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Kära medlemmar! Vår sektion har haft digitalt årsmöte och 
studiedag. Årsmötet var mer välbesökt än tidigare år. Det blev en 
engagerad diskussion om hur nätverken inom HiO skulle kunna 
läggas upp. Dags för digitala nätverk utan regional koppling? Ska 
vi ha bokcirkel, efterhandledning, grupper utifrån olika fokus och 
ämnen digitalt? Vi ska göra en enkät bland våra medlemmar. 

Studiedagen var också välbesökt med bra föreläsning och 
gruppdiskussioner. Elisabeth Lindberg, docent i vårdvetenskap 
vid högskolan i Borås föreläste under rubriken ”Hur kan vi ge 
utrymme för de existentiella frågorna, och hur kan vi skapa rum 
för mötet med patienten i handledningssituationen?”. Elisabeths 
forskning har en livsvärldsteoretisk grund och fokuserar på om-
råden som existentiella vårdfrågor och reflektionens betydelse för 
lärande i vårdande sammanhang. .

Jag har fått förtroende av HiOs styrelse att börja planera för 
ett efterhandlednings-seminarium vecka 36 2022. Denna gång i 
Sverige. Vi har bildat en arbetsgrupp inom styrelsen och bjuder 
in föreläsare och deltagare från Norge, Danmark och Sverige.

Vi har ytterligare fördjupat vår kontakt med Vårdförbundet ge-
nom Åsa Sundin, som kontaktade mig i höstas. Hon är nyanställd 
som yrkeshandläggare för sjuksköterskor på Vårdförbundets en-
het för yrke och vårdutveckling och är intresserad av vårt arbete. 
Samarbetet kan leda till artikel och blogg- inlägg i Vårdfokus. Vi 
är glada för allt som belyser vikten av omvårdnadshandledning.

Vårt erbjudande med samtalsstöd för sjuksköterskor via Face-
bookgruppen Covid-19 i samarbete med SSF är fortsatt aktuellt.

Styrelsen fortsätter arbetet med syftet att alla sjuksköterskor 
ska erbjudas omvårdnadshandledning på betald arbetstid. Man 
kan säga att vi nu har vind i seglen tack vare pandemin och vårt 
ökade samarbetet med Vårdförbundet och SSF.

Att få delta i omvårdnadshandledning är viktigare än någonsin 
under pandemin. Situationen för sjuksköterskorna är mer pressad 
än tidigare. Inte sällan får de ta ansvar för alltför sjuka patienter, 
som egentligen borde vårdats på en högre vårdnivå som Intensiv-
vård. Läs mer om detta i Medlemsbladet.

Jag önskar alla en fin sommar och hoppas att vi till vår nästa 
studiedag och årsmöte ses fysiskt på Baldersgatan, i SSFs hus i 
Stockholm. 

Linda Sjöholm
Leg. sjuksköterska, specialistutbildad  

intensivvårdssjuksköterska, handledare och
ordförande i Handledning i Omvårdnad

INNEHÅLL
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information och kalendarium
www.omvardnadshandledning.se
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Årsmötet för Handledning 
i Omvårdnad (HiO) sektion 
inom Svensk Sjuksköterske-
förening (SSF) genomfördes 
digitalt via Zoom den 18 
mars. Utöver styrelsen deltog 
elva medlemmar.

Styrelsens ledamöter är oföränd-
rade, alla som var aktuella för omval 
tackade ja. Så Linda Sjöholm (ord-
förande), Pernilla Karlsson, Lotta 
Carlson, Marianne Kisthinios, Mia 
Berglund, Monica Öberg Nordin, Lena 
Matsson och Elisabeth Kling fortsätter 
som styrelse även detta år.

Verksamhetsberättelsen
Ur protokollet om 2020 års verksam-
hetsberättelse:

Den rådande coronapandemin har 
inneburit en stor omställning för 
arbetet inom föreningen. Styrelsemö-
ten samt övriga möten och kontakter 
har huvudsakligen genomförts online. 
Trots det har styrelsearbete pågått med 
hög aktivitet under året. I samarbete 
med SSF startades under sommaren 
ett samtalsstöd via Facebookgruppen 
Covid 19. Gruppen har varit fortsatt 

aktiv under året. 
Ordförande inbjöds av SSF att delta 

i omvårdnadspodden för att samtala 
om omvårdnadshandledning, podden 
finns publicerad på SSFs hemsida. 

Betald handledning
Samtal med Vårdförbundet har lett till 
att omvårdnadshandledning skrivits 
in i Vårdförbundets kongress-anteck-
ningar med målet att alla sjuksköter-
skor erbjuds omvårdnadshandledning 
på betald arbetstid. HiO har även varit 
delaktig i formulering av text på Vård-
förbundets hemsida under Etisk stress. 

Medlemsvärvningen har fortsatt hög 
prioritet i arbete då den är avgörande 
för vår framtid. HiO sänder gratula-
tionsmejl till alla nyutbildade handle-
dare. Föreningen har idag 128 med-
lemmar varav fyra är nya under 2020. 
HiO:s styrelse erbjuder nya handledare 
mentorskap. 

En helt ny hemsida har skapats med 
hjälp av SSF. 

Vårt nätbaserade medlemsblad har 
utkommit med två nummer under året 
och har som vanligt varit uppskattat av 
våra medlemmar. 

Studiedagen 2020 ställdes in på 
grund av coronasituationen, program-
met flyttades fram till 2021 (genom-
fördes digitalt den 19 mars 2021).

Verksamhetsplanen för 2021 fort-
sätter på samma väg som 2020 och 
medlemsavgiften blir oförändrad.

Nätverkens roll
Elisabeth Kling redovisade dagslä-
get från de olika nätverken i landet. 
Aktiviteten i dem varierar. Flera av 
nätverken är vilande sedan länge. 
Mot den bakgrunden lyfts frågan till 
årsmötet om nätverkens roll, funktion 
och organisation. Ska nätverken utgå 
från geografi eller från gemensamma 
intresseområden? Studiecirklar? 
Bokcirklar? Många intressanta tankar 
och förslag delades och diskuterades. 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i 
uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Efterhandlednings-
seminarium
Ordförande Linda informerade om att 
det pågår ett arbete med att undersöka 
möjligheten att genomföra ett efter-
handledningsseminarium i Sverige. 
Tanken är att det ska ha liknande upp-
lägg som de arrangemang som tidigare 
år genomförts på Lesbos. På grund av 
corona-situationen kommer det inte att 
kunna genomföras förrän 2022. 

