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Kära medlemmar Hösten har kommit jättelångt och det 
är hög tid för ett nytt Medlemsblad. Det är roligt att vi får 
så mycket uppskattning för det nya Medlemsbladet på nä-
tet. 

Vid styrelsemötet i maj gjordes en del förändringar av 
ansvarsfördelningen i styrelsen. Linda Hedberg har blivit 
kassör. Birgitta Lundgren och jag efterträder Linda som 
kontaktpersoner för nätverken. Välkomna till oss om ni har 
information om förändringar när det gäller nätverk och 
kontaktpersoner. Vi tycker att det är viktigt att hålla nätver-
ken levande. Skriv gärna till Medlemsbladet och berätta lite 
hur det går för er ute i landet och vad ni har för verksamhet. 
Vad jag förstår av Lindas beskrivning så är de olika nätver-
ken geografiskt indelade enligt följande: Västerbotten, 
Norrbotten, Mellansvenska, Värmland, Stockholm/Uppsala, 
Östergötland, Västra Götaland, Södra nätverket och Kal-
mar. 

Själv tillhör jag det Södra nätverket och vi har nyligen 
haft möte i Kristianstad. På sidan 11 kan ni läsa vidare om 
detta intressanta arrangemang.

Vad händer framöver för oss handledare? Bland annat ett 
trialogmöte i Köpenhamn, den 4 november. Tema är: ”At 
stå i det åbne i faglig vejledning/uvishedens etik”. Ett annat 
intressant möte arrangeras i Stockholm den 28 november, 
då vi blivit inbjudna av SSF till en gemensam dag om SSFs 
Värdegrund och arbetet med den utifrån implementering 
genom handledning. Detta möte kostar ingenting, men del-
tagarantalet är begränsat. Se vidare annonser i medlems-
bladet.

Vid pennan 
Ylva Lilja
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INNEHÅLL

Styrelsen för Handledning i Omvårdnad, 

sektion inom SSF

Gunnel Selin, ordförande

Nordhemsgatan 49, 41306 Göteborg

Bostad: 031/148390  Mobil  0708-62 51 61

e-post: gunnel@dialogselin.se

Lena Marner, vice ordförande

Storgatan 20 A, 90321 Umeå

Bostad : 090/138102  Mobil: 076-8113788

Arbete: telnr  090-7858806

e-post:  lena.marner@vll.se

Linda Hedberg, kassör

Ö. Långgatan 30 A, 43241 Varberg

Bostad:  0733-92 39 91 Arbete: 0300-565470

e-post:  linda.hedberg@regionhalland.se

Marianne Inde, sekreterare

Norra Strandgatan 2, 65224 Karlstad

Bostad: 054-150810 mobil 0730-776624 

Arbete:054-614189

e-post:  marianne.inde@liv.se

Helena Alm Tejle

S:t Gertruds Väg 162, 59341 Västervik

Bostad: 0490/33110   

Mobil: 070-7304892

e-post: helena@tejle.se

 

Monica Rönning-Frick

Lessebovägen 116, 12247 Enskede

Bostad: 08-914893  Mobil: 070-3223215

e-post:  monica.ronning-frick@telia.com

 

Lena Matsson

Stångtjärnsvägen 345, 79174 Falun

Bostad: 023-10279

Arbete: 023-490362 Mobil: 070-211 26 21

e-post:  lena.s.mattsson@ltdalarna.se 

Birgitta Lundgren

Altervattnet 550, 942 93 Älvsbyn

Tel:070-3204645

Telefon arbete: 0920-493849

e-post: birgitta.m.lundgren@gmail.com

Ylva Lilja

Hults Lid 17

262 91 Ängelholm

Tel: o431-21264

Mobil: 0733-763701

e-post: ylva.lilja@halsodesign.com

Viktiga nätverk

Nästa styrelsemöte 26-27 novem-
ber. Håll koll på hemsidan för aktu-
ell information och kalendarium.
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Klockan är åtta på morgonen. Jag 
sitter ensam med min frukostbricka 
vid långbordet ute på gården, vänd 
mot bergen där olivträden klänger 
sig fast på terrasser som byggdes för 
hundratals år sedan. Nere i trädgår-
den arbetar en ensam man med att 
stötta upp tomatplantorna och titta 
till vattenmelonerna. Vid ett litet runt 
bord vid sidan sitter Christine från 
Danmark och tar en rök och en kaf-
fekopp. Hon är alltid uppe tidigt. 
Hon tittar också upp mot höjderna, 
där solen sakta letar sig upp. Min 
puls har sjunkit betydligt och jag 
känner ett lugn i min kropp, ett lugn 
som inte funnits där på många år.

Det här är femte dagen på Metochi 
studiecenter på den grekiska ön Les-
bos. Metochi är ett klosterannex och 
hyrs av Universitetet i Agder sedan 
snart 20 år tillbaka. Jag är här till-
sammans med 25 andra handledare 
från Danmark, Norge och Sverige. 
Tillsammans gör vi en resa i handle-
dandets konst. Det är Nordiskt forum 
som arrangerar en kurs för handleda-
re och efterhandledare. 

Varje dag börjar med en gemensam 
samling där erfarna handledare och 
efterhandledare ger introducerande 
föreläsningar, med efterföljande öv-
ningar och reflektioner. Kvällarna 
ägnas åt grupphandledning i fasta 
grupper. Där får vi träna oss i att 
handleda och efterhandleda varand-
ra. 

Vi upptäcker att de skandinaviska 
språken är mer olika än vi har trott. 
Anerkennelse, vad är det för oss 
svenskar? Nej, inte detsamma som 
bekräftelse, finns det egentligen ett 
svenskt begrepp som täcker vidden 
av detta danska begrepp? Vi ser en 
filmad intervju med den tyske filoso-
fen Axel Honneth och får en tydliga-
re bild av begreppet tillsammans 
med föreläsaren Anne-Mette Olsen 
från Danmark. 

För	  andra	  året	  i	  rad	  ordnade	  Nordiskt	  Forum	  en	  veckas	  vidareut-‐
bildning	  för	  erfarna	  handledare	  på	  Lespos	  i	  Grekland.	  Föreläsare	  
och	  deltagare	  kom	  från	  de	  nordiska	  länderna.	  Här	  följer	  eA	  referat	  
från	  veckan.	  EA	  av	  föredragen	  under	  veckan	  handlade	  om	  ensam-‐
het	  i	  handledning	  och	  publiceras	  på	  de	  följande	  sidorna.

Nordiskt forum 
på Lesbos

Gunnel Selin gör en betraktelse över 
ensamhet som fenomen i handledning. 
Tänkvärt, och jag lämnar hennes före-
läsning mycket berörd. 

Gry Bruland Vråle, Norge, som är 
medförfattare till boken Omvårdnads-
handledning, deltar också i kursen 
som föreläsare och efterhandledare. 
Temat är ansvar och moral i handled-
ning. Gry lyfter magkänslans betydel-
se i handledning. Med humor, värme 
och mycken klokskap delar hon med 
sig till oss andra. 

Inger Tveitstul, Norge, berättar om 
vilka organisatoriska ramar handled-
ningen kan ha. Hon frågar sig: Vilka 
beställningar får vi och ska vi verkli-
gen ställa upp på alla beställningar 
bara för att vi så gärna vill handleda 
och vara beställaren till lags? 

Urd Vikören, Norge, avslutar veck-
ans föreläsningsserie på temat Närva-
ro som fenomen i handledning. Hon 
refererar till Susanne Bang, som be-
skriver hur man kan tillvarata grup-
pens dolda resurser. Urd Vikören av-
slutar med att ge ett gott råd till oss 
som handledare och efterhandledare 

genom att citera norska sjuksköters-
kan Marianne Magelssen ”Var snäll 
mot dig själv, du ska bara vara här ett 
kort ögonblick.”

