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Kära medlemmar Jag har funderat en hel del över kyla under 
hösten – och då inte i termer av väder. Istället handlar det om den 
kyla som präglar de sammanhang jag rör mig i som handledare. 

Idag ses sjuksköterskor allt mer som en handelsvara, som 
arbetsgivare kan behandla som de behagar. Och lön ska de INTE 
ha. 

Min höst har innehållit ett flertal möten med sjuksköterskor 
som har känt sig reducerade utifrån den lön de erbjuds för det ar-
bete de förväntas göra. Det har också varit möten med förtvivlade 
sjuksköterskor och chefer som oroligt frågar sig hur de ska orka 
och hur de ska svara mot kravet på patientsäkerhet och kvalitet. 
Det är lätt att då som handledare se begränsningen i den egna 
rollen. 

Handledning strävar mot att stödja sjuksköterskans självstän-
dighet vilket bland annat innebär att teori integreras i praktisk 
handling. Ytterst vill vi hävda den kompetensen vid patientens 
sida, i vardagen, där mötet sker. Handledningen behöver stödja 
sjuksköterskor i att stå rakryggade när det finns en risk att andra 
reducerar rollen till assistentnivå, men också stödja sjuksköter-
skor att inte reducera sig själva!

Handledningens roll blir då att utmana. Att våga utmana sjuk-
sköterskor att gå ut i det okända och osäkra och reflektera över 
sitt uppdrag. Och kanske våga utmana sig att göra de val som 
också kan ses som ett risktagande?

Det krävs ett fysiskt möte för att våga vara modig och kliva 
ur sin komfortzon, både för handledare och som handledd. Den 
utmaning som erbjuds i ett fysiskt möte genererar styrka och 
medvetenhet. Därför måste även handledarutbildning innehålla 
mycket praktik och träning för blivande handledare. 

Om vi inte ställer krav på att vi handledarutbildade sjuksköter-
skor behövs i vården, signalerar vi att vi är mindre viktiga. Vi blir 
inte trovärdiga! Vi behöver utmana våra kollegor och vi behöver 
utmana arbetsgivarna. Det är viktigt att sjuksköterskor får jobba 
med sin reflektion så att det arbete de gör vilar på en noga över-
vägd grund av erfarenhet, kunskap och medvetenhet. 

Om vi önskar spela på handledarmarknaden, vara en maktfak-
tor i de rum där vård bestäms/drivs/planeras eller genomförs, 
måste vi våga ta plats i fler sammanhang, hävda vår betydelse 
och göra det tillsammans. Ensam är inte stark! 

Med önskan om ljus i mörkret och en riktigt God Jul. 
Gunnel Selin  

Ordförande

Kyligt klimat för  
handledning i omvårdnad

INNEHÅLL
En diamant för innovation...... ................................... .3

Handledning visar chefens roll..... ....................... ......4

Handledningens kärnor ..........................................5-8

Chef och handledare ................................................. 9

Nätverken .........................................................10 - 13

Insändare.................................................................14

Kallelse till årsmöte och studiedag .......................... 15

Nästa styrelsemöte: I samband 
med årsmötet, se sidan 15. Håll koll 
på hemsidan för aktuell information 
och kalendarium
www.omvardnadshandledning.se

Nästa nummer av Medlemsbladet 
kommer i vår. Skicka gärna in bi-
drag till lena.s.mattsson@ltdalarna.
se



En diamant för innovation
MEDLEMSBLADET – 1, 2013

Sidan 3

Den föreläsning som kanske tillta-
lade oss mest hölls av den sista av 
föreläsarna, Lotte Darsö, lektor och 
PhD vid Aarhus universitet samt 
författare till Innovationspaedagogik 
– konsten att fremelske innovations-
kompetence.
Navigera tillsammans
Lotte Darsö menade att innovation 
skapas i team och definierade inno-
vationskompetens som konsten att 
navigera effektivt tillsammans med 
andra i komplexa sammanhang. Hon 
presenterade vidare den så kallade 
innovationsdiamanten, som består 
av de fyra parametrarna vetande, 
icke-vetande, relationer och be-
grepp/koncept.

Modellen kan användas som ett 
analyserande verktyg och i arbetet 
som pedagog eller handledare kan 
man ställa sig frågorna:

• Vilka dimensioner i diamanten 
har vi mest fokus på?

• Vilka dimensioner kan med för-
del dras in mer?
Mer ickevetande
Själv menade Lotte Darsö att vi bör 
röra oss i området icke-vetande för att 
arbeta mer med det vi vet att vi inte 
vet och även det vi inte visste att vi 
inte vet.

Vidare beskrev Lotte Darsö be-
greppet prejekt, ett steg som föregår 
projekt. I den fasen gäller det att 
experimentera och använda sig av 
sin kreativitet.

Hon lyfte här in estetiska läropro-
cesser; att uppleva och lära genom 
sinnena och konstnärliga läropro-
cesser; att uppleva och lära med 
hjälp av de metoder och material 
som konstnärer använder.