Lena Matsson

Digitalt årsmöte  Digitalt årsmöte  
lockade mångalockade många
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Existentiella frågor har en plats 
i handledningsrummet
Reflektioner om föreläsningen 
”Att möta existentiella frågor 
i handledningsrummet” av 
Elisabeth Lindberg

Den 19 mars deltog vi i Nätverksträf-
fen och fick lyssna till föreläsningen 
”Att möta existentiella frågor i hand-
ledningsrummet” av Elisabeth Lind-
berg. 

Elisabeth Lindberg är docent i 
vårdvetenskap och studierektor vid 
högskolan i Borås. Hennes forskning 
har en livsvärldsteoretisk grund och 
fokuserar områden såsom existentiella 
vårdfrågor och reflektionens betydelse 
för lärande i vårdande sammanhang. 

Utgångspunkter
Elisabeth beskrev i sin föreläsning hur 
vi kan ge utrymme för de existentiella 
frågorna, och hur kan vi skapa rum för 
mötet med patienten i handlednings-
situationen. Föreläsningen utgick ifrån 
ett livsvärldsteoretiskt perspektiv på 
vårdvetenskap och inkluderade ett 
existensfilosofiskt perspektiv där män-
niskans sårbarhet, kraft och sökande 
efter mening stod i fokus.

En högaktuell existentiell dimension 
som Elisabeth nämnde, är att vi pga 
covid-19 ofta möts digitalt. I dessa 
möten blir vi endimensionella och 
platta inför varandra. 

Förluster med pandemin
I relationer där vi möts på riktigt hän-
der det mycket i interaktionen mellan 
varandra. Det är spännande att se om 
och hur det påverkar våra relationer 
och möten. Vad får vi och vad går vi 
miste om? frågar hon sig. 

Hon beskrev hur viktigt det är att 
lyssna på riktigt i handledningsrum-
met. Att inte försöka leta efter åsikter 
och tyckande, varken hos den som 
berättar eller den som lyssnar. Att 
istället försöka lyssna efter vad som 
berättas och vad som inte berättas. 
Enligt Elisabeth skapas även mening 
i mellanrummet däremellan. Det är 
alltså viktigt att försöka förstå vad 

personen verkligen me-
nar, vad det betyder för 
berättaren och vad det 
betydde i den berättade 
situationen. 

Rätt frågor
Att möta en patient 
med smärta, utifrån ett 
existentiellt perspektiv, 
kräver att vi ställer rätt 
sorts frågor och öppnar 
upp för att lyssna på 
svaren. Att exempel-
vis försöka förstå hur 
patienten lever med 
sin smärta och vilka 
rädslor smärtan väckt 
hos patienten är viktiga 
nycklar till att förstå 
hur vi ska kunna hjälpa 
patienten. Det säger 
så mycket mer än att 
bara mäta smärtan med exempelvis en 
VAS-skala. 

Under föreläsningen hade vi ett 
par tillfällen med reflektion i grupp, 
kring några i förväg utvalda frågor om 
ämnet. Det var ett mycket uppskat-
tat inslag där vi fick dela tankar och 
funderingar med varandra. 

Från Alingsås lasarett var vi fyra 
deltagare, varav två som handleder 
grupper i Kliniskt basår och två går 
utbildningen på Högskolan i Skövde 
för att bli processhandledare. 

Våra tankar
Vi fick efteråt frågan om vad föreläs-
ningen väckte för tankar hos oss? 

Här kommer våra svar:
 ”Att möta existentiella frågor i 

handledningsrummet”, så spännande 
och intressant :)”

”Kort sagt en mycket givande för-
middag!”

”Jag blev fylld av energi av att 
"träffa" så många handledare över hela 
Sverige som gör ett fantastiskt arbete! 
Blev verkligen påfylld.”

”Ja, det här med idealen och den 
goda vården, hur kan vi uppnå det i 
kliniken? Intressant! Så viktigt att få 
lyfta det i handledningsrummet, att få 

vara ny och "våga" vara ny och be om 
hjälp.” 

”Jag tänker på grupprocessens 
betydelse i att våga lyfta existentiella 
frågor i handledningsrummet, det får 
ta den tiden som krävs för att uppnå 
trygghet och tillit i gruppen och att det 
krävs mod hos handledaren i att våga 
gå vidare med dessa frågor.” 

”Fick bekräftat under dagen att vi 
i handledningen inte kan lösa alla 
"knutar" men att det går att mjuka upp 
dem lite grann, allt går inte att lösa 
men processen har satts i gång för den 
enskilda fokuspersonen och gruppens 
alla deltagare. ”

”Jag tycker att Elisabeths föreläs-
ning var så bra och varierande med 
teorier, bilder, texter mm. Mycket 
professionellt!”

”Som ny i detta forum gav förmid-
dagen hopp och entusiasm/energi att 
fullfölja utbildningen och framöver 
bli en god handledare. En inspirerande 
förmiddag helt enkelt.” 

”Hur kan vi arbeta för att handled-
ning inte bara är för kliniskt basår? 
Det är en viktig fråga som vi behöver 
väcka hos oss i vår organisation anser 
jag.”

”Grunden/inställningen vi ska ha är 
att vi ska sträva efter idealen, att ge 
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en god vård, oavsett hur det ser ut i 
verkligheten. Det är viktigt att för-
medla. Tänker på att få ihop teori med 
praktik. Hör ibland ”i de bästa värl-
dar”… men…”

”Tar med mig många delar. Bland 
annat diskussionen som var om utma-
ningen att få fram patientberättelsen i 
handledningsrummet. Jag fick ett bra 
tips i grupprummet hur man kunde 
gå tillväga av rutinerade handledare. 
Att ställa frågan ”Hur berör det här 
patienterna?” kan göra att man hittar 
tillbaka och får fram patientberättelsen 
i handledningsrummet.”

”Jag hade förmånen att hamna med 
tre rutinerade handledare i min grupp, 
kände mig novis bland experter. Vi 
kom in på betydelsen av trygghet/tillit 
i gruppen och att det behöver få ta tid. 
Det är viktigt att frustration får komma 
ut i handledningsrummet innan man 
går vidare med patientberättelser. En 
organisatorisk frustration kanske man 
inte kan styra/påverka vilket man 
måste få ur sig men sedan kunna gå 
vidare.”

Elisabeth Lindberg, docent i vårdvetenskap och 
studierektor vid högskolan i Borås.

”Något som berörde 
mig var vikten av att 
medvetandegöra förför-
ståelsen. Då jag själv 
arbetade på avdelningen 
där Elisabeth gjorde sin 
studie, fick hennes bild en 
ytterligare dimension, vil-
ket berörde. Tårarna hos 
patienten hon berättade 
om, stod för något annat 
än vad vi andra trodde. 
Det är en konst att ställa 
frågor!”