Hur blev det då med tomaterna och 
vattenmelonerna? Jo de hamnade för-
stås på menyn. Under hela veckan 
blev vi serverade underbar grekisk 
husmanskost. Klosterannexets före-
ståndare, Kari med familj, gjorde allt 
för att vi skulle känna oss väl omhän-
dertagna. 

Också i Grekland har man siesta så 
det blev varma cykelturer till stranden 
efter lunch, för ljuvliga dopp i Kallo-
nibukten. En härlig vecka tillsammans 
med fantastiska ledare och kurskam-
rater. Nästa år planeras en ny kurs, så 
jag vill uppmana alla handledare: ta 
chansen! Anmäl dig och få en fantas-
tisk påfyllning i ditt handledarskap.

Agneta Danielsson
universitetsadjunkt, Karlstad

Läs Gunnel Selins föreläsning om 
ensamhet på följande sidor.
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Ensamhet har många ansikten. Den kan vara allt från 
mycket ljus och livsbejakande till fylld av svarta tankar 
och hopplös längtan.

Känsla av ensamhet innebär inte alltid att jag är ensam. 
Känslan kan infinna sig i stora samlingar med människor 
jag inte känner eller med människor jag känner. Ensam-
hetskänsla kan komma  i yrkeslivet eller privat med nära 
och kära.

Ofta förstår vi varifrån känslan kommer, men inte alltid.

Existentiell ensamhet och 
vägen till gemenskap
Den existentiella ensamheten är ensamheten som inte står 
att finna i en yttre orsak. Den finns inom oss trots att vi är 
”uppkopplade” eller i relation med andra på olika sätt. 
Den ensamheten påminner oss om att vi trots vårt djupa 
behov av närhet och gemenskap ändå alltid är ensamma i 
grunden. Vi föds ensamma, dör ensamma, somnar en-
samma och är ensamma då vi vaknar. 

Vi människor har både behov av att vara sociala i nära 
relation till andra och att vara ensamma. Vi vill också 
kunna röra oss fritt häremellan.

Vill vi komma andra människor inpå livet, måste vi våga 
komma nära oss själva och lära känna den innersta vrå 
som är källan till det unika som är just du och jag!

Det finns många människor som inrättar sina liv för att 
undvika kontakt med sin innersta kärna, eftersom det är en 
källa till oro.

Alla har inte fått lära sig att använda sin ensamhet som 
en källa till kraft. Beroende på vilken livshistoria vi har, 
kan ensamhet upplevas som antingen ett löfte om att finna 
eller ett hot om att förlora sig 
själv.

Den som ständigt flyr un-
dan ensamhet gör det på be-
kostnad av sin egen utveck-
ling av sitt själv.

Vad betyder ensam?
Frieda Fromm-Reichmann 
definierar ensam: ”att inte 
vara nummer ett för någon” 
eller ”att inte ha någon att 
längta till”, men man kan nog säga att definitionerna är 
nästan lika många som vi människor.

Moder Teresa beskriver västvärldens ensamhet som en 
slags spetälska, en fattigdom värre än den som finns i Cal-

cutta. Det är att vara vilse i världen och inte höra hemma 
någonstans. 

Jag känner en man som har rest världen runt, sökt svar 
på de stora livsfrågorna och försökt bli en bättre, lyckliga-
re människa. Han har mediterat i Indien och en gång satt 
han där två veckor i tystnad på en stol. Aldrig fann han det 
han sökte. Han var rotlös, rastlös, ensam, olycklig.

Till slut åkte han hem, började bygga på sitt hus. Han 
var ensam med sig själv där han hade sina rötter och kun-
de konstatera att lyckan funnits där hela tiden: 

”Min lycka/min tillfredsställelse/mitt jag, stod att finna 
där jag hela tiden hade haft den – hemma, i mig själv.”

Här väljer jag att visa på tre dimensioner av begreppet 
ensamhet:

Att vara rädd för ensamheten
Vi kan inte undvika ensamhet, men vi kan välja hur vi vill 
använda oss av den.

Vi kan se ensamhet som börda eller lättnad. Vi kan vän-
da ensamheten ryggen eller ta emot den med öppna armar. 

Fruktan för ensamhet kan upplevas som en större svå-
righet än att tillfredsställa våra basala mänskliga drivkraf-
ter, som till exempel hunger och trötthet.

Andra utsätter sig för det som är ångestfyllt 
och hotfullt för att de genom detta tror att de 
ska slippa vara ensamma.
Tomhet måste fyllas och svarta tankar sking-
ras, till vilket pris som helst.
Vad slags rädsla är detta?
• Det kan handla om rädsla för att jag ska 
försvinna om det inte finns någon som kan 
bekräfta att jag finns.
• Jag kan ha dålig kontakt med mitt inre liv, 
vilket gör att ensamhet kan upplevas hotande.

• Jag har inga faktiska vänner utan är fysiskt 
ensam

• Jag har blivit avvisad och isolerar mig från samman-
hang med gemenskap för att inte uppleva mig förnedrad 
igen.

Ensamhet 
som fenomen 
i handledning 
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Paradoxen blir att ju mer vi bekantar oss med oss själva 
i ensamhet – desto mindre ensam blir vår upplevelse.

Rädsla för närhet
Är jag rädd för närhet, kan ensamhet vara ett alternativ för 
att undvika det som blir följden av en nära relation. Berö-
ring (i tanke eller handling) kan innebära fara, relationer 
kan betyda svek, såväl privat som professionellt.

Vi undviker att riskera den emotionella jämvikten. 
Idag har vi ett samhälle som alltmer präglas av att vi ska 

klara oss själva, inte be om hjälp, undvika beroende och 
att bli svikna och sårade. 

Detta står i kontrast till våra grundläggande behov av att 
vara älskade och behövda.

Det är lätt att då konstatera hur utsatta, hjälplösa, läng-
tansfyllda och just ensamma vi blir som en följd av att vi 
inte har vågat bejaka eller leva efter denna längtan.

Ett vanligt sätt att uttrycka de känslor som närhet väck-
er, är att ömsom vara nära, ömsom dra sig undan. De som 
har svårt att bejaka sina känslor, har ofta också svårt att 
leva sig in i andras. Det kan leda till att signaler feltolkas 
och fel slutsatser. Resultatet blir ett misslyckande i när-
mandet och en bekräftelse på att nära relationer är farliga. 

Det finns inte svart och vitt i mänskliga relationer. Livet 
och dess relationer är komplexa. Vi behöver varandra och 
vi existerar endast i relation till varandra. Våra styrkor 
och svagheter gör oss till hela, men inte fullkomliga 
människor. Vi måste se våra ljusa sidor, men också våga 
närma oss de skuggsidor som följer oss i livet. Vågar jag 
möta hela mig, har jag möjlighet att lättare klara de stun-
der då jag är oskyddad och ensam.

Upplevelse av smärta i ensamheten
När jag som handledare kommer i kontakt med känslan 
av ensamhet kan det handla om den ensamhet jag (vårda-
ren?) upplever i mötet med min patient/klient. Det inne-
bär att det sker en projektion och jag blir bärare av dessa 
känslor. Uppgiften som handledd i det arbetet är att här-
bärgera dessa känslor och ”smälta” dem så att de blir 
möjliga att bära för klienten. I ett metaperspektiv ska 
handledaren ge den handledde en djupare förståelse för 
dessa processer och den betydelse den handledde har i att 
härbärgera dessa känslor åt sin patient/klient. Tillbaka i 
mötet med patienten ska den förståelsen vara möjlig även 
för klienten och denne ska kunna ta till sig insikten och 
förståelsen för smärtan dessa känslor ger, men också sin 
egen betydelse och förmåga att klara att handskas med 
känslorna.

En människa som har varit med om traumatiska händel-
ser, är ofta spänd och känslig och kan reagera med stor 
kraft på händelser som minner om de händelser som kan-
ske ligger långt tillbaka i tiden.