Det här är en modell som stämmer 
med det sätt vi arbetar på och efter 
föreläsningen passade vi på att göra 
lite reklam för vår baskurs i symbol-
iska, kreativa uttryckssätt. Det ledde 
till att vi fick deltagare från våra 
nordiska grannländer som deltagare 
till kursen i Frankrike.
Goda Rådhuspannkakor
Konferensen startade med en sam-
ling i Köpenhamns Rådhus, dit vi var 
inbjudna av Köpenhamns Kommu-
nalbestyrelse. Vi samlades i det rum 
där Dronningen går ut på balkongen 
och vinkar till folket. Det gjorde inte 
vi, i ösregnet! Däremot smakade vi 
på de berömda rådhuspannkakorna, 
fyllda med en gräddig vaniljcreme 
med honung och rostade mandlar 
ovanpå. Mycket gott! 

Till detta hade säkert vi i Sverige 
bjudit på kaffe, men nu var vi ju i 
grannlandet och då dricker man öl 
eller vin. Så vi ”hyggede” oss med 
söta pannkakor och rödvin.

För att fortsätta på det läckra om-
rådet fick vi, på DGI där konferensen 
hölls, utsökta kakor, frukt med mera, 
till både för- och eftermiddagskaffet. 
Lunchen hölls i en jättestor matsal 
där många olika konferensgäs-
ter utspisades. Trots mängden av 
människor var allt väldigt fräscht, 
fint och gott. 

Festmåltiden på torsdagskvällen 
hölls i samma sal och den var fan-

tastisk för både öga och gom. Som ni 
förstår gillar vi mat!

Fin musik
En annan fin upplevelse var musiken. 
Vid varje paus och vid varje inledning 
av dagen fick vi njuta av underbar, 
levande musik av olika karaktär. 

Ett inslag i programmet var mu-
sikern Peter Bastien, som förutom 
att tala om meditation, närvaro och 
lycka, också spelade på sugrör!

Liv och Mads var en ung duo och 
Livs kristallklara stämma berörde 
oss särskilt starkt. Hjärtats slag blev 
påtagliga, håret reste sig på kroppen 
och gråten av lycka och berördhet 
kändes i halsen.

Dessutom spelade en av arrang-
örerna med i det storband som 
underhöll oss under festmiddagen. 
Den härliga musiken gjorde att vi 
inte kunde sitta stilla utan dansade 
vilt och häftigt.

Delad glädje
All denna påfyllnad förstärktes av att 
dela gemenskap och glädje med andra 
handledare.

Britt Johansson  
och Christin Olsson

I slutet av maj arrangerades 
den Nordiska kongressen i 
handledning i Köpenhamn. 
Här och på följande sida be-
rättar några av deltagarna om 
sina erfaerenheter från kon-
gressen.
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Mia von Knorring var en av föreläsar-
na på Nordiska kongressen i handled-
ning. Hennes föreläsning bekräftade 
mina egna erfarenheter av att vara chef 
och på de tankar jag har om handled-
ning specifikt till chefer. 

Det kändes som att komma hem 
att höra Mia von Knorring tala. Hon 
tog tydligt avstånd från den manage-
mentlitteratur som översvämmat detta 
område de senaste åren, vilket jag tror 
bidrog till min känsla.

Chefer behöver handledning
Mia von Knorring menar att chefer 
behöver handledning på grund av 
sina upplevelser av både maktlöshet 
och makt, frånvaro av professionell 
tillhörighet och svag tillhörighet i 
chefsrollen.

I sin maktlöshet är chefer alltid 
synliga och krävs på snabba beslut. 
Många är beroende av dem och de har 
stort ansvar, men utan egentlig kon-
troll. De är mycket ensamma och kan 
inte eller törs inte dela sina känslor 
med andra.

Positionen som chef ger makt och så 
gör också besluten hen fattar eller låter 
bli att fatta. Förmågan att hantera både 
egna och andras känslor får också 
konsekvenser för chefen själv, medar-
betaren och verksamheten.

Professionell tillhörighet
Chefer saknar mestadels en samman-
hållen chefsutbildning. De behöver 
inte vara legitimerade och har inte 
heller tydliga etiska regler för sitt upp-
drag vilket gör att de inte har någon 
självklar professionell tillhörighet.

Mia von Knorring hävdar att första 
linjens chefer är de mest utbildade och 
ofta får problem med andra linjens 
chefer, som känner sig hotade och inte 
förstår. Detta kräver ansvar och är ofta 
mycket tufft.
 
Svag tillhörighet i sin roll 
Det tredje skälet till att chefer behö-
ver handledning är att de har en svag 
tillhörighet i chefsrollen. De saknar 
ofta ett ”vi” och identifierar sig sna-
rare med grundprofessionen än med 
chefspositionen. Det är vanligt att till 
exempel läkare beskriver sig som just 
läkare istället för som chef.

Handledarens roll är att hjälpa che-

fen att vara i sin ROLL, inte i hela sig.  
Det är viktigt att arbeta med att få che-
fen att professionalisera sitt beteende 
– alltså att göra något med sig!