”Jag tyckte det var en 
mycket givande föreläs-
ning med fördjupning 
inom ämnet, att Elisabeth 
betonade vikten av att få 
fram patientberättelsen i 
handledningen samt att 
hon delade med sig av 
metoder och förhållnings-
sätt att använda sig av i 
handledningen. Det var 
värdefullt att få diskutera 
i mindre grupper då man 
är novis inom ämnet. Det 

gav väldigt mycket att få diskutera frågorna med er-
farna handledare som delade med sig av sina tankar 
och erfarenheter.” 

Deltagare från Alingsås Lasarett: 
Tina Johansson, Johanna Lundkvist,  

Helena Olofsson och Cathrine Westby

Några av deltagarna under Elisabeth Lundbergs  
digitala föreläsning på temat ”Att möta exisatentiella frågor i hand-
ledningsrummet” under studiedagen i samband med HiOs årsmöte.
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I VÄSTRA GÖTALAND ingår 
omvårdnadshandledning i basåret se-
dan 2015. Min kontakt med Linda Sjö-
holm och HiO inleddes i höstas genom 
mitt nya jobb som yrkeshandläggare 
för sjuksköterskor på Vårdförbundets 
enhet för yrke och vårdutveckling. Jag 
bor i Göteborg och är till professionen 
barnsjuksköterska och barnmorska. 

Som yrkeshandläggare på Vård-
förbundet kommer jag i kontakt med 
många sjuksköterskor och studenter 
som ger uttryck för ett behov av hand-
ledning, både som studenter och under 
yrkeslivet. När jag jobbade kliniskt 
som BVC-sköterska och skolsköterska 
var det självklart med handledning, 
men då via psykologer inom barn- och 
traumaenheter. Jag har svårt att sätta 
mig in i hur jag skulle bemästrat mitt 
arbete utan handledningen och jag 
vet att den har bidragit till min egen 
professionella utveckling.

Lyft behovet via facket
I mitt uppdrag som huvudskyddsom-
bud i Göteborgs stad (2015-2020) drev 
jag alltid krav om yrkeshandledning 
för sjuksköterskor och skolsköterskor 
– det är en viktig arbetsmiljöfråga som 
lyfts i arbetsmiljöföreskriften OSA:n 
(AFS 2015:4). Mitt tips till professio-
nen är att lyfta detta med sin chef eller 
sitt skyddsombud på arbetsplatsen. 

Jag hoppas studenterna och framfö-

rallt sjuksköterskor som är nya i yrket 
vill och vågar att stå på sig framöver!

Vill lära mig mera
Kontakten med Linda och HIO inspi-
rerade mig och jag har själv ansökt till 
kurserna ”Ledarskap och yrkesmässig 
handledning i omvårdnad, 30 hp” i 
Umeå och ”Yrkesmässig handledning 
i vård och omsorgshandledarutbild-
ning, 30 hp” i Göteborg.

Linda och HIO gav mig också 
möjlighet att delta på sektionens fina 
studiedag och föreläsningen ”Hur kan 
vi ge utrymme för de existentiella 
frågorna, och hur kan vi skapa rum för 
mötet med patienten i handlednings-
situationen?” med Elisabeth Lindberg, 
docent i vårdvetenskap vid högskolan 
i Borås. Elisabeths forskning har en 
livsvärldsteoretisk grund och foku-
serar områden såsom existentiella 
vårdfrågor och reflektionens betydelse 
för lärande i vårdande sammanhang.

Inspirerade lugn 
och igenkänning
Hela föreläsningen karaktäriserades av 
lugn och respekt som gav ett enormt 
behagligt klimat i zoom-rummet. Det 
öppnade för mycket reflektion och 
tillbakablick på mitt eget yrkesliv. 

Elisabeth presenterade svåra exis-
tentiella teoretiska perspektiv med en 
ständig koppling till verkligheten och 

vardagen som skapade en tillgänglig-
het och begriplighet. Det gav mig 
en bild av omvårdnadshandledaren 
som en vägledare och översättare av 
vardagliga händelser till teoretiska och 
etiska aspekter. 

Det jag uppskattade mest var hennes 
betoning av att vikten att medvetan-
degöra den egna förförståelsen och att 
existentiella frågor uppstår i vardagen.

Digitala gruppsamtal
Den digitala föreläsningen mixades 
med digitala gruppsamtal och jag 
kände mig så glad och tacksam att 
jag fick vara med och lyssna in den 
samlade djupa kompetensen i gruppen 
där alla var omvårdnadshandledare 
förutom jag. Stort tack till dig Lindas 
som inspirerade och bjöd in mig!

Åsa Sundin, Yrkeshandläggare för 
Sjuksköterskor i Vårdförbundet
Asa.sundin@vardforbundet.se 

Handledning 
behövs 
verkligen
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STUDIEDAGEN kring existentiella 
frågor satte fart på tankar kring min 
egen situation som jag vill dela med er 
som läser Medlemsbladet. Jag är både 
ny på jobbet och handledare för nya 
sjuksköterskor. 

Mina tankar kretsar kring frågan 
”Hur kan vi leva autentiskt i en till-
varo där vi är inkastade tillsammans 
med andra människor”? 

Jag tänker på grupprocesser som 
startas när nyanställda ska förenas 
med tidigare anställda, att ombilda och 
gruppera. Sedan ett halvår tillbaka har 
jag bytt arbetsplats och försöker hitta 
min plats i en ny tillvaro. Att söka 
ett nytt jobb, tacka ja, komma ny och 
bli en i gruppen. Att få och tillåta sig 
själv att vara novis och sårbar, att min 
livsvärld med erfarenhet och kompe-
tens får leva och samtidigt utvecklas 
vidare. Jag tänker också på vikten av 
att ta och visa hänsyn mot varandra, 
att känna mod, respekt och ödmjukhet. 

Jag är också anlitad att handleda 
nyutbildade sjuksköterskor i kliniskt 
basår, de som nyss startat sitt yrkes-
liv som sjuksköterskor. Vi reflekterar 
kring att vara novis och bygger vidare 
på den kunskap som förvärvats under 
utbildningen. Att landa i olika grup-
per och hitta sin plats i en redan hårt 
ansträngd vård, nu ännu mer ansträngd 
på grund av pandemin. Den nyexami-
nerade sjuksköterskan kämpar på olika 
sätt och med olika förutsättningar för 
att få en grund att stå på. De många 
gånger orimliga villkoren utmanar för-
utsättningarna att leva autentiskt i en 
tillvaro där vi är inkastade tillsammans 
med andra människor. I handlednings-
gruppen bevittnar jag gång på gång 

”Tack för en värdefull förmiddag :)”

”Tack för en fantastisk och givande 
dag!”