Men vi behöver inte alltid bära på trauman. Vi kan ändå 
bära med oss starka upplevelser som sätter igång, ”trig-

gar” oss, trots att känsloupplevelserna kanske inte alltid är 
tydligt kopplade till den reella händelsen.

Dessa triggers blir viktiga att ha koll på hos handleda-
ren, för att kunna hjälpa den handledde att finna sina, så 
att klienten kan få hjälp att förstå vad han har varit med 
om. Hur vill eller kan han sedan hantera detta?

Alla våra erfarenheter bygger i någon mån på tidigare 
erfarenheter och för att förstå vad som händer nu och vil-
ka känslor och beteenden som är lämpliga nu, jämför vi 
med våra lagrade bilder av hur världen ser ut och hur den 
fungerar. Om det förflutna tar över helt, blir det besvärligt.

”Triggern” kan vara en händelse i den yttre världen eller 
en känsla. När vi bär på upplevelser som har präglat eller 
präglar vår tillvaro är de dominerande känslorna rädsla, 
ensamhet och utsatthet. Om vår känsla av ensamhet blir 
dominerande är risken stor att vi känner oss utsatta och 
hjälplösa och tillbaka i den situation som är ursprunget till 
vår upplevelse.

Ensamheten kan ha många orsaker och bottnar. Som 
vårdare/handledare ska jag processa känslorna till begrip-
lighet. Genom att fråga mig om vad som händer med mig 
i mötet och vilka känslor som landar i mig, kan jag få en 
aning om vad min patient/klient försöker hantera.

Vilka uttryck tar sig ensamheten hos min klient/patient?

Metahandledning/handledarrollen
Vad händer med oss vid de olika vägval vi ställs inför? 
Vad hindrar oss från att vara mer tydliga?

Vägen till kunskap är att söka hinder och möjligheter 
hos oss själva. Att bli medveten om detta ger större trygg-
het och underlättar de val vi ställs inför.

När handledaren lämnar sin handledningsgrupp efter ett 
pass och fysiskt sett blir ensam, kan deltagarnas röster 
lämna en utanförkänsla i handledaren. Gruppen är mer 
avslappnad, intim och vardaglig med varandra och i detta 
får inte handledaren vara delaktig. En känsla av utanför-
skap och ensamhet infinner sig.



MEDLEMSBLADET – 2, 2011

	
 Sidan 6

Handledarens ensamhet är stundtals tung att bära. 
Efter lång tids nära samarbete, som bl.a. kan ha inne-

burit en timma med upprörande samtal, krävs att hand-
ledaren reser sig och lämnar gruppen. Hon har ingen att 
tala med. Är det dessutom fråga om internhandledning 
blir isoleringen än mer påtaglig. Då kan övergivenhet, 
ensamhet och avund verkligen snurra runt i handleda-
ren.

Är det fråga om processfokuserad handledning är di-
stans och återhållsamhet viktigt. Här är handledningens 
ramar av betydelse. De ger möjlighet till bearbetning av 
både känslor och problem och handledarens roll blir 
given, det vill säga att härbärgera alla de känslor som 
kommer i dagen hos de handledda; oro, ångest, osäker-
het och ensamhet.

Att inte ge efter för den egna upplevelsen av att vara 
ensam i sin handledarroll är en djupt respektfull hand-
ling för gruppen och för den egna uppgiften.

När vi är oerfarna i vår handledarroll, kan det vara 
svårt att förstå och acceptera den betydelse vi har som 
expert, auktoritet eller ”guru” i de handleddas ögon. 
Detta kan handla både om överföringar eller vara realis-
tiska bedömningar, men framförallt speglar detta behov 
som de handledda har.

Om vi som handledare då är osäkra på vår professio-
nella identitet är det lätt att släppa på ramarna för att 
själva få vara med som en i gruppen.

Vågar och klarar vi att göra våra egna motiv tydliga, 
underlättar vi för oss själva att nå dit vi vill komma i 
vårt handledaransvar och att möta och ge gruppen det 
den önskar och/eller behöver.

Som handledare behöver vi reflektera över hur vi vill 
förhålla oss till graden av närhet eller distans. Gruppens 
behov kan vara att bjuda in eller förföra till ökad ge-
menskap genom att förmå oss att överskrida gränserna 
och delta i denna gemenskap på gruppens villkor. Detta 
för att underlätta egna behov av att tillhöra eller ta hand 
om sin egen ensamhet. De utmanar då oss handledare, 
för att se om vi har styrka att stå emot och är pålitliga i 
vår hållning.

Distansering i handledarrollen kan vara uttryck för 
den ensamhet som kan drabba handledaren. Det kan ta 
sig uttryck i att handledarrollen överdrivs för att undvi-
ka att den handledde kommer för nära. Eller så det kan 
uttryckas i att det inte blir ett naturligt möte, av rädsla 

att förlora sig själv som handledare. Men i grunden 
handlar det om rädsla för närhet hos handledaren.

Det är ensamt och isolerat att vara handledare.
Hur kan handledare tillgodose sitt eget behov av när-

het och förtrolighet?
Om handledaren även privat känner sig ensam, kan 

det vara svårt att motstå frestelsen att gå in i den ge-
menskap som en handledningsgrupp erbjuder.

Så frågan är: Hur har vi det med vårt eget utanförskap 
och vår egen känsla av ensamhet?

Gunnel Selin

Litteratur:
K Gordon; Psykoterapihandledning
B-O Pettersson & L Valne; Handledning – 

ett vårdpedagogiskt verktyg
S Tveiten; Yrkesmässig handledning

P Tudor Sandahl; Tid att vara ensam
E Severinsson & J Lindström; Handledning 
i vårdarbete

G Rydén & P Wallroth; Mentalisering – att 
leka med verkligheten
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Senaste nytt från Skövde

I höst har sjuksköterskestudenterna i 
Skövde startat med Handledning i 
Omvårdnad. Studenterna får handled-
ningen var tredje vecka under termi-
nerna 3, 4 och 5. Givetvis får handle-
darna handledning på sin handled-
ning. 

Lagom till starten av detta var de 
första omvårdnadshandledarna som 
utbildats i Skövde klara. Till jul blir 
ytterligare åtta handledare färdiga 
med sin utbildning. 

Att utbilda lärare till omvårdnads-
handledare är ett led i en kvalitets-
satsning på sjuksköterskeprogrammet 
som högskolan i Skövde gjort i syfte 
att höja kompetensen i omvårdnad, få 
en bättre samsyn i ämnet och i det 
didaktiska arbetet. För att nå en verk-
lig förändring har Högskolan satsat på 

att utbilda lärarna till handledare i 
omvårdnad.

Utbildningen har genomförts i tre 
delar: 

• Del I har varit en teoretisk kurs på 
15 hp som samtliga lärare i omvård-
nad har gått. I denna kurs har vi haft 
många framstående föreläsare, men 
också arbetat konkret med att synlig-
göra såväl ämnet omvårdnad som de 
didaktiska metoderna. Denna kurs 
löpte under ett år. 

• Parallellt startade en grupp upp 
med handledning på yrkesfunktion, 
vilket vi gav som en kurs på 7,5 hp, 
(del II). Efterföljande termin startade 
en ny grupp med lärare denna del. 

• I höst är det dags för den tredje 
gruppen. Del III i utbildningen inne-
bär att handleda egna grupper samt 

handledning på handledning, detta ger 
vi som en 7,5 hp kurs. Här har lärarna 
varit ute och handlett egna grupper på 
sjukhuset och i kommunen. 

Hela utbildningen har varit oerhört 
viktig i det förändringsarbete vi ge-
nomfört och var en bidragande del till 
att vi fick tillbaka examinations-rätten 
för sjuksköterskor.