Handledaren ska hjälpa chefen att 
beskriva syftet med rollen/verksam-
heten som ligger till grund för rollen.

Samtalet fokuserar på att medvetet 
välja vad chefen tar med in i rollen, 
vilket Mia von Knorring kallar att 
vara ”i person”. Detta styrs av egna 
personliga drivkrafter och handlar om 
personlighet, känslor och erfarenhet-
er. Handledningssamtalet bör också 
beröra risk för maktutövning och vilka 
förutsättningar chefen har för empati, 
medkänsla och etisk reflektion.

Att ”vara i roll” handlar om att utgå 
från sig själv och sin personlighet och 
välja vad av jaget/personen som ska 
tas med in i en situation för att inte 
chefens egen person, behov eller käns-
lor tar överhanden. 

Person = drivkrafter (desire), det inre 
tryck som driver individen.
Kontext/sammanhang =de resurser 
jag har till mitt förfogande.
Syfte = det som styr systemet (organi-
sationen).

Tjänar systemets syfte
Att vara professionell i Roll är en 
modell för att omvandla personliga er-
farenheter till autentisk handling som 
tjänar verksamhetens syfte.

Jag tycker att Mia von Knorring har 
en bra modell för hur jag ska tänka i 
min roll som handledare och hur jag 
kan jobba med chefer i handledning i 
deras ledarroll. Modellen har varit till 
hjälp för mig vid flera av de chefs-
handledningar jag jobbar med just nu.

Dessa tre aspekter (person, system 
och sammanhang) behöver man ta 
hänsyn till för att kunna vara i roll och 

stödja chefer i handledning genom att 
ställa frågor som till exempel:

”Vad av mig själv ska ja ta med/inte 
ta med, för att kunna arbeta i enlighet 
med syftet och nå målen?” Det jag tar 
med ska gagna syftet.

Alla delarna behövs
Om en organisation saknar syfte går 

det inte att ta sin roll och agera, utan 
det blir en organisation som styrs av 
allas olika individuella drivkrafter 
(desire).

Vi bär alla på ryggsäckar. Om man 
som chef lyckas professionalisera sig 
in i sin roll kan man använda sina er-
farenheter in i roll och visa på hur man 
i arbetssituationen kan arbeta för att nå 
syftet tillsammans. Då hjälper chefen 
även alla medarbetare in i roll.

Mia von Knorring hävdar att det 
är aspekten ”person” som chefer har 
svårast med. Den är oftast omedveten, 
men gör att de inte alltid lyckas med 
sina avsikter vilket kräver medveten 
reflektion.

Mia von 
Knorring är 
medförfatta-
re till boken 
”Chef med 
känsla och 
förnuft” 
tillsammans 
med Christer 
Sandahl och 
Erica Fal-
kenström. 
Det är en 
bok jag 
gärna använder mig av som 
dessutom beskriver grupputveckling 
och känslornas betydelse på ett bra 
sätt.

Mia von Knorring har också dokto-
rerat med avhandlingen; ”The mana-
ger Role in relation to the Medical 
Profession”, Karolinska Institutet 
2012.

Gunnel Selin

Handledning visar chefens roll
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”Vad är bäst för patienten” är en 
fråga jag ofta brukar ställa när det 
börjar hetta till i handledningen eller 
kring fikabordet i personalrummet på 
vårdavdelningen. Då brukar samta-
let stanna upp ett tag och tar ofta en 
annan inriktning. 

Alla vet nog egentligen vad som 
skulle vara bäst för patienten, men 
diskussionen har egentligen inte ut-
gått från vad patienten behöver utan 
mer om vad som rör sig i och mellan 
medarbetarnas skilda världar i rådan-
de arbetskultur. Att då kunna ”lyfta” 
frågan och diskutera utifrån ett annat 
perspektiv kan vara väldigt fram-
gångsrikt. Som att fokusera på ”vem 

är vi till för”, ”vad är mitt ansvar för 
patienten och hur vågar jag, ensam?, 
stå upp för patienten”? Hur vågar vi 
som medarbetare, sjuksköterskor, 
vara modiga, det vill säga att våga 
stå upp för det goda (ref. Platon) och 
riskera att bli ifrågasatta och kanske 
motsagda? Vad har vi för verktyg att 
ta till i konflikter och samarbetssvå-
righeter?

Att gå i handledning innebär att 
stärkas i sin yrkesroll, få en ökad 
självkänsla, bli mer medveten och re-

flekterande. På ”köpet” får jag också 
med mig verktyg som jag kan använ-
da utan att gå i svaromål/försvar. 

Genom att bjuda på egna känslor 
och använda öppna frågeställningar 
behöver kanske inte meningsskiljakt-
igheter till en konflikt utan kan han-
teras professionellt, utifrån patien-
tens fokus. Med ett personcentrerat 
förhållningssätt och ett strukturerat 
arbetssätt, som till exempel patient-
närmre vård, (numera beforskat), kan 
vi nå ökad arbetstillfredsställelse och 
ökad vårdkvalitet för patienterna.  