”Stort tack för en mycket givande 
dag!”

”Tack för en mycket inspirerande 

dag! Tar med mig vikten av att sjuk-
sköterskor i verksamheten möjliggör 
lärande situationer där studenterna 
får möjlighet att genomföra samtal, 
samt hur vi på lärosäten kan vara ett 
stöd i detta.”

”Stort tack för en givande dag med 

fin föreläsning och härlig diskussion 
i grupprummet. Hoppas vi kan ses 
på Baldersgatan längre fram.”

Noterat av
Elisabeth Kling 

Vara ny på jobbet och  
handleda nya sjuksköterskor 

En reflektion efter studiedagen

betydelsen av att få stöd i att hitta sig 
själv i sin yrkesroll.

De sjuksköterskor jag möter är mo-
diga och sårbara, kloka och ambitiösa. 
De delar med sig av sina upplevelser 
till varandra och ger varandra stöd och 
uttrycker varje gång att det är skönt att 
få diskutera och reflektera tillsammans 

med kolleger.
Då är jag stolt och nöjd över mitt val 

att utbilda mig till omvårdnadshandle-
dare, en roll där jag känner att jag får 
blomma! 

Pernilla Karlsson

Tack från deltagarna
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ANN BLOMSTRÖM, omvård-
nadshandledare. Ann handleder främst 
grupper med undersköterskor i FYI 
(Förstärkt yrkesintroduktion) på
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Vad hände? 
När pandemin kom och all omvård-
nadshandledning skulle ske digitalt var 
det bara att haka på, annars hade det 
inte blivit någon handledning alls.

Vad är bra med digital omvårdnads-
handledning? Fördelar?
Deltagarna slipper resa, det är annars 
långa resvägar för deltagarna ibland. 
Det gör det enklare för flera att delta.

Ibland finns inte datorer till alla på 
en arbetsplats och de får sitta flera 
i samma rum. Det är ofta en tydlig 
nackdel. Men det hände en gång att 
en deltagare sa att det var en fördel att 
inte synas. Hen hade haft en dålig dag 
och skulle uteblivit om det inte var för 
att det gick att delta utan bild.  

Det är tankeväckande hur viktigt 
gruppens stöd kan vara, och att det kan 
utformas på många olika sätt. Digi-
tal handledning ger styrka, mod och 
bekräftelse enligt utvärderingarna, så 
det är absolut mycket bättre än att inte 
ha handledning alls.

Det krävs mer struktur vid digital 
omvårdnadshandledning. Jag behö-
ver vara tydligare med instruktioner. 
Rundor blir viktiga, eftersom det bara 
är en i taget som kan prata. 

Finns det erfarenheter och lärdomar 
från digital omvårdnadshandled-
ning som du kan ta med dig till den 
fysiska handledningen?
Den ökade tydligheten, som skapar 
trygghet. I det digitala rummet har jag 
haft alla olika metoder lätt till hands 
och kunnat vara väldigt flexibel med 
metoder och material beroende på vad 
som kommit upp i gruppen. Jag vill ha 
kvar flexibiliteten och får nog ta med 

en korg med olika material. Eller kan 
man använda datorn även i det fysiska 
rummet?

Om jag har deltagare med stort 
avstånd till varandra kanske man kan 
handleda digitalt ibland även i fram-
tiden. Det kanske kan vara något att 
prova?

Vad ser du fram emot när du får 
omvårdnadshandleda fysiskt igen?
Jag längtar efter att få använda white-

board. Det funkar inte alls lika bra 
digitalt. Och att se gruppen och läsa 
av kroppsspråket ger mer grupptill-
hörighet. Man ser och knyts mer till 
varandra. 

Det har varit bra för mig att se grun-
den i omvårdnadshandledning, att det 
är gott nog att kunna dela erfarenheter 
och tankar med varandra i en grupp. 

Efter ett år med digital handledning:

Vi längar tillbaka till  
det fysiska rummet
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Det har gått ett år sedan coronapandemin 
fick handledning i omvårdnad att förändras. 
På grund av smittrisken blev fysiska träffar 
omöjliga. Alternativen blev att handleda digi-
talt eller att sätta omvårdnadshandledningen 
på paus. Många regioner valde då att erbjuda 
omvårdnadshandledning via Internet. 

Det innebar en rejäl utmaning för våra med-

lemmar i Handledning i Omvårdnad. Att se 
varandra i ett rum, under trygga förhållanden, 
är en av grundstenarna i vår metod att hand-
leda. Vanan och viljan att lära sig att handleda 
digitalt är personlig. Hur har det gått, vad 
hände och vad har vi lärt oss? Lena Matsson 
har intervjuat fyra erfarna omvårdnadshand-
ledare.

EWA OLSSON, omvårdnadshand-
ledare. Ewa handleder i kliniskt basår 
på Sahlgrenska Universitets sjukhuset 
i Göteborg.

Vad hände?
När omvårdnadshandledningen skulle 
gå över till digitalt tänkte jag absolut 
inte delta. Jag är pensionär, trivs inte 
alls med datorer och tyckte det var 
självklart att avstå. Men det fanns 
ingen som kunde överta att handleda 
mina grupper, så för de handleddas 
skull valde jag till slut att ändå lära 
mig. Det fungerade med mycket stöd 
av vår utbildningsledare, hennes stöd 
och pepp är jag djupt tacksam för.

Vad är bra med digital omvård-
nadshandledning? Fördelar?
Det är bra att det står namn på skär-
men på den som talar, det underlät-
tar för mig som har svårt att komma 
ihåg vad deltagarna heter. När jag har 
många olika grupper är det ibland 
svårt att minnas allas namn. 

De handledda som har omvårdnads-
handledning i slutet av sin arbetsdag, 
uppskattar att de kan lämna jobbet och 
sitta hemma i lugn och ro på handled-
ningen. Och att de är hemma direkt 
när det slutar. 

Den viktigaste fördelen är att det 
alls blir handledning. Tack vare att 
vi kan handleda digitalt får de hand-
ledda hjälp att lösa sina problem och 
hitta lösningar. Alternativet att pausa 
omvårdnadshandledningen är mycket 
sämre.

Finns det erfarenheter och lärdomar 
från digital omvårdnadshandled-
ning som du kan ta med dig till den 
fysiska handledningen?
Nej, inte direkt i handledningen. Men 
jag har lärt mig mycket och är ändå 
glad att jag prövar. Jag kom över mitt 
totala motstånd och har nu testat ett 
tag, men detta är nog inget för mig 
i längden. Det är en lärdom i sig, att 

känna mig nöjd med att jag ändå testat 
och inte bara sa nej.