Mia Berglund, Doktorand/adjunkt
Högskolan Skövde, Inst. Vård och 

Natur

Tips Läs ”Sjuksköterskors upplevel-
ser av kollegial handledning”, av 
Marita Sigurd, Högskolan i Skövde. 
Du hittar uppsatsen på vår hemsida 
www.omvardnadshandledning.se

http://www.omvardnadshandledning.se
http://www.omvardnadshandledning.se
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Handledning	  i	  Omvårdnad	  och	  
Svensk	  Sjuksköterskeförening	  inbjuder	  Ell

Utvecklingsdag 
den 28 november 
kl 9.30-15.45

Föreläsare:	  
Ingrid Johansson & Ingegerd Lindqvist 
som	  presenterar	  en	  studie	  från	  Göteborgs	  Universitet:	  
”The	  value	  of	  caring	  in	  nursing	  supervision”.	  

Inger Gustafsson,	  enhetschef,	  
Sunderby	  Sjukhus,	  Luleå:	  
Hur	  jag	  som	  chef	  kan	  använda	  mig	  av	  
värdegrunden	  i	  mi=	  ledarskap

Workshop	  
Hur	  kan	  Svensk	  Sjuksköterskeförenings	  
värdegrund	  implementeras	  i	  vårdarbete	  
med	  hjälp	  av	  handledning?

Lokal
Sjuksköterskornas	  Hus
Baldersgatan	  1
Stockholm

Dagen	  är	  graEs	  och	  det	  finns	  några	  platser	  kvar!	  	  
Anmäl	  dig	  Ell	  Lena	  Marner
Mail:	  lena_marner@hotmail.com

Hur	  kan	  
Svensk	  Sjuksköterskeförenings
värdegrund	  implementeras	  
i	  vårdarbete	  med	  hjälp	  av
handledning?

När jag jobbar inom patientsäkerhet och förbätt-
ringsarbete brukar vi säga att det ska vara lätt att 
göra rätt. Om det förväntade beteendet uteblir 
brukar vi fundera över vilka hinder som finns 
och försöka ta bort eller minska hindren. Det 
gäller antagligen när man skriver till medlems-
bladet också. 

Fakta är att när vi uppmanar er läsare att skri-
va till oss inkommer nästan inget material alls. 
Men när vi ber någon skriva om ett ämne får vi 
oftast en text. Kruxet är att redaktören eller sty-
relsen inte alltid vet vilka vi ska be om texter 
och bilder.

Vi behöver din hjälp.
Vem skulle du vilja läsa om i Medlemsbladet?
Vilket ämne skulle du vilja läsa om i Med-

lemsbladet?
Skriv till oss och berätta om någon eller några 

personer som du tycker har något att berätta i 
Medlemsbladet. Då kan vi be den personen eller 
gruppen skriva. Ett alternativ kan vara att vi in-
tervjuar och skriver.

Vi har några ämnen som medlemmar önskat 
artiklar om, och du kanske vet någon som kan 
skriva om något av dessa ämnen:

• Handledningens utveckling i England
• Andra yrkesgrupper än Sjuksköterskor, hur 

handleder de?
• Tips på bra informationsmaterial och vägar 

att sprida handledning
• Ekonomi i landsting och kommuner, hur på-

verkar det handledningen?
• Tips på bra fortbildning och utbildning.
Att ”man inte kan skriva” är ett hinder som vi 

kan hjälpa till med. Vi bistår gärna med att redi-
gera texten eller komma med tips så att det blir 
lättläst.

Det ska vara lätt att göra rätt i Medlemsbladet. 
Kontakta någon i styrelsen, eller redaktören:

Lena Matsson
tel 070-211 26 21

e-post: lena.s.mattsson@ltdalarna.se

Du tipsar så frågar vi

mailto:lena.s.mattsson@ltdalarna.se
mailto:lena.s.mattsson@ltdalarna.se
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Bengt-‐Olof	  Petersson,	  Univer-‐

sitetsadjunkt	  Linnéuniversite-‐

tet	  har	  skrivit	  avhandlingen	  

”Handledning	  för	  vårdare	  –	  ett	  

lärande	  möte	  utifrån	  patien-‐

tens	  värld”	  2010.	  Helena	  Tejle	  

har	  intervjuat	  Bengt-‐Olof.	  

Grundfrågan	  är:	  

”Hur	  ser	  du	  på	  vårdarens	  var-‐

dag	  kopplat	  till	  handledning	  

idag?”

Utifrån	  Bengt-‐Olofs	  erfarenhet	  
tas	  inte	  vårdarnas	  kompetens	  
tillvara	  på	  grund	  av	  att	  vården	  
organiseras	  utifrån	  medicinska	  
och	  ekonomiska	  ramar:	  
”För	  att	  vårdvetenskapen	  ska	  

kunna	  slå	  rot	  och	  patienten	  få	  en	  
kvalitativ	  vård	  kan	  vi	  inte	  ut-‐
veckla	  organisationer	  där	  den	  
vårdvetenskapliga	  värdegrun-‐
den	  är	  starkt	  reducerad	  på	  be-‐
kostnad	  av	  andra	  perspektiv.	  
Idag	  medikaliseras	  problemen	  
och	  kommunen	  tar	  inte	  sitt	  an-‐
svar.	  Detta	  blir	  ett	  hinder	  för	  ut-‐
veckling	  i	  vårdargrupperna,	  vår-‐
darna	  hindras	  att	  komma	  nära	  
patienten	  i	  vårdrelationen	  och	  

den	  yrkes-‐
mässiga	  ut-‐
vecklingen	  
blir	  eftersatt.	  
Handledning-‐
en	  kan	  vara	  
ett	  medel	  att	  
hantera	  dessa	  
svårigheter,	  
men	  man	  kan	  
inte	  ”handle-‐
da	  sig	  ur”	  en	  i	  
grunden	  skev	  
organisation.”
Bengt-‐Olof	  

har	  erfaren-‐
het	  av	  att	  ge-‐
nom	  läroenheter	  inom	  de	  vår-‐
dande	  verksamheterna	  driva	  lä-‐
rande	  idéer	  via	  studenterna:	  
”Genom	  att	  satsa	  på	  kvalitativ	  

handledning	  ute	  i	  klinisk	  verk-‐
samhet	  med	  studenterna	  kan	  vi	  
nå	  en	  tydligare	  utveckling	  i	  den	  
vårdande	  organisationen.	  Stu-‐
denterna	  är	  ansvarskännande	  
inför	  patienten.	  Via	  studenterna	  
kan	  vårdvetenskapens	  plats	  lyf-‐
tas	  fram.”
Vårdarnas	  intresse	  för	  vårdve-‐

tenskapen	  kan	  väckas	  genom	  
handledningsgrupper.	  ”Mixade	  

grupper	  med	  olika	  yrkesgrup-‐
per	  som	  deltagare	  är	  att	  före-‐
dra.	  Detta	  för	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  alla	  vårdare	  får	  möjlighet	  att	  
reMlektera	  utifrån	  sitt	  kompe-‐
tensområde.	  Vi	  får	  inte	  glömma	  
den	  kompetens	  som	  till	  exem-‐
pel	  undersköterskor	  besitter	  
och	  genom	  mixade	  grupper	  
ökar	  den	  sammanlagda	  kompe-‐
tensutvecklingen.	  Den	  vårdve-‐
tenskapliga	  handledningen	  kan	  
bli	  ett	  rejält	  kunskapslyft	  för	  
dessa	  vårdare.”