Marianne Inde
Landstinget i Värmland

Handledningens kärna
När HiOs styrelse möts är ”Handledningens 
kärna” ett återkommande tema blandat med 
reflektioner om ”omvårdnadens kärna”. Som 
så ofta definierar vi oss genom att tala om 
vad det INTE är. Vi ser många exempel i 
vården på det som vi inte tycker är God vård. 

Nu har vi bett några styrelsemedlemmar och 
redaktören för Medlemsbladet att ge sin bild 
av ”Handlendingens kärna”. Det blev många 
olika frukter i fruktskålen. Vi vill gärna ha 
flera tankar om Handledningens kärna - skriv 
till oss.
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Vad är Omvårdnadshandledningens 
kärna?

Det är att som handledare medverka 
till att den handledde utvecklas och 
ges möjlighet att inhämta de kunska-
per och färdigheter som behövs för 
att ge en god omvårdnad i det dagliga 
vårdarbetet. 

Det är att arbeta med egna och an-
dras attityder till den omvårdnad, vård 
och handledning vi ger.

Det är att peka på att när tjänster 
som besparingsåtgärd inte besätts 
leder det till att vi jobbar övertid, inte 
kan ta ut raster, ibland inte ens hinner 
gå på toaletten under ett arbetspass. 

Det är att peka på att personal blir 
sjuk själv när de uppmuntras till ut-
vecklingsarbete av ledningen samti-
digt som chefen kräver övertid i ett 
oerhört krävande treskiftschema.

Det är att trösta den sjuka sjukskö-
terskan som sa ifrån att hon inte skulle 
orka med både övertid och utveck-
lingsarbete som hon blev lovad inte 
skulle sammanfalla men som det ändå 
gjorde för att det fattades vikarier.

Det är att peka på att när det vär-
sta händer att en patient dör hjälper 
det inte att vi av högsta ledning blir 
utskällda och diagnosticerade och att 

styrande dokument åsidosätts där det 
står vilka åtgärder som ska vidtas för 
att förhindra att det upprepas 

Det är att stödja personal att peka på 
att medarbetare inte fungerar i vårdar-
betet.

Det är att stödja personal att ta upp 
uppenbara och återkommande brister 
hos ledare

Det är att peka på att det är förtroen-
deskadligt när facklig företrädare och 
chefen delar mera information än de 
gör med sina medlemmar

Det är att peka på att sjukvårdens 
organisation inte kan svänga 180° i 
uppfattningar och beslut om verksam-
hetens styrning och upplägg inom 1 år.     
Att även detta är förtroendeskadligt.

Det är att peka på att all omvårdnad 
behöver ges och tas emot i en förtro-
endeskapande positiv miljö att få ett 
fullgott resultat.  

Det är att peka på att samma förut-
sättningar i hög grad gäller förhållan-
det mellan ledning och sjuksköterska 
för att chefer ska kunna tolka, förstå 
och åtgärda brister på arbetsplatsen. 
Att inte fortsätta åtgärda brister på ett 
sätt som tidigare inte visat sig hjälp-
samt.   

Det är att verka politiskt för att få 

till stånd förändring mellan ledning 
och sjuksköterska från en auktoritär 
ledningsstruktur till ett samtal om hur 
vi hittar ömsesidiga lösningar på de 
svårigheter som uppkommer i arbets-
vardagen

Det är att med en dåres envishet 
åter och åter peka på att målet med 
omvårdnad och handledning är att 
ge utrymme för den bästa möjliga 
vård och behandling till patienter och 
närstående .  

Det är att peka på att när vi blir 
hänvisade åt oss själva att lösa de 
allra svåraste problemen i arbetet 
blir resultatet sämre än när vi arbetar 
med lösningar tillsammans med våra 
arbetskamrater 

Det är att peka på att etik och med-
mänsklighet ibland är en tillfällighet 
om det finns tillgängligt för anställda i 
sjukvården.

Det är att peka på att det finns 
arbetssätt och arbetsstruktur som un-
derlättar och utvecklar samarbete.

Yvonne Wallberg Andersson
Leg.Sjuksköterska, leg. Psykoterapeut, 

godkänd handledare i Omvårdnad
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Den första handledare jag mötte var 
Inger Lennerthson. Hon gav mig den 
bild som för alltid symboliserar hand-
ledningens kärna för mig. Hon sa att 
handledning är som att blåsa upp en 
ballong. 

– Tänk dig en ballong med Musse 
Pigg på, som man köper till barnen, sa 
hon. Den ligger där tunn och sladdrig 
och du ser inte vad bilden föreställer, 
bara att det är något med färger. Sen 
fyller du den med luft, andetag efter 
andetag och ser mer och mer. Och mitt 
i en utandning upptäcker du; ”Aha, det 
är Musse Pigg”.

Den bilden har jag fortfarande med 
mig när jag handleder. Vilken figur ska 
framträda idag? Vad är det för figur 
på din ballong som vi ska få syn på 
tillsammans? 