Vad ser du fram emot när du får 
omvårdnadshandleda fysiskt igen?
Ögonkontakten! Att se rörelser och 
att kunna läsa av vad som händer i 
hela gruppen. Och att kunna visa min 
skämtsamma sida – humor är lättare 
att förmedla när de ser hela mig. 

”Efter ett år med digital handledning”
fortsätter på sidan 11
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PETER BRINK, omvårdnads-
handledare. Peter handleder i det 
kliniska basåret på NÄL

Vad hände?
Spontant tänkte jag ett stort NEJ! 
Samtalet i omvårdnadshandled-
ningen bygger på det icke verbala, 
det är helt avgörande. Att göra det 
digitalt går bara inte, tänkte jag.
När jag fick den totala bilden klar 
för mig fick jag tänka om. Det är 
bättre med digital handledning och 
reflektion än ingen handledning 
alls. Min slutsats var att jag måste 
testa så får jag se hur det går.

Vad är bra med digital omvård-
nadshandledning? Fördelar?
Egentligen ser jag inga fördelar. De 
handledda har inte alltid egna dato-
rer eller kameror. Det är oklart med 
sekretessen när de sitter hemma 
eller är fler i rummet. Om jag ska 
hitta någon fördel skulle det vara att 
de slipper resa och på det sättet kan 
det för vissa vara enklare att delta 

i omvårdnadshandledningen. Och 
det är trots allt bättre med digital 
reflektion än ingen alls. Ibland blir 
det riktigt bra handledning även i 
digitala rum. 

Finns det erfarenheter och 
lärdomar från digital omvård-
nadshandledning som du kan ta 
med dig till den fysiska handled-
ningen?
Att samtalet är i centrum har blivit 
ännu mer tydligt för mig. Det kon-
centrerade lyssnandet, handledning-
ens kärna, som vi talar om i handle-
darkretsar, stämmer verkligen.
Vi har fått ett större och mer aktivt 
nätverk både med andra omvård-
nadshandledare i regionen och na-
tionellt eftersom vi setts via Zoom. 
Det vill jag fortsätta med. 

Vad ser du fram emot när du 
får omvårdnadshandleda fysiskt 
igen?
Jag ser fram mot att få se gruppen, 
att bygga trygghet mellan deltagar-

VIVIANNE WERNER, 
omvårdnadshandledare. Vivi-
anne handleder mest i det Kliniska 
basåret på Sahlgrenska Universitets 
sjukhuset i Göteborg, men har även 
en grupp från en vårdavdelning.

Vad hände?
Först tänkte jag ”hjälp, hur ska det 
gå?” Jag kände först ovilja att leda 
omvårdnadsandledning digitalt, 
något jag inte var van vid. Men det 
la sig och jag fick öva. Vår utbild-
ningsledare var till stor hjälp så att 
jag kunde lära mig.

Vad är bra med digital omvård-
nadshandledning? Fördelar?
Jag ser få fördelar. Möjligen att vi 
slipper resa. 

De gånger när det är väldigt få i 
gruppen som deltar kan det kännas 
mindre tomt. Det blir på något sätt 
mer skyddat när de är i sin hem-
miljö. 

Finns det erfarenheter och 
lärdomar från digital omvård-

nadshandledning som du kan ta 
med dig till den fysiska handled-
ningen?
Man lär sig något av allt och kan-
ske jag ser det tydligare senare. Just 
nu tänker jag bara att det ska bli 
skönt när detta är över. 

En lärdom är ändå att det är vik-
tigt att omvårdnadshandledningen 
kunde fortsätta – det är värdefullt. 
Även om vi handledare inte tycker 
att det är lika bra är deltagarna 
nöjda. De säger att de får med sig 
mycket, att det är givande att lyssna 
på de andra och att det är till nytta.

Personligen är jag stolt över att 
ha klarat det. Jag har lärt mig det 
digitala, blivit van och vuxit.

Vad ser du fram emot när du 
får omvårdnadshandleda fysiskt 
igen?
Jag ser fram mot att få se gruppen 
samtidigt i rummet. När vi träf-
fas kan jag fånga kroppsspråket 
mycket mer. 
Om någon tar upp ett tungt ämne 
kan jag på ett helt annat sätt notera 
om någon blir berörd. Jag ser det, 

na. Man lär känna varandra på ett helt annat 
sätt när man ses fysiskt. 

benämner det och handledningen blir dju-
pare. Jag fångar känslan i rummet.

Jag får dessutom mer frihet att använda 
kreativa metoder när jag tycker att det pas-
sar.

Efter ett år med digital handledning
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SEDAN NOVEMBER 2020 går 
Cathrine Westby, operationssjuk-
sköterska och huvudhandledare, och 
Helena Olofsson, studierektor, båda 
på Alingsås lasarett, en uppdragsut-
bildning till omvårdnadshandledare 
vid Högskolan i Skövde. På grund 
av pandemin har utbildningen hittills 
varit helt digitalt. 
Hur upplever studenterna/deltagarna 
det? Cathrine och Helena besvarar 
frågan i en digital intervju.

 
Hur är det att vara i en handledar-
grupp som enbart träffas digitalt? 
Vilka erfarenheter har ni hittills?

– Vi hade trott att det skulle vara en 
större utmaning med det digitala än 
det är. Det känns som att vi är i samma 
rum, trots att vi sitter en och en. Det 
fungerar över förväntan. Utbildningen 
är av hög kvalitét, vi har lärt oss 
mycket och verkligen utvecklats. Vi 
upplever inte att den digitala tekniken 
påverkar negativt i större grad.

Vad fungerar bra och varför?

– Vi har lärt känna varandra struktu-
rerat och målmedvetet. I det digitala 
rummet måste man vara tydlig i de 
olika stegen i lära-känna-processen. 
Genom olika uppgifter har vi stannat 
upp och lyssnat in varandra. Några 
uppgifter var till exempel tre P, Privat, 
Personlig och Professionellt, eller 
Lägeskompassen, med dåtid, nutid och 
framtid. Genom de olika hjälpmedlen 
har vi kommit varandra väldigt nära 
och utvecklats. Vi har pratat mycket 
om ”digital kutym”, hur man hanterar 
det praktiska i den digitala världen, så 
att man känner sig trygg där.

Vad saknar ni?