Hur ser du 
på vårdarens 
vardag kopplat 
till handledning 
idag?
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För	  att	  handledning	  skall	  få	  
ett	  fäste	  krävs	  chefer	  som	  är	  
medvetna	  om	  handledningens	  
betydelse.
Den	  vårdvetenskapliga	  hand-‐

ledningen	  tar	  sin	  utgångspunkt	  
i	  patientens	  värld.	  Genom	  att	  
vårdare	  systematiskt	  får	  reMlek-‐
tera	  kring	  patientens	  hela	  situ-‐
ation	  utvecklas	  den	  vårdande	  
kompetensen	  hos	  vårdarna	  och	  
de	  stärker	  då	  även	  sin	  kompe-‐
tens	  som	  patientens	  företräda-‐
re	  i	  vården.
”Det	  borde	  vara	  en	  självklar-‐

het	  att	  vårdare	  kontinuerligt	  
får	  handledning	  på	  sitt	  vårdan-‐
de	  arbete.	  Idag	  utexamineras	  
sjuksköterskor	  och	  underskö-‐
terskor	  från	  sina	  yrkesutbild-‐
ningar	  och	  så	  får	  de	  klara	  sig	  
själva	  ute	  i	  klinik	  utan	  hand-‐
ledning	  och	  en	  lärande	  arena.”
Följande	  behövs,	  enligt	  Bengt-‐

Olof,	  om	  en	  vårdvetenskaplig	  
handledning	  ska	  kunna	  initie-‐
ras	  inom	  en	  organisation.	  

n AA	  handledningens	  bä-‐

rande	  idé	  grundar	  sig	  i	  

vårdvetenskapen.

n 	  AA	  det	  finns	  en	  tydlig	  

vårdvetenskaplig	  struktur	  

i	  handledningen.

n 	  AA	  handledningsgrup-‐

pens	  medlemmar	  är	  

medvetna	  om	  de	  teore-‐

Eska	  utgångspunkterna.

n 	  AA	  handledningen	  sker	  i	  

eA	  ”fredat	  rum”.

n 	  AA	  de	  verksamhetsansva-‐

riga	  accepterat	  den	  vård-‐

vetenskapliga	  utgångs-‐

punkten	  i	  handledningen.

Bengt-‐Olof	  har	  funderingar	  kring	  
handledarnas	  betydelse:	  
”Ett	  bekymmer	  är	  att	  vi	  har	  

olika	  uppfattningar	  om	  vad	  
handledning	  är.	  Kanske	  behövs	  
en	  ny	  språklig	  genomgång?	  
Handledarna	  måste	  vara	  tydliga	  
med	  vad	  de	  vill	  göra.	  I	  vårdve-‐
tenskaplig	  handledning	  är	  ut-‐
gångspunkten	  patientens	  
livsvärld.	  Sjuksköterskorna	  ute	  i	  
vården	  måste	  ha	  möjlighet	  att	  se	  
vad	  det	  är	  för	  kunskaper	  de	  be-‐
höver	  för	  att	  kunna	  möta	  patien-‐
ten	  och	  skapa	  en	  värdig	  vårdre-‐
lation.”
”Det	  är	  nödvändigt	  för	  handle-‐

daren	  att	  vara	  öppen	  för	  hand-‐
ledningsgruppens	  lärande	  behov	  
och	  inte	  se	  gruppens	  deltagare	  
som	  blanka	  kort.	  Det	  är	  handle-‐
darens	  ansvar	  att	  skapa	  trygghet	  
och	  värme	  och	  ta	  ansvar	  för	  den	  
reMlekterande	  processen.	  Hand-‐
ledaren	  ska	  problematisera	  och	  
analysera,	  men	  inte	  undervisa	  
eller	  programmera.	  Genom	  att	  
ställa	  frågor	  och	  visa	  engage-‐
mang	  och	  intresse	  skapar	  hand-‐
ledaren	  öppenhet	  i	  gruppen.
Bengt-‐Olof	  talade	  också	  om	  

hur	  han	  använder	  på	  förhand	  
nedskrivna	  patientberättelser	  i	  
handledningen	  och	  betydelsen	  
av	  dessa:	  
”De	  har	  medfört	  ett	  större	  en-‐

gagemang	  i	  gruppen.	  I	  bästa	  fall	  
blir	  det	  en	  konstnärlig	  process.	  

Deltagarna	  blir	  mer	  motiverade	  
och	  engagerade	  i	  handledningen.	  
Handledaren	  bör	  vara	  tydlig	  
med	  hur	  berättelsen	  ska	  se	  ut.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  berättelsen	  är	  
personligt	  formulerad.	  Tiden,	  
tryggheten,	  tilliten	  och	  värmen	  
ska	  Minnas	  som	  bas	  för	  att	  också	  
kunna	  utmana.”
”Som	  handledare	  bör	  man	  ta	  

till	  hela	  den	  lärande	  bredden	  och	  
uppmärksamma	  vad	  det	  är	  som	  
är	  verksamt	  i	  ett	  lärande	  möte.	  
För	  att	  handledningen	  ska	  ut-‐
vecklas	  och	  hålla	  god	  kvalité	  
krävs	  en	  ständigt	  levande	  kritisk	  
analys	  av	  handledningsproces-‐
sen	  och	  vår	  roll	  som	  handledare.	  
Det	  bör	  inte	  utbildas	  tjogvis	  med	  
handledare	  som	  sen	  inte	  hand-‐
leder.	  Det	  krävs	  ett	  stort	  enga-‐
gemang	  för	  att	  lära	  sig	  detta	  och	  
det	  tar	  tid	  att	  lära	  sig	  att	  handle-‐
da.”
Mer	  information	  under	  Littera-‐

tur	  på	  vår	  hemsida
Sammanställt av 

Helena Tejle 
styrelseledamot i HIO
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Träff med Södra nätverket i Kristianstad 
fredagen den 2 september 2011 .

Utgångspunkt för dagen var Inga-Britt Lindh som 
talade om sin avhandling (Moral responsibility in 
the light of nursing practice 2011) och begreppet 
”den inre kompassen”. Avhandlingen finns beskri-
ven i Omvårdnadsmagasinet 1/2011. 

Inga-Britt Lindh talar om ”Sjuksköterskans mora-
liska ansvar”. En sjuksköterska bör reflektera kring 
etiken på jobbet för att kunna göra gott. Hon be-
skriver ”den inre kompassen” som består av värden 
som sjuksköterskan har fått genom utbildning och 
genom livserfarenheter. Kompassen fungerar som 
en guide för att kunna leva upp till det moraliska 
ansvaret. I det vardagliga mötet med patienter, an-
höriga och kollegor uppkommer moraliska svårig-
heter, som ställer krav på sjuksköterskan. Inga-Britt 
Lindh anser att det är viktigt att föra en dialog och 
att lyssna på patienten för att inte bestämma vad 
som är gott för denne. Med etiska reflektioner kan 
sjuksköterskan spegla sin inre kompass emot and-
ras (Sjuksköterskan moraliska ansvar, Inga-Britt 
Lind Omvårdnadsmagasinet 1 – 2011)

Utifrån dessa tankar fick vi, med handledning av 
Ann-Kristin, Britt och Christine,  prova på olika 
kreativa uttryckssätt, som att skriva, måla och be-
rätta.

Vi började med att utifrån den pedagogiska solen 
visa på vilket moraliskt ansvar man som sjukskö-
terska har och vilket moraliskt ansvar man som 
handledare har. Överensstämde dessa två? I diskus-
sionen som följde upplevde vi att det stämde i stort. 

Därefter gick vi över till ”målandet och berättan-
det”, där vi fick uttrycka något vi var stolta över 
med en bild. Sedan fick vi beskriva vilken kompass 
som styrde oss. Vi fick också skriva en berättelse. 
Vi fortsatte med att berätta för varandra i mindre 
grupper och till sist i storgrupp. Ann-Kristin sam-
manfattade vad som sagts om moraliskt ansvar. Det 
handlade om vikten av att lyssna på patienten, se 
människan, hjälpa andra att se samt möta den andre 
där den är. Vad säger vår inre kompass? Exempel 
som framkom i diskussionen var att vara lyhörd, 
ödmjuk och flexibel, att ha kunskap, visa kärlek, 
tillit och mod och att kunna visa på balans i tillva-
ron. 

Dagen var mycket välplanerad. Stort TACK till 
Ann-Kristin Holm Wiebe, Christine Olsson och 
Britt Johansson för att vi fick delta under denna 
dag.