Handledarens uppgift blir att hitta 
luften, den kraft som den handledde 
behöver för att blåsa upp sin ballong. 
Ibland också att hjälpa den handledde 
att se vad ballongen föreställer, att 
våga se både det vackra och kanske 
det lite dammiga, hantera det och ta 
med sig insikten till sin yrkesvardag.

För att titta närmare på våra sladdri-
ga ballonger behöver vi trygghet och 
fokus. Handledningens former skapar 
den anda av äkthet, trygghet, stöd, 
utmaning, acceptans och empati som 
är förutsättningen för luft och nya 
andetag. 

Jag tror att min tydlighet med att vi 
fokuserar på yrkesvardagen och mötet 
med patienterna ger en god ram för att 
vara modig med just det. Jag tycker 
också att den handledningsmodell jag 
lärt mig ger allra mest ”aha-upplevel-
ser” för deltagarna när man har ären-
den som handlar om just omvårdnad 

av patienter. 
Det händer ganska ofta att de 

handleddas berättelser startar 
med fokus på problem i rela-
tioner med chefer och arbets-
kamrater. Eftersom min hand-
lednings kärna är att fokusera 
på patientomvårdnaden hjälper 
jag den handledde att blåsa upp 
omvårdnadsdelen av sin bal-
long. Genom åren har jag sett så 
många exempel på att det bak-
om varje irritation över chefer, 
budget och scheman finns en 
otillfredsställelse över att man 
inte kan ge sin medmänniska 
den vård man vill. Frågan ”vad 
är det du inte kan ge/göra för 
patienterna i detta läge?” kan väcka 
ett starkt engagemang för att arbeta 
vidare och ta tag i situationen på olika 
sätt. Genom att gå från ”jag orkar inte 
med min sura arbetskamrat som bara 
gnäller” till att ”patienterna får inte ett 
värdigt bemötande av min arbetskam-
rat och det ska alla patienter ha” flyttas 
fokus. ”Mitt problem” blir istället 
frågan om ”vårdens lösning”. Det kan 
vara en slingrig väg att gå, men jag är 
fast övertygad om att det alltid går att 
hitta ett omvårdnadsfokus i det som 
verkar vara ett relationsproblem.

Jag minns till exempel en hand-
ledd som vårdade mycket svårt sjuka 
personer. Det fanns en rutin om vilotid 
några timmar om dagen, för att patien-
terna skulle få en sammanhållen vila 
från vårdåtgärder. Detta följdes inte 
av all personal och den handledda var 
otroligt arg på dessa kolleger. Dess-
utom hade en anhörig fått sitta hos en 
patient under hela vilotiden, trots att 
det störde andra. Hon var arg sina på 
arbetskamrater, chefen och den anhöri-
ge som inte förstod. 

Vi gjorde ett rollspel i gruppen. Hon 
fick prova att vara sig själv och agera 
på olika sätt. Sedan fick hon vara 
arbetskamraten, chefen och slutligen 
patienten. När hon var patienten bör-
jade hon gråta och sa ”Det är ju ingen 
som bryr sig om mig. Ingen frågar vad 
jag vill, hur jag har det. Jag vill att ni 
ska säga till min anhörig att hon får 
sitta här, för det lugnar mig. Men att 
hon bara ska vara här och vara tyst så 
att jag får vila. Och var tyst i korri-
doren så att ni inte stör mig med era 
konflikter”. 

Efter denna aha-upplevelse fick 

den handledda väldigt mycket kraft 
att hävda rutinen med vilotid, men 
ibland modifierat och med patienterna 
i fokus. 

Handlednings kärna är att hjälpa den 
handledde att hitta sin andningsluft, 
våga blåsa upp ballonger och se sina 
figurer. Handledningens kärna är att 
fokusera på de figurer som handlar om 
omvårdnad, vårt uppdrag och själva 
fundamentet till varför vi är vårdare. 
Det handlar om att hitta kraften i den 
handleddas engagemang och vårdan-
de hållning. Att hitta viljan att hjälpa 
andra till ett gott liv, enligt vårdveten-
skaplig teori om hälsa. 

Just nu handleder jag nyanställda 
sjuksköterskor. Där syns en annan 
handledningskärna extra tydlig, och 
det är kopplingen till vårdvetenskapen. 
När teori ska omsättas i praktik är det 
alltför lätt att så kallat ”sunt förnuft” 
tar över och Musse Pigg-bilden tolkas 
utifrån det. Genom att påminna och 
hjälpa dem att koppla till vårdveten-
skapen lyfts det de ofta uppfattar som 
”deras fel” till allmän livskunskap och 
lärande in i yrket som sjuksköterska.

Handledningen kärna är att i en 
kontext av värme blåsa upp omvård-
nadsballonger som gör det möjligt att 
ge kärlek till dem som lider.

Lena Matsson
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En kärna till det som ska växa

Handledningens kärna kan ses som 
kärnan, fröet och grunden till det som 
ska växa. 