– Det går ju inte att se 
kroppsspråk på samma 
sätt. Man får fylla i 
utifrån det man ändå ser. 
Vi måste vara tydligare 
och blir inte lika spon-
tana. Till exempel är det 
svårt att veta när man ska 
komma in i ett samtal eftersom man 
inte ser och känner av när någon är på 
väg att avrunda.

– Vi saknar också mellanpratet, 
småpratet som blir före och efter en 
handledningsträff. 

I litteraturen beskrivs ”handled-
ningsrummet” som ett fysiskt rum/
möte. Hur anpassas dessa tankar 
i litteraturen till den digitala värl-
den? 

– Det går att överföra mycket av det 
även digitalt.  I kontraktet tar vi upp 
att vara närvarande med kameran på 
och att lägga bort mobilen. Vi pratar 
mycket om hur vi skapar en trygg, 
lugn handledning med fokus. Genom 
att tänka på vilken digital bakgrunds-
bild/miljö man har på skärmen ska-
par man något för de som tittar att 
vila ögonen på. Genom vad man har 
omkring sig kan man också bjuda på 
en del av sig själv. Tankarna om att 
”rummet” är viktigt finns även i den 
digitala handledningen.

– När man gör övningar där fokus-
personen ska få lyssna på gruppen 
en stund i tystnad kan man stänga av 
kameran och mikrofonen. Det har 
samma eller bättre funktion än att 
vända sig bort från gruppen vid en 
sådan övning.

Digitala rum  
bättre än väntat 

Vad av dina erfarenheter tar du 
med dig till hösten när du själv ska 
handleda en grupp?

– Vi vet inte än om vi får ses fysiskt 
eller inte när vi ska ha våra egna hand-
ledningsgrupper till hösten. Vi hop-
pas det blir fysiskt. Man är så nyfiken 
på om det vi sett och upplevt digitalt 
stämmer med verkligheten. Den borde 
vara mer verklig, eller hur?

– Det vi tar med är att lita på upp-
lägget med uppstart, arbetsfas och 
avslutningsfas. Att lita på processen, 
att vara trygg med att det funkar. Så 
har vi upplevt det själva och det tar vi 
med oss in i vårt eget handledarskap.

– Vi har använt och övat på många 
verktyg under utbildningen och det är 
bra att förbereda sig, samtidigt som 
man också får vara beredd att bestäm-
ma på plats vad som passar just då.

–Vi kommer att få handledning på 
handledning under utbildningen och 
det känns värdefullt.

– Om det funkar kan det vara bra 
att ha en stund innan eller efter start, 
då man loggat in, om man vill ha lite 
småprat. Det har vi provat och upp-
skattat själva, och det vore fint att få 
erbjuda våra egna handledda det-
samma.

Lena Matsson



MEDLEMSBLADET – 1, 2021

VI VILL BJUDA er på en humor-
kaka i regnbågsfärger med stärkande 
frosting för att fira att vi närmar oss 
slutet på kursen ”Yrkesmässig hand-
ledning i vård och omsorg” vid Göte-
borgs universitet. 

Som en avslutande uppgift fick vi 
utforska och redogöra för ett fenomen 
inom yrkesmässig handledning inom 
omvårdnad. Vi valde humor.

Vi fann att humor används, men inte 
är så utforskat. Humor ger stärkande 
effekter i form av bland annat trygg-
het. Förutsättningen är att handledaren 
har fingertoppskänsla och väljer om, 
när och hur hen använder humor. 
Fel använt kan humor istället skapa 
osäkerhet. 

För att illustrera vår fördjupade 
kunskap bakade vi en humorkaka med 
fenomenets olika ingredienser.

Låt er väl smaka!

Monica Kinnander och  
Catharina Lundblad, 

kursdeltagare Yrkesmässig 
handledning i vård och om-

sorg, Göteborgs universitet,
snart auktoriserade handledare.

Yrkesmässig handledning i vård och 
omsorg – handledarutbildning vid 
Göteborgs Universitet avslutad Grat-
tis till 13 nyutbildade handledare vid 
Göteborgs Universitet Här är några 
av dem. Överst från vänster: Nathali 
Jilek och Ewa Grimbeck, nederst Britt 
Persson, Anette Johansson och Malin 
Lindberg.

Sidan 12

250 g rumsvarm trygghet med smör
•500 g ökad självförståelse med 
vetemjöl
•300 g samhörighet med strösocker
•6 inkluderande ägg (storlek me-
dium)
•Röd, gul, blå och grön hushållsfärg i 
en avvägning
•Frosting med stärkande täcke
•600 g avdramatiserande färskost
•100 g avslappnande rumsvarmt 
smör

•2 dl minskad risk för utbrändhet i 
form av florsocker
•1 dl maktutövande gräddfil
•1 tsk exkluderande bakpulver
•2 krm saltat allvar som skämtats 
bort 
•2 tsk raljerande jargong innehål-
lande vaniljsocker
•En fingertoppskänsla strössel till 
garnering

Humorkaka i regnbågsfärger

Nya handledare 
i Göteborg



FACEBOOK-GRUPPEN Sam-
talsstöd - Covid 19 blir ”Samtalsstöd 
för sjuksköterskor”.

För snart ett år sedan startade vi en 
grupp på Facebook för samtalsstöd 
för de sjuksköterskor som kämpade i 
covid 19-vården (se Medlemsbladet nr 
2-2020). 

Lägga ner?
Facebookgruppen startades av 

sektionen Handledning i Omvårdnad 
i samverkan med SSF. HiOs medlem-
mar informerades och flera anmälde 
intresse att ställa upp som samtalsle-
dare. Tvärtemot vad vi trott har vi inte 
fått några intresserade och i skrivande 
stund har vi ännu inte genomfört något 
samtalsstöd. Jag började fundera på 
om jag skulle föreslå styrelsen att vi 
skulle lägga ner gruppen. De tankarna 
tog hastigt slut.

TV-serie väckte mig
Tanken var en lugn söndagsmorgon i 
TV-soffan. Jag skulle se morgon-tv, 
men fastnade istället i en amerikansk 
serie från 70-talet. Det handlade om en 
rättsläkare som vid ett dödsfall upp-
täckte att den döda kvinnans väninna 
varit sjuksköterska i Vietnamkriget. 
Väninnan led av flash backs från 
denna tid och dövade sitt illabefinnan-
de med alkohol. På grund av växande 
besvär hamnade hon på sjukhus efter 
att ha vinglat ut i trafiken i samband 
med en flash back. Med stöd av vän-

ner hittade kvinnan 
en ny tillvaro för att 
må bra och började 
hjälpa andra kvin-
nor som också varit 
med i Vietnamkri-
get. Det kramade 
till hårt i magen på 
mig.