Nästa år ordnar handledarna i Ängelholm träffen 
för södra nätverket.

Anne-Charlotte Torstensson och Ylva Lilja

Inre kompass hos Södra nätverket 

Ann-Kristin Holm 
Wiebe, Christine 
Olsson och Britt 

Johansson.
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Jag arbetar som handledare i omvårdnad, men också 
som Utvecklingsledare inom Landstinget Dalarna. Fram 
till juni i år var jag kliniskt verksam som Barnsjukskö-
terska på en akut barnmedicinsk avdelning. 

Hösten 2010 läste jag Karin Dahlberg och Kerstin 
Segestens bok ”Hälsa och vårdande i teori och praxis”. 
Det var som att hitta hem. Jag fick ihop min egen vård-
praxis med teorin. Vårdvetenskap är inte längre något 
lite främmande som de talar om på högskolan utan nå-
got jag lever i varje arbetsdag.  

På HiOs studiedagar i mars 2011 föreläste Karin 
Dahlberg om sina teorier. Hon sammanfattade vad vård 
är i en mening: ”Att förstå människan för att kunna 
hjälpa”. Den meningen är min dagliga ledstjärna sedan 
dess. Genom att vaska fram kärnan i all vård uttryckt i 
en mening gav hon mig ett verktyg som alla kan förstå. 
I min sjuksköterskeprofession fick det mig att ännu mer 
aktivt titta på patienten, vänta in, fråga och lyssna mer 
innan jag tolkade eller sa något alls. Nu använder jag 
det när börjar mina kurser i bemötande, när jag har 
handledningsgrupper och när jag arbetar med förbätt-
ringsarbeten. Jag har hittills inte vid något tillfälle upp-
levt att denna mening inte slår an hos personalen. ”Vår 

uppgift är att förstå för att kunna hjälpa patienten att 
genomföra sina små och stora livsprojekt”. 

Så enkelt.

Att förstå… 
Och så svårt. 

Förstå patienten? Går det överhuvudtaget att verkligen 
förstå en annan människa? Hur jag än ser, lyssnar, luk-
tar och känner så tolkar jag de intryck jag får via min 
kropp och mina erfarenheter. Att vårda utifrån ett 
livsvärldsperspektiv* är att vårda från och för patientens 
värld. Vi kan förstå, men inte fullt ut. Då tar vi hjälp av 
vår kunskap, våra erfarenheter och nyfikenheten på 
medmänniskan.

Kunskap
Karin Dahlberg och Kerstin Segestens bok ”Hälsa och 
vårdande i teori och praxis” har gett mig fördjupad kun-
skap om vad hälsa, patientperspektiv och vårdhandling-
ar som leder till hälsa innebär. Boken sammanfattar den 
forskning som finns inom området, med tyngdpunkt på 
somatiskt sjukas berättelser. Vårdvetenskap i det sam-

Förstå patienten för att kunna 
hjälpa

Karin Dahlberg jämför kommunikationen med patienter eller handledda med hur man kommunicerar 
med hästar. Ju mer total närvaro du har i mötet desto bättre går det. Hästar är enormt känsliga och 
man kan genom att umgås med hästar lära sig att vara sann och inte ge dubbla budskap eller visa 
osäkerhet. 
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manhanget är inte en yrkesspeci-
fik kunskap utan utgår från pati-
enterna och kunskapen om vad 
det innebär att ha hälsa och främ-
ja hälsa. Först mot slutet av boken 
beskriver författarna vad de olika 
yrkesgrupperna inom vården bi-
drar med för att främja hälsa hos 
patienterna utifrån sin specifika 
yrkeskunskap.  

Hälsan tiger still
När en människa har hälsa mår 
hon bra. Att ha hälsa är något mer 
än att bemästra en sjukdom. Häl-
sa innebär välbefinnande och att 
vara i stånd att genomföra sina små och stora livsprojekt 
och att ha balans i livet. Det finns en livsrytm (aktivitet, 
vila, sömn, mat), livslust, livsmod, sammanhang och me-
ning. 

Detta kan man ha trots att man är sjuk, sjukdom och 
hälsa är inte varandras totala motpoler. Boken ”Hälsa och 
vårdande i teori och praxis” fördjupar sig här i ämnet uti-
från vårdvetenskaplig forskning. Det tilltalar mig att det i 
första hand handlar om forskning om somatiskt sjuka och 
vad det innebär när kroppen sviker eller hotas av sjukdom. 
Som handledare är man annars ofta hänvisad till litteratur 
som har fokus på psykiskt lidande, eftersom handledning 
startade inom den sfären. 

Jag handleder oftast personal från somatiska avdelning-
ar, där hotet mot hälsan består i att kroppen hindrar pati-
entens livsprojekt. Den levda kroppen och kroppen som 
min boning genomsyrar boken, vilket ger en helhetssyn. 
Att dela upp i motpoler som kropp - själ, medicin - om-
vårdnad eller biologi – existens är att inte se verkligheten, 
enligt Karin Dahlberg. För att kunna förstå människan 
måste vi se allt som pågår samtidigt i en människas kropp. 
Vi har tillgång till världen genom kroppen. Var vi än be-
funnit oss eller befinner oss finns allt i vår kropp. 

Denna allmänna grund kan vi använda i alla våra möten. 
Sedan är naturligtvis varje individ unik och vi behöver då 
använda vår grundkunskap för att kolla vad som gäller för 
just den människa vi har framför oss. Personer med sam-
ma diagnos kan ha helt olika livsvärld och därmed olika 
behov av vårdhandlingar.

Erfarenhet
Vi har våra erfarenheter. När våra sinnen erfar något sker 
det innan vi tänker, omedvetet och oreflekterat. Genom att 
uppmärksamma och reflektera över det vi erfarit kan det 
bli till medveten kunskap som vi kan använda i mötet. 
Oreflekterat kan erfarenheter leda till att vi som vårdare 
tycker att vi vet hur det är, vi säger att vi känner det på 
oss. Men dröj en stund, minns att erfarenheten sitter i din 

egen levda kropp – 
inte i patientens. Vet 
att du inte vet. Tygla 
din snabba förståel-
seprocess och inse 
att du inte förstår 
utan att uppmärk-
samma vad som kan 
finnas mer. Var nyfi-
ken på din medmän-
niska. Fråga patien-
ten: 
”Jag tycker det ser ut 
som du funderar på 
något, stämmer det?” 
Du behöver kontrol-

lera din känsla med patienten, kanske den stämde, kanske 
inte. Dörren är öppen. Med erfarenheten som grund hjäl-
per det dig att kartlägga just denna patients livsvärld. 

Ju mer medveten man är om sin egen livsvärld desto 
mer kan man använda erfarenheter, men också medvetet 
lägga dem åt sidan när de inte främjar mötet. Här gör 
Handledning i omvårdnad stor nytta genom att göra den 
handledde medveten om sin egen värld.

… för att kunna…
För att kunna hjälpa måste vi vara tillsammans med pati-
enten. Inom vården finns fortfarande mycket kvar av tän-
kandet att vårdaren ger och patienten får. Och att om pati-
enten inte tar emot får han eller hon skylla sig själv: 

”Det är ditt val.” 
Men mötet mellan vårdare och patient är centralt inom 

hälso- och sjukvård. Ett möte sker tillsammans, i en dia-
log. Vårdaren är expert på sitt område och patienten är 
expert på sitt liv och sin definition av hälsa. ”…För att 
kunna…” måste vi vara tillsammans med patienten i den-
nes livsvärld en stund. Detta tränar vi på i Handledning i 
omvårdnad.

Delaktighet
Delaktighet innebär att patienten är aktiv i sin egen 

vårdprocess och att patienten både får och ger. Att öka 
patientens delaktighet är centralt för vårdvetenskapen. De 
vårdhandlingar vi erbjuder ska alltid innehålla delaktighet 
för att främja hälsa. Vi måste helt enkelt fråga och samtala 
med patienten i en dialog där vi har helhetssyn.