Jag har förmånen att handleda 
studenter i sjuksköterskeutbildningen. 
Det är obligatoriskt med handledning 
under utbildningen vilket ger mig 
motstridiga känslor. 

Jag har lärt mig om vikten av fri-
villighet, samtidigt som man under 
utbildning till sjuksköterska kan 
fundera i andra banor. Studenten 
har sökt sig frivilligt till utbildning-
en, men innehållet i kurserna är 
inte frivilligt. Då kan man tänka som 
Tveiten (2010) att ”om man inte 
är villig att ta emot handledning så 
är man inte heller villig att kritiskt 
betrakta sin egen yrkespraktik. Är 
man då kompetent att arbeta med 
människor?” 

De händelser som studenterna har 
med sig är relaterade till möten med 
patienter och vårdpersonal under 
VFU-perioder. Studenterna ser och 
hör med en alldeles lysande klarhet. 
Det är så viktigt att lyssna till vad 
de har att berätta. En återkomman-
de berättelse är att alla patienter/
äldre inte får den goda omvårdnad 
som lärs ut i undervisningen och att 
de som studenter inte vågat lyfta 

detta. Studenterna far illa när de 
trodde sig var mer modiga med att 
säga ifrån. När de inte orkar blir det 
ett dilemma att bära. Varför gjorde 
jag inget eller varför sa jag inget? Här 
är det viktigt att stödja och bekräfta 
att det studenterna sett och ibland 
också gjort är sant. 

Studenterna är noga med att po-
ängtera att det bara är vissa vårdare 
som på olika sätt kränker patienter. 

I handledningen kan vi ta del av 
det som studenterna tänker i olika 
situationer och även om de inte hade 
ork att handla så får studenterna möj-
lighet att beskriva vad som är god 
omvårdnad. 

Jag anser att en mycket viktig del 
i handledningens kärna är att stötta 
studenter så att de kan fortsätta 

vara seende och hörande, både 
under studietiden och som färdiga 
sjuksköterskor.

Enligt utvärderingar bland stu-
denterna är handledningens kärna för 
att mötas i grupp, att våga berätta och 
delge kurskamrater sina tankar och 
känslor i olika situationer. Gruppen 
ger stöd för det jag sett och hört under 
VFU – jag är inte ensam.  Detta är att 
ta ansvar för sin utveckling. 

Min handlednings kärna är att 
stärka studentens självkänsla så att 
det sker en yrkesmässig utveckling 
under utbildningen och att studen-
terna, de blivande sjuksköterskorna, 
får det mod som krävs för att ta ansvar 
för patientens omvårdnad.  

Christina Sundin Andersson



I mitt uppdrag som avdelningschef 
träffar jag oerhört mycket människor, 
både samarbetspartners i andra verk-
samheter och vår egen personal. 

Se möjligheterna
En stor del av min vardag handlar om 
att, tillsammans med andra, utveckla 
och förbättra vården för våra patienter. 
Många gånger är det svåra uppgif-
ter och en framgångsfaktor är att få 
människor att se möjligheter och inte 
hinder. Genom möten med andra och 
genom att ställa öppna och nyfikna 
frågor får man ofta en process att gå 
framåt. Om man dessutom har fokus 
på patientens bästa är det mycket lätt-
are att enas om en väg framåt.

Ett exempel på det var en situation 
där vi skulle förbättra en process i 
vårdkedjan för en patientgrupp. Från 
min verksamhets sida hade vi en bild 
av hur vi ville förbättra patientens väg 
och de vi mötte hade en annan bild. 
Deras bild handlade om att förändring-
en visserligen skulle bli bra för patien-
ten, men ställa till det för personalen, 
som kanske skulle få ett sämre sche-
ma. Genom att ställa frågor som ”Hur 
tänker ni där? Kan ni utveckla er tanke 
lite mer? Hur tänker ni kring vårt upp-
drag gentemot patienten?” lyckades vi 
vända diskussionen. 
Hittade en väg
Tillsammans hittade vi en väg som 
blev bra för båda parter. Jag tror att det 

var avgörande att vi hela tiden försök-
te ha fokus på patienten och dessutom 
fokuserade på vårt uppdrag, för vems 
skull är vi här?

Genom utbildning i handledning i 
omvårdnad har jag fått fördjupad för-
ståelse för hur vi människor reagerar 
och hur vi genom samtal och handled-
ning kan hitta en väg framåt. Jag har 
fått en rad verktyg som både stärker 
mig i min roll som chef och ledare och 
gör mig tryggare i möten med andra.

Mer lyhörd
Jag har blivit mer lyhörd i mitt ledar-
skap. Kanske inte direkt i förmågan att 
lyssna, men mer kring i hur jag lyss-
nar. Vad är det egentligen jag hör och 
hur ska jag med hjälp av rätt frågor 
komma åt kärnan i det som sägs eller 
uttrycks? Tidigare hade jag nog mer 
lätt för att själv ta på mig andras frus-
tration eller försöka lösa problem åt 
andra. Nu kan jag lägga tillbaka pro-
blemet där det hör hemma och utifrån 
det få den som kommer att själv vara 
med och hitta en lösning. Det är först 
då man verkligen kan lösa ett problem 
som dessutom blir varaktigt.