Stöd  
i framtiden
Mina tankar förde 
mig till nu och 
framtiden. Hur 
kommer det att 
bli när det har 
lugnat sig och 
alla vi som käm-
pat och kämpar i covidvården ska hitta 
vårt nya normala? Är vården rustad 
för de som inte kommer att orka? Kan 
vi överhuvudtaget föreställa oss vad 
vi står inför när sjuksköterskor och 
andra professioner inom vården ska 
varva ner och inte ständigt vårda och 
arbeta alla dessa långa arbetspass? Här 
behövs samtalsstöd!

Lever vidare
Vi i styrelsen har nu bestämt att låta 
gruppen på Facebook leva vidare. Vi 
tror att behovet kan öka när pandemin 
avtar. Då vill vi finnas där för att möta 
behovet genom att erbjuda samtals-
stöd utifrån vår kompetens i omvård- 

 

nadshandledning. Gruppen har bytt 
namn och heter numera endast Sam-
talsstöd för sjuksköterskor.

Sprid gärna att gruppen finns till de 
sjuksköterskor ni känner. Den är en 
sluten grupp och öppen för alla sjuk-
sköterskor.

Pernilla Karlsson, för HiOs styrelse
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Facebookgrupp  
för samtalsstöd
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Coronapandemin påverkar 
innehållet i handledning i om-
vårdnad.

Här reflekterar omvårdnads-
handledare från VGR över 
utvecklingen och framtiden.

När omvårdnadshandledningen blev 
digital uppstod frågor och praktiska 
funderingar. Ett nätverk av omvård-
nadshandledare med tema ”Digital 
handledning”, startades i VGR. Alla 
omvårdnadshandledare inom VGR 
bjöds in för att få tips, stöd och 
erfarenhetsutbyte. De har setts i sex 
digitala möten sedan i november 2020. 

Vid en nätverksträff i april reflekte-
rade deltagarna kring frågan:

På vilket sätt påverkas deltagarnas 
frågeställningar i handledningsrum-
met av att det pågår en corona-pan-
demi? 

Jag hade möjlighet att sitta med och 
lyssna och här är min sammanfattning.

Liknande problem
Många frågeställningar som tas upp 
med anledning av patienter med 
covid-19 är liknade situationer som 
vårdpersonal ställts inför tidigare. Att 
som ny sjuksköterska få utföra upp-
gifter som man inte känner sig redo 
för, att man placeras på en avdelning 
som man inte valt själv, att det är svårt 
att vårda patientsäkert med så kallade 
satellitpatienter, att man är underbe-
mannad och får skola in en strid ström 

av nya kollegor. Allt detta känner vi 
igen från åratal av underbemanning i 
våra verksamheter. Det är och har varit 
problemställningar som nya sjukskö-
terskor ofta tar upp för att få stöd i 
omvårdnadshandledning.

Nytt med covid
Det som hänt med innehållet i om-
vårdnadshandledningen är att nya 
sjuksköterskor på grund av corona 
kommer in i en krissituation där vår-
den inte är som vanligt. Det är mycket 
nya rutiner, nya behandlingsmetoder 
och nya läkemedel. De erfarnare kol-
legorna är också som nya inför denna 
sjukdom. Det kan på sitt sätt kännas 
skönt, alla är lika osäkra. Å andra 
sidan finns ingen erfarnare att rådfråga 
och den övriga yrkesutvecklingen sätts 
som ”på vänt”. 

De nya sjuksköterskorna lär sig allt 
om corona och oroar sig för hur det 
ska bli sedan, när det ska bli som tidi-
gare och de måste lära sig allt de mis-
sat. I höstas fanns en oro för smitta, 
både för egen del och för att ta med 
smitta hem. Nu är många vaccinerade 
och det är lugnare. Och att vara expert 
på corona kanske kan vara något att 
skriva på sitt CV?

Närstående
En fråga som dyker upp ibland är från-
varon av närstående. De erfarna kol-
legorna kan jämföra med hur det var 
före corona. När närstående inte är där 
blir det tydligt hur mycket arbetstid 
sjuksköterskorna lägger på informa-
tion och samtal med närstående. På ett 

sätt blir det lugnare för personalen nu. 
De handledda ser det som ett dilemma, 
hur ska de tänka i framtiden?

Trötta och utarbetade
Det är uppenbart i handledningsgrup-
perna att personalen är väldigt trötta. 
Att vårda enbart covidsjuka blir trött-
samt. Att arbeta ensam oftare än lämp-
ligt och med uppgifter man är ny inför 
är pressande. Att ha långa pass och 
extra pass gör att de inte får återhämt-
ning. Personalomsättningen är hög och 
många är långtidssjukskrivna. Detta 
är allt mycket oroande för framtiden, 
det är långt ifrån målsättningen om 
”Hållbar utveckling”

Handsprit för själen
Handledning i omvårdnad har aldrig 
varit så viktig som nu. Att sjuksköter-
skorna får sitta ner och stanna upp en 
stund tillsammans, betyder mycket. Vi 
omvårdnadshandledare kan skapa ett 
rum där de blir trodda och lyssnade 
på. Vi ser och hör hur avgörande dessa 
timmar kan vara för att de ska vara 
kvar i yrket. 

Vikten av det som utspelar sig i 
handledningsrummet behöver spridas, 
omvårdnadshandledningen måste upp-
rätthållas och utökas.

”När det är som värst, behövs om-
vårdnadshandledning som mest.”

 
Lena Matsson

Samma ämnen  Samma ämnen  
trots pandemin trots pandemin 
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Nätverksträffen (reportage på sidan 16) var den sista 
april. För att fira in våren uppmanade Lotta  
Carlson deltagarna att piffa till sig med  
en rolig hatt. 

Här är resultatet och det blir en hälsning till 
       alla Medlemsbladets läsare:

Ha en skön och 
glad sommar!



Sidan 16

MEDLEMSBLADET – 1, 2021

Jag har blivit inbjuden att vara med i 
redaktionsrådet för Nordisk tidskrift 
i handledningspedagogik. Syftet med 
tidskriften är att bidra till kompetens-
utveckling inom handledningspe-
dagogik för olika yrkesgrupper och 
att stödja handledningspedagogiska 
aktörer genom en gemensam plattform 
för utveckling av handledning- och 
forskningsaktivitet inom området. 
Tidskriften har en oberoende kritisk 
roll i den professionella utvecklingen 
och syftar till att stärka den akademis-
ka kvaliteten på fältet samt publicera 
forskning och professionella artiklar.