…hjälpa.
Boken ”Hälsa och vårdande i teori och praxis” innehåller 
en genomgång av aktuell forskning om vårdhandlingar 
som främjar hälsa. Det är vår uppgift att hjälpa patienten 
att främja hälsa för att kunna genomföra sina små och sto-
ra livsprojekt. Det kan vara allt från att lyckas öppna ett 
svullet öga någon millimeter till att bli frisk från en allvar-



MEDLEMSBLADET – 2, 2011

	
 Sidan 14

lig sjukdom och leva vidare i hälsa. Här har olika yrkes-
grupper olika delar att bidra med för att patienten ska nå 
sitt mål. Ingen har den viktigaste rollen, sett utifrån pati-
entens perspektiv. 

Genom att sprida vårdvetenskapens kunskaper till alla 
vårdare ökar helhetssynen (biologi och existens) på män-
niskan och chansen ökar att patienten bli uppmärksammad 
i sin livsvärld. Det finns murar och konkurrens mellan 
yrkesgrupper, som inte gynnar patientens delaktighet och 
möjlighet att få det bästa stödet att främja hälsa. Men i 
livsvärlden finns ingen uppdelning mellan kropp och själ, 
mellan medicin och vårdvetenskap, mellan kvalitativ och 
kvantitativ, mellan teori och praktik. Allt sammanflätas i 
verkligheten, där mötet sker. Patienten och alla yrkes-
grupper jobbar ihop.

Vårdens del i livet
Livsvärlden är en vardagsvärld. Vårdepisoden är en del av 
livet, men en tillfällig del. Livsprojekten sker i vardags-
världen där patienten lever. En del av livet som du inte ser, 
som du måste undersöka genom att fråga. Lyssna till be-
rättelsen och det patienten väljer att berätta här och nu. 
Fasa in din kunskap i patientens berättelse. 

När jag arbetar med förbättringsarbete brukar jag an-
vända mig av en metafor om ett Formel 1 lopp. Livet är 
banan där man kör runt, runt, varv efter varv. Vården är 
depåstoppet där du stannar när något gått sönder eller när 
du behöver service. Under depåstoppet måste personalen 
tala med föraren och tillsammans kolla vad som är fel. Så 
effektivt som möjligt ska sen bilen ut på banan igen, ut i 
livet. I depån har vårdarna en stor del av sin livsvärld, men 
för patienten är det bara ett tillfälligt stopp. Patientens 
verkligt viktiga uppgift är att åka runt, runt i sitt eget livs-
lopp.

Handledning i omvårdnad med 
Livsvärlden som grund
I mötet med patienten har vi två livsvärldar att beakta: 
Vårdarens och patientens. I handledning har vi tre: Hand-
ledarens, den handleddes och patientens. Genom att ha 
denna vårdteori som grund har min handledning förtydli-
gats. Jag kan se min roll ännu klarare och vad som sker 
när vi förflyttar oss mellan den handleddes värld och pati-
entens. 

Handledarens livsvärld
I min roll som handledare har jag med min livsvärld och 
lägger den som en bakgrundsmatta. I det enskilda hand-
ledningstillfället är jag uppmärksam på om min livsvärld 

vill ta plats i för stor grad och tar då upp det i min efter-
handledning. 

Jag och dom-perspektiv
Många sjuksköterskor och undersköterskor är upptagna av 
sin egen uppgift, vad och hur de ska göra för att göra rätt. 
I handledning är vårdaren i fokus. Vårdaren berättar en 
vårdsituation och vilka förnimmelser, känslor, och tankar 
som uppstått ur det. 

Det är lätt att stanna i vårdarens kropp och livsvärld. 
Hur många handledare har inte tyckt att handledningen för 
ofta handlar om problem med chefen eller relationen till 
en obekväm läkare? Som handledare har jag oftast lockat 
gruppdeltagarna att hitta patienten. Vad var det för patient 
inblandad och vad handlade det om för motsättning i själ-
va vårdandet? Då hittar vi energin till varför det är viktigt 
att lösa konflikten med en arbetskamrat; det är för att pati-
enten ska få bra vård. 

Jag, du och vi-perspektiv
Med livsvärldsperspektivet har det förtydligats. Energin i 
en berättelse finns alltid i något som den handledde upp-
levt i mötet med en patients livsvärld. Man har inte förstått 
patienten, man har inte kunnat, man har inte hittat rätt sätt 
att hjälpa eller inte förstått vilka livsprojekt man skulle 
hjälpa patienten till. Där uppstår frustration, otillräcklig-
het, känslan av att inte duga, rädslan för att göra fel, ilska 
mot patienten – alla de känslor som vårdare så ofta ut-
trycker i handledning.

Genom att ta ytterligare ett steg, hjälpa den handledde 
att gå in i patientens värld och se dennes utsikt, kan vår-
den fördjupas. Vi har med framgång använt rollspel för att 
känna på hur det är att vara patienten, men en del hand-
ledda kan tycka att det är svårt att rollspela. Jag har nu 
provat andra sätt att hjälpa den handledde att hitta patien-
tens livsvärld. 

Strul i organisationen
Vid ett tillfälle var en sjuksköterska missnöjd med den 
vård de gett patienten. Patienten hade fått vänta för länge 
eller måste återkomma en annan dag på grund av organi-
satoriskt strul. Sjuksköterskan tyckte det var så skamligt 
att hon inte vågade titta på patienten när han kom tillbaka. 
Jag bad henne tänka sig in i att hon var patienten och be-
rätta om hur det var i hans situation. ”Patienten” berättar 
då hur rädd han varit först, men att han nu när han blivit 
frisk är så oerhört tacksam för alla behandlingar och me-
diciner han fått, och att alla respekterat honom trots att 
han inte är den pratsamma typen. Att han känner sig stolt 
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för att han klarar av sin sjukdom. Han minns inte att han 
fått vänta ibland, det var obetydligt i sammanhanget.

När den handledde sen kommer tillbaka till sin egen 
livsvärld kan hon se att den viktigaste vården fungerat, 
att patienten känt sig respekterad. Det dåliga flytet i or-
ganisationen har påverkat henne i hennes arbetsvardag 
mer än det påverkade patienten. Hon är fast övertygad 
om att ta itu med strulet, men hon säger att hon ska sluta 
skämmas och titta välkomnande på patienten nästa 
gång.

Säga till 
En annan gång berättar en sjuksköterska att en under-
sköterska sagt att sjuksköterskan hade fel, medan de 
stod bredvid patienten. Hon tyckte det var pinsamt att i 
patientrummet korrigera undersköterskan och blev 
dessutom osäker på om hon hade rätt. Hon hade inte 
pratat med undersköterskan efteråt, utan det hade resul-
terat i många samtal ”i sköljen” om hur besvärliga och 
uppstudsiga undersköterskorna var. Patienten fanns med 
helt kort i början av berättelsen vid handledningstillfäl-
let. Det hela togs upp som en fråga om hur man ”säger 
till” en undersköterska. 

Jag frågade då om hon kunde sätta sig in i att hon var 
just den patienten, och berätta hur patienten skulle vilja 
ha det? 

Som ”patient” blev den handledda alldeles upprörd 
och tyckte det var höjden att inte sjuksköterskan som 
visste senaste rönen hade låtit henne få den vården di-
rekt utan ”mesat ur”. ”Patienten” sa att det kändes osä-
kert när man inte fick samma besked från vårdarna. 

När sjuksköterskan kom tillbaka till sin livsvärld som 
vårdare var hon entusiastisk för att ta sig an denna fråga 
på ett annat sätt. Hon såg att det handlade om att ge rätt 
vård, och då fick hon kraft att agera. Hon skulle prata 
med chefen om att få undervisa på APT samt skriva det 
tydligare i PM, så att hon kunde hänvisa till det nästa 
gång någon hade en avvikande idé om bästa vård.