Ett exempel kan vara om en medar-
betare berättar om en situation där hon 
hamnat i konflikt med en kollega och 
förväntar sig att chefen ska lösa pro-
blemet. Först lyssnar jag på vad som 
hänt och genom lyhördhet och frågor 
får jag bilden klar för mig. Sen är det 

viktigt att få personen att själv möta 
sin kollega och konstruktivt förklara 
hur hen upplever situationen och det 
som hänt. Detta är inte alltid lätt och 
då är jag med och kan som chef hjälpa 
till att strukturera samtalet. 
Behöver möta varandra
Det är avgörande att personerna får 
möjlighet att möta varandra och 
försöka komma fram till en lösning 
så att de kan fortsätta jobba ihop. 
Man behöver inte vara bästa vän med 
alla på jobbet, men man måste kunna 
förhålla sig till och respektera varan-
dra för att kunna göra ett bra jobb för 
patienten. Jag är övertygad om att min 
kompetens i Handledning i omvårdnad 
hjälper mig att ha patientfokus och att 
syftet med konflikthanteringen mellan 
personal är just att patienterna ska få 
bästa tänkbara vård.

Ulrika Nilsson
Avdelningschef  

Operation Väst och Öst
Division opererande specialiteter, 
Anestesi-Operation-Intensivvård

Landstinget i Värmland

Ulrika.nilsson@liv.se
054-619975
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Chef och handledare
Ulrika Nilsson är handledare 
och avdelningschef Operation 
Väst och Öst, Division ope-
rerande specialiteter, Aneste-
si-Operation-Intensivvård vid 
Landstinget i Värmland. Här 
berättar hon om sina erfaren-
heter av att använda yrkes-
mässig handledning i omvård-
nad i sin vardag.

Ulrika Nilsson. Foto: Petter Niljung, Landstinget i Värmland.



MEDLEMSBLADET – 1, 2013

Sidan 10

Vi hade en nätverksträff i Norrbotten 
den 5 september och vill gärna delge 
er lite om vad som händer här.

Fyra grupper
I nuläget är det fyra handlednings-
grupper i gång på sjukhusen i Piteå 
och Sunderbyn. Två grupper består av 
enhetschefer, en enbart sjuksköterskor 
och en grupp är tvärprofessionell.  

Det är ett möte inplanerat i höst med 
företrädare för FoU-enheten Norrbot-
tens läns landsting. Temat för mötet är 
”Hur kan handledning i omvårdnad ut-

vecklas i omvårdnadsarbetet?” Mötet 
är till för att samtala kring hur vi kan 
gå vidare med denna viktiga fråga.

Många frågor
De frågor vi vill ta upp på mötet är:

• Hur kan handledning i omvårdnad 
ingå som en naturlig del i arbetet?

• Hur forma en modell för hand-
ledning i omvårdnad i framtidens 
närsjukvård?

• Fler handledare behöver utbildas. 
Hur ska detta organiseras? Finns 
intresse?

• Hur införa obligatorisk reflektion i 
omvårdnadsarbetet?

Vi kommer att träffas igen i februari 
2014 och då ska vi skicka en ny rap-
port till Medlemsbladet, så får ni höra 
hur det gått.

Birgitta Lundgren
Kontaktperson för nätverk Norrbotten
Mail: birgitta.m.lundgren@gmali.com

Fyra handledningsgrupper  
i Norrbotten
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Den 25 oktober hade Södra nätverket i 
föreningen för handledning i omvård-
nad handledarträff i Halmstad. Fjorton 
personer samlades för att utbyta er-
farenheter av omvårdnadshandledning. 

Träffarna är viktiga
Som alltid känns det otroligt viktigt 
med dessa träffar, för att kunna utbyta 
erfarenheter och diskutera den verk-
ligheten vi möts av som handledare. 
Många av oss arbetar ensamma och 
har behov av att träffa andra handleda-
re för inspiration och idéer. 

Dagen började med att Jörgen 
berättade om dramahandledning, 
som vi också fick pröva på. Det blev 

en annan dimension av handledning 
när omvårdnadssituationerna fick 
liv och vi fick testa på att ta på oss en 
roll i detta drama. Det visade hur man 
kan få en ökad förståelse för den 
andres situation genom att sätta sig 
in i en roll. 

Diskuterade hjälpmedel
Vi diskuterade även hjälpmedel som 
SSF:s spelduk och SKL:s bemötan-
despel. 

Vi talade om våra olika uppdrag 
och detta ledde till en diskussion 
om hur omvårdnadshandledningen 
påverkas av om vi tar på oss andra 
uppdrag, som reflektionsgrupper. 