Målgrupp
Tidskriftens målgrupp är forskare, 
utbildningsinstitutioner på alla nivåer, 
utövare och andra med intresse för 
handledning. Tidskriften publice-
rar vetenskapliga artiklar efter peer 
review och är godkänd på nivå 1 i 
Norska listan. NORDVEI publicera 
artiklar på norska, danska, svenska 
och engelska. Tidskriften är tillgänglig 
för alla (open access).

Tidskriften startade 2013 och publi-
cerar artiklar fortlöpande, den senaste 
utgåvan är Årg 6 Nr 1 (2021). 

Att få vara med i redaktionsrådet för 
denna tidskrift känns som en ära. Vi 
har haft vårt första möte tillsammans 

Redaksjonsleiar
Dorthea Sekkingstad, Førstelektor, 
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Redaksjon
Dorthea Sekkingstad, Førstelektor, 
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Carl Christian Bachke, Dosent, Uni-
versitetet i Agder, Norge
Hans-Harald Nome, Universitetet i 
Agder, Norge
Frank Oterholt, Dosent, Universitetet 
i Agder, Norge
Kirsten Sivertsen Worum, Førstelek-
tor, UiT – Norges arktiske universi-
tet, Norge

med redaktionsledaren och redaktio-
nen. 

Otrolig kompetens
Det var ett intressant möte med en 
otrolig kompetens och bredd i hand-
ledningsfrågor. Det fanns energi och 
önskan om fler möten för att diskutera 
handledningsfrågor och hur dessa kan 
beforskas och publiceras.

Titta gärna in på sidan Nordisk tids-
skrift i veiledningspedagogikk (uib.

no) och se vad du kan hitta. Om du 
önskar dela med dig av dina erfaren-
heter finns här flera möjligheter! För-
utom vetenskapliga artiklar publiceras 
essäer och bokrecensioner.

Facebook
Nordisk tidsskrift i veiledningspe-
dagogikk har även en facebooksida, 
Nordvei.

Mia Berglund

Ärofullt uppdrag i redaktionsråd

Populärt inslag i
Omvårdnadspodden 
HiOs ordförande Linda Sjö-
holm gästande SSFs Omvård-
nadspodden i januari. Många 
har hört av sig och tyckt att 
den var givande och intressant. 

Har du inte lyssnat ännu kom-
mer här en länk till podden:
http://omvardnadspodden.
swenurse.se/e/omvardnads-
podden-avsnitt-26-omvard-
nadshandledning/

Medlemsbladets historia 
började som en papperstid-
ning som skickades med 
post hem till medlem-
marna. För ungefär tio 
år sedan övergick vi till 
att göra Medlemsbladet 
digitalt. 

Eftersom många ändå 
gillade pappersforma-
tet valde vi att utforma 
layouten som en tidning, 
tänkt att skrivas ut. 

Nu när många provar att 
hoppa mellan digital och 
analog form undrar jag hur 
våra läsare vanligtvis gör. 

Testa själv; skriv ut 
tidningen och läs. Blir 
upplevelsen annorlunda? 

Lena Matsson, redaktör

Läsa på papper eller i dator?

Medlemsbladet startade som tryckt tidning. Den 
grafiska formen har förändrats men fortfarande är 
läsning på papper i fokus. Du märker det bland an-
nat på att artiklar ofta är layoutade i uppslag.
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Faktaruta
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HUR PÅVERKATS JAG av att 
bära munskydd tillverkade i Kina? Jag 
vill både värna mänskliga rättigheter 
och vidta de smittskyddsåtgärder som 
krävs. Ett etiskt dilemma!

På munskyddsförpackningen står att 
de är tillverkade i Kina. I flera repor-
tage på SVT framkommer att dessa 
munskydd är tillverkade av uigurer, 
en muslimsk, etnisk minoritet som har 
satts i läger för omskolning med sten-
hård övervakning, enligt expertis. Man 
har troligen inte låst in så många från 
en folkgrupp sedan Förintelsen, säger 
den tyske forskaren Adrian Zenz. 
https://www.svt.se/nyheter/gransk-
ning/ug/sa-lever-uigurer-i-kinas-om-
skolningslager

Får ingen lön
De får ingen lön och saknar grundläg-
gande mänskliga rättigheter vilket ger 
slavliknande arbetsformer. 

Europaparlamentet fördömer kraft-
fullt det regeringsledda systemet med 
tvångsarbete och att välkända europe-
iska varumärken och företag har dragit 
nytta av detta. Parlamentet uppmanar 
relevanta aktörer från den privata sek-
torn att se över sina affärsengagemang 

i Xinjiang och att avsluta affärsförbin-
delserna om detta konstateras ha kopp-
ling till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. 2020-0432_SV.html 

FN har riktat allvarlig kritik till den 
kinesiska regeringen och till inköpare 
i andra länder för att kränkning av 
minoriteters mänskliga rättigheter 
ska upphöra https://news.un.org/en/
story/2021/03/1088612

Etisk stress
Detta är mycket upprörande både ur 
mänsklig och ekonomisk synvinkel. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan detta 
inte vara fri konkurrens. Som sjuk-
sköterska hamnar jag i en etisk stress 
när jag flera gånger om dagen tar på 
mig ett munskydd tillverkat i Kina 
och vet att jag bidrar till slaveri. Min 
arbetsgivare kräver att jag använder de 
munskydd som tillhandahålls av denne 
för att arbeta smittsäkert.

Jag skrev till Vårdförbundet och 
Svensk Sjuksköterskeförening för att 
fråga vad som görs avseende de mun-
skydd vi använder i sjukvård i vårt 
dagliga arbete. 

Sjuksköterskors etiska råd fick då 
i uppdrag att författa en skrivelse till 
upphandlare, Sveriges Kommuner och 
Regioner och internationella organisa-

tioner om att ta denna fråga på största 
allvar.

Fortfarande har inga andra mun-
skydd inköpts. 

En begränsning
Jag är född i en demokrati och upp-
växt med demokratiska rättigheter 
som en självklarhet. Att nu behöva 
begränsa mitt tänkande, min kreativa 
förmåga och min hälsa genom att 
förbise fakta som jag anser är viktiga 
för att känna mig fri och oberoende är 
en begränsning av mitt intellekt. Det 
vill jag varken bära eller överföra på 
andra.

Yvonne Wallberg - Andersson

Etisk stress av 
kinesiska munskydd 

INSÄNDARE

Hoppas du blev inspirerad 
av reportagen i Medlems-
bladet. Vi vill gärna ta del 
av dina tankar. Skriv eller 
hör av dig till redaktören 
(se sid 2)
Nästa tidning kommer i 
december.
Ha en riktigt fin sommar!


