlöshet. Mot 
denna förklaring talar gruppens resultat på KASAM, som visar att den genomsnittliga 
deltagaren inför handledningen hade ungefär lika stark känsla av sammanhang som 
uppvisats i andra svenska normalfungerande grupper. Därmed förefaller sådana 
personrelaterade variabler som i tidigare forskning visat sig vara relaterade till utbrändhet 
och andra negativa arbetsrelaterade tillstånd och reaktioner inte ha någon stor 
förklaringskraft här. Också de skattningar av personlig arbetstillfredsställelse (MBI) och 
professionell effektivitet (PE) som gjordes inför handledningen pekar på att den 
genomsnittliga utvärderingsdeltagaren upplevde en hög grad av tillfredsställelse i sitt arbete 
och upplevde sig ha god professionell kompetens, om än vissa situationer upplevdes som 
mer svårhanterliga.  

Efter handledningens avslutning hade genomsnittspersonens upplevelse av den egna 
professionella effektiviteten stärkts betydligt. Detta resultat är i linje med en aktuell studie 
(Hyrkäs, Appelqist-Schmidlechner & Paunonen-Ilmomen, 2002) av teamhandledning för 
vårdpersonal, där vårdpersonalen bedömdes uppvisa en stärkt professionell identitet efter 
avslutad handledning. För att få vetskap om vad denna positiva utveckling består av så kan 
vi titta på deltagarnas svar i den enkät som ifylldes efter handledningen. Av svaren framgår 
att en klar majoritet av deltagarna upplevde att handledningen hade gett dem en ny 
förståelse och nya verktyg att hantera patientmöten som upplevdes svåra. Hela 74 % angav 
att handledningen hade bidragit till att de hade utvecklats professionellt. Analysen av de 
individuella intervjuer som gjordes med ett mindre antal av dem som fick denna 
handledning bekräftade resultaten från självskattningsskalor och enkät.  

Vårdpersonalens positiva attityder till den genomförda handledningen är ett bidrag till 
den växande forskning som visat att vårdpersonal värdesätter handledning därför att den 
kan ge värdefullt stöd i vårdarbetet, samtidigt som den ofta blir en positiv och meningsfull 
arbetssamvaro (Fowler, 1998; Hallberg, 1994; Pålsson m.fl., 1996).  

Jämförelserna av hela utvärderingsgruppens genomsnittliga skattningar före respektive 
efter handledningen visar att den genomsnittliga deltagaren upplevde ungefär lika hög grad 
av trötthet och utmattning efter handledningen. Detta resultat är i linje med vad man kan 
förvänta sig efter en begränsad handledningsinsats. Dessutom pekar intervjudata på att den 
arbetsrelaterade tröttheten snarare hänger samman med landstingets organisationsformer 
och –förändringar än med patientarbetet. Eftersom slitenhet och utmattning inte i första 
hand är relaterade till patienterna så vore det osannolikt att finna en minskning i 
personalens upplevelser av att vara sliten och utmattad efter handledning i 
patientbemötande.  
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Handledningens påverkan i patientarbetet kan vi se i resultaten på mätskalan som mäter 
professionell effektivitet, där den genomsnittliga vårdpersonalen efter handledningen 
upplevde sig ha starkare kompetenser i sitt arbete. Dessa resultat indikerar att handledning 
kan vara en kompetenshöjande utbildningsinsats för vårdpersonal. Vi kan också se på 
resultaten av skattningar av känsla av sammanhang i samma perspektiv. Skattningarna av 
känsla av sammanhang som gjordes före handledningen var desamma som de skattningar 
som gjordes efter handledningen. Detta resultat är i linje med Antonovsky’s (1991) 
teoretiska antaganden, och med tidigare empiriska studier, som visat att känsla av 
sammanhang är ett relativt stabilt drag hos individer över tid, (Carmel & Bernstein, 1989; 
Schnyder, Buchi, Sensky m.fl., 2000).  

Den självskattningsskala som användes för att mäta professionell effektivitet 
konstruerades för denna studie, och dess mätegenskaper är därför oprövade. I denna första 
studie kan endast preliminära slutsatser kring professionell effektivitet dras.  

En försiktig slutsats är att utbrändhet och upplevelse av sammanhang i livet, som i 
litteraturen beskrivs som relativt stabila tillstånd resp. personlighetsdrag, kräver mer tid för 
att förändring ska bli möjlig. Den handledningsinsats som deltagarna erhöll skedde under 
en begränsad tidsperiod. Upplevelse av professionell effektivitet skulle kunna vara mer 
förändringsbar. Viktigt att komma ihåg är att den genomsnittliga deltagaren upplevde ett 
stort mått av personlig arbetsstillfredsställelse inför handledningen, vilket också kan inverka 
gynnsamt på förmågan att utveckla en bättre professionell effektivitet. 

Det generella intryck som deltagarna förmedlade i den enkät som ifylldes efter 
handledningen var att handledningen upplevdes som värdefull. Många gav också uttryck 
för att handledning är en nödvändig komponent i patientarbetet både för att 
vårdpersonalen ska orka i sitt arbete och för att vårdkvaliteten ska säkras.  

Handledning är ett välkommet och potentiellt värdefullt komplement för vårdpersonal 
som upplever ett växande behov av stöd och hjälp att hantera ökande krav och komplexitet 
i arbetet med patienter. Utvärderingens resultat är i linje med det förslag som alltfler ställer 
sig bakom, nämligen att personal i hälso- och sjukvård måste ges tillfälle att samverka till 
utformningen av förbättringsåtgärder, och att preventiva åtgärder som riktar sig till 
personalgruppen är långt mer effektiva än individuella behandlingsåtgärder i efterhand 
(t.ex. Burke och Greenglass, 2000; Petterson & Arnetz, 1998) 

Sammanfattningsvis har föreliggande rapport presenterat resultat gällande hela den 
grupp vårdpersonal som deltog i utvärderingen av den handledning som gavs inom ramen 
för PUPPA-projektet. Denna handledning förefaller ha bidragit till signifikant förbättring 
av professionell effektivitet.  

Indikationer fanns på att vårdpersonalens arbetssituation är extremt krävande och att 
personalen är sliten och utmattad trots att de trivs med sitt arbete och upplever tillvaron 
meningsfull. Vårdarbetet tenderar att omfatta allt svårare patienter, dvs. patienterna har 
mer komplicerade sjukdomstillstånd, ofta med psykiatriska eller psykosomatiska inslag. 
Samtidigt befinner sig arbetet i en ständig förändring, som sällan godkänts eller överskådats 
av den personal som arbetar inom verksamheten.  

I denna utvärdering undersöktes hur detta försök att i handledning ge vårdpersonal 
verktyg, som ska vara till hjälp i strävan att hantera en krävande arbetssituation, togs emot. 
Vi fann inga substantiella skillnader mellan de yrkesgrupper som fanns representerade i 
utvärderingsgruppen, och ingen yrkesgrupp skilde sig på ett anmärkningsvärt sätt från hela 
utvärderingsgruppens medelvärde i något avseende, varken före eller efter handledningen. 
Det fanns inte heller någon märkbar skillnad mellan de olika vårdenheterna. Detta resultat 
tycks peka på att all vårdpersonal som önskade få handledning upplever att de kan 
tillgodogöra sig den. De grupper som vi fick då utvärderingsgruppen delas in efter 
yrkestillhörighet respektive vårdenhet var dock små, och därför är denna slutsats helt 
preliminär. Det är tänkbart att olika yrkesgrupper har behov av olika typer av handledning, 
t.ex. med olika fokus eller arbetssätt.  
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