Överraskad
Jag har blivit positivt överraskad av hur lätt handledda 
har att gå i patientens skor, när det görs tydligt. Jag tror 
att jag tidigare frågat ”Vad tror du patienten tänkte?”, 

men då har vårdaren stannat kvar i sin egen livsvärld. 
Genom att tydliggöra med till exempel ”Tänk dig in i att 
du är just den patienten. Hur han kommer in på mottag-
ningen, sitter på stolen. Han har just fått veta att han 
måste ta nya prover eftersom de tidigare visade på en 
eventuell försämring. Berätta hur du tänker.” hjälper vi 
den handledde att en stund kliva ur sin livsvärld och in i 
patientens. Tydligt går vi sen tillbaka till den handleddes 
värld. 

”Nu när du provat att gå i patientens skor, vad tänker 
du som vårdare?”

Min erfarenhet är att de handledda blivit mer nyfikna 
på att titta på, fråga och samtala med patienterna på det-
ta sätt. De har ett ökat fokus på att ”Förstå för att kunna 
hjälpa”.

Lena Matsson
Fakta 
”Hälsa och vårdande i teori och praxis” 
av Karin Dahlberg och Kerstin Segesten. 
Förlag: Natur och kultur 2010.

Har du själv blivit påverkad i ditt handledarskap av 
en bok eller en föreläsning?
Skriv och berätta i Medlemsbladet!

*Livsvärldsteorin
Denna teori lanserades av Husserl. Teorin innebär att vi 
inte kan fånga en beskrivning av det verkliga "objekti-
va" utan bara människans upplevelse. Livsvärlden är 
världen så som vi uppfattar den. Livsvärlden består ex-
empelvis av minnen, vår vardagsvärld (så som den levs 
oreflekterat), kroppsförnimmelser samt av förväntningar 
om framtiden. 
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Landskursus for 
Fagligt Selskab for 
Sundhedsfaglige 
Supervisorer

Tema: ”Grib øjeblikket”
Den 1. – 2. februar 2012

Quality Hotel Park 
Middelfart, Danmark

Grib øjeblikket – titlen skal opfordre og anspore os som 
faglige supervisorer og vejledere til at bruge de muligheder vi 
har for at anvende de mange kompetencer uddannelsen har 
givet os. Vi har inviteret faglige supervisorer, som har arbejdet 
på forskellige måder, til at inspirere os. Indenfor 
sundhedsarbejdet er der mange følelser i spil, og vi har brug 
for at håndtere og rumme egne og andres følelser. Når det 
sker på en konstruktiv måde, er der basis for personlig 
udvikling. Det er der forsket og skrevet om blandt andet af 
sociolog, Poul Poder, som vil indlede den første dag. 
Mindfulness er et begreb, som vinder ind, og i mange 
virksomheder er det et tilbud for de travle ledere. Vi har 
derfor inviteret, psykolog, Anne Dorthe Hasholt, til at uddybe 
dette tilbud. Kvalitetsforbedring af sundhedstjenesterne byder 
på vigtige muligheder for vejledere. Rene Buch Nielsen fra 
Videnscenteret i Århus og Trulte Konsmo, Kunnskapssenteret 
i Norge, vil bruge konferencens sidste eftermiddag på dette. 

Program
Dag 1 ”Følelser på arbejde”
v/ Poul Poder, Lektor, Ph.d, Københavns Universitet
”Mindfulness”
v/ Anne Dorthe Hasholt, Psykolog
Parallelsessioner:
1) Silent room v/ Susanne Konnerup
2) Zumba room v/ Nadja Andreasen
Dag 2 
Fokus på kompetencer og muligheder hos 
supervisor/vejleder
En SWOT-analyse

”Erfaringer med teamsupervision”
v/ Susan Hannibal, Faglig supervisor
”Mindfulness – erfaringer og refleksioner”
v/ Susanne Konnerup, Faglig supervisor
”Når en supervisor arbejder med kvalitetssikring”
v/ Annemette Olesen, Faglig supervisor
Fra ide til handling – med inspiration fra 
formiddagens temaer
”Vejledning i at skabe forbedringer”
v/ Trulte Konsmo, Faglig Supervisor, Nationalt 
Kundskabscenter, Norge og Rene Buch Nielsen, 
Projektleder, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 
Region Midtjylland

Pris: Kursusafgift incl. overnatning Kr. 4.200,00
For ikke medlemmer af FS 30 Kr. 4.700,00
Kursusafgift uden overnatning Kr. 3.200,00
For ikke medlemmer af FS 30 Kr. 3.700,00
Tilmelding: Tilmelding skal ske elektronisk til sekretær 
den 15. december 2011

Läs mer om föreläsarna, program och anmälan på vår 
svenska hemsida www.omvardnadshandledning.se

http://www.omvardnadshandledning.se
http://www.omvardnadshandledning.se
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På önskelistan:
Redaktören 
önskar bilder på 
grupper och möten,
samt insändare och 
artiklar till Medlems-
bladet
Skicka med e-post till

lena.s.mattsson@ltdalarna.se

Årsmöte
för	  Handledning	  i	  Omvårdnad
arrangeras	  i	  anslutning	  4ll	  

Lust	  &	  Kunskap	  
Sjuksköterskedagarna,	  SSF,

22-‐23	  mars	  2012	  
i	  Örebro

Tänk	  på	  a9	  mo4oner	  
ska	  vara	  styrelsen	  4llhanda	  
60	  dagar	  före	  årsmötet.

Marianne	  Inde,	  sekr.	  i	  HiO	  
e-‐post:	  marianne.inde@liv.se

Utbildning
Känner	  du	  någon	  som	  vill	  utbilda	  sig	  Ell	  hand-‐
ledare?	  

Karlstads	  universitet,	  avdelningen	  för	  om-‐
vårdnad,	  erbjuder	  våren	  2012	  Handledning	  i	  
Omvårdnad	  för	  sjuksköterskor,	  30	  Hp	  på	  
kvartsfart,	  delvis	  distans.	  

Antagningsort	  blir	  Karlstad	  och	  lärgrupper	  
skapas	  uEfrån	  geografisk	  spridning.	  Kursen	  föl-‐
jer	  riktlinjerna	  för	  Godkännande	  av	  handleda-‐
re,	  sekEon	  Handledning	  i	  Omvårdnad	  inom	  
SSF.	  

Kursansvarig:	  ChrisEna	  Sundin	  Andersson

tel.	  054	  -‐	  700	  24	  37

e-‐post	  chrisEna.sundin-‐andersson@kau.se

Vem gör vad 
i styrelsen
Styrelsen för Handledning i Omvårdnad är en arbetande 
styrelse, dvs ordinarie ledamöter och suppleanter ingår 
alla aktivt på styrelsemöten. Här är de roller och funktio-
ner vi har 2011:

Ordförande, Gunnel Selin
Vice ordförande, Lena Marner
Sekreterare, Marianne Inde, förbereder dagordningen i 

samarbete med ordföranden, bokar lokaler, sammanfattar 
styrelsemötets diskussioner och beslut till minnesanteck-
ningar. 

Kassör, Linda Hedberg, ansvarar för ekonomi och bud-
get, medlemsavgifter och IT-systemet ”Robin” för med-
lemsregistreringen och medlemshanteringen. 

Nätverksansvariga, Birgitta Lundgren och Ylva Lilja, 
driver aktuella frågor via styrelsen ut till de lokala nät-
verken. 

Ansvar för ny kunskap/litteratur/forskning/kurser, Mo-
nica Rönning -Frick 

Medlemsbladet, Lena Mattson och Lena Marner. 
Nordiskt Forum, Monica Rönning-Frick och Gunnel 

Selin.
Suppleant, Helena A T, stödjer Linda H och Monica R 

under år 2011. 
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