En annan fråga som kom upp var 
hur olika svårt det är att få uppdrag. 
Vi berörde också aktuella ämnen 
inom vår nationella organisation, 
bland annat hur den framtida utbild-
ningen ska se ut. 
Malmö nästa gång
Nästa år blir södra nätverkets hand-
ledarträff i Malmö i oktober.

Stort tack till alla närvarande för 
en givande dag! 

Sigrid Kulneff 
Omvårdnadshandledare i Malmö

 sigrid.kulneff@skane.se

Träffarna viktiga  
i Södra nätverket
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Mia Svantesson leg. sjuksköterska och 
medicine doktor, öppnade nätverks-
träffen på Oterdahlska i Göteborg den 
19 september genom att presentera sin 
internationella studie ”Implementering 
och utvärdering av klinisk etisk reflek-
tion” från 2008.

Hon började med att fråga oss vad 
som är de vanligaste teman som tas 
upp under POH (processinriktad om-
vårdnadshandledning). De svar vi gav 
henne var:

• Mötet med patienten.
• Organisationsförändringar och 

rädslor för förändringar.
• Samspel mellan arbetskamrater.
Etisk reflektion skiljer sig från POH 

på olika sätt. Etisk reflektion har sitt 
ursprung i etiska teorier, reflektioner 
över våra handlingar och speglar det 
som har hänt. POH härstammar från 
omvårdnadsteorier, utgår från berättel-
ser och den egna inre processen.

Definitioner på etik
Det presenterades flera definitioner på 
etik:

• Det gränslösa utvidgade ansvaret 
för allt som lever. (Albert Schweitzer).

• Fokus på handling, på relation till 
andra och vår lyhördhet för andras 
behov.

• Handlar om att söka argument och 
revidera (Ann Heberlein).

• Har fokus på hur vi bör göra, 
hur vi möter vår omvärld och våra 
människor.

• Enligt Socrates; hur vi bör leva och 
varför (i Rachels J. The Elements of 
moral philosophy) Vad är gott/Vad är 
ont? Vad är rätt/Vad är orätt?

• Kopplat till omvårdnad = ”verklig-
göra det som är gott och rätt avseende 
människors hälsa och välbefinnande” 
(Sarvimäki och Stenbock-Hult)

Fler definitioner av begrepp:
Etiskt dilemma: en situation där 

valet är mellan bara onda alternativ.
Etisk konflikt: mellan värden och 

intressen.
Etiskt problem: finns ingen defini-

tion på.
Etiskt svår situation: situation där du 

upplever obehag eller osäkerhet om 
vad som är rätt eller gott att göra/för-
hålla dig eller är inte överens om vad 
som görs. 

Etikronder och 
etisk reflektion
Målet för etisk reflektion är att tyd-
liggöra kunskap från olika perspektiv, 
inklusive känslomässiga och psy-
ko-sociala. Det kan leda till ömsesidig 
förståelse och en gemensam förståelse 
för det etiska problemet och vården. 
men leder kanske inte en lösning (Le-
der D. Toward a hermeneutical bioethics. 
In: Dubose E, Hamel R, et al. A matter of 
principles? 1994 Hermeneutisk “app-
roach” etisk analys).

Sjuksköterskors upplevelser
Mias utgångspunkt i avhandlingen 
är sjuksköterskors upplevelser av att 
livsuppehållande behandling drivs för 
långt, oenighet med läkare om över-
behandling, frustration över läkarnas 
egenskaper och över brist på kommu-
nikation. 

I avhandlingen analyseras utvärde-
ringar av etikronder och etisk reflek-
tion. 

Positiva upplevelser av etikronder/
etisk reflektion:

 - Stimulerar att tänka vidare
 - Känsla av att nå varandra
 - Känslomässig avlastning
 - Insikt om moraliskt ansvar
 - Trygghet att agera
Negativa upplevelser av etikronder/

etisk reflektion:
 - Känsla av oberördhet
 - Känsla av främlingskap
 - Förändringspessimism
 - Frustration av utebliven lösning

Avhandlingens slutsats är bland 
annat att etikronder är ett forum för att 
mötas över yrkesgränserna .

Etisk reflektion om patienter som 
personalen känner skiljer sig från 
traditionell etikundervisning med 
anonyma fall. 

De utvecklingsområden som fram-
hölls handlar om att hitta en balans 
mellan etisk reflektion, främja samar-
bete och att underlätta beslutsfattande.

Mia forskar vidare
Mia forskar nu i en internationell 
studie (Holland, Norge, Frankrike, 
Sverige) där frågeställningen är:

Vad händer med etisk reflektion och 
vilka effekter upplevs? 

Det övergripande målet i den studien 
är att stödja sjukvårdspersonal i att 
hantera etiskt svåra situationer i den 
kliniska vardagen.

I ett frågeformulär efterfrågas vad 
deltagarna önskar för specifika ef-
fekter av etisk reflektion. Det gäller 
ökad moralisk reflektionsförmåga och 
moraliskt förhållningssätt, förbättrat 
känslomässig stöd och samarbete, 
förbättring på organisatorisk nivå och 
konkreta resultat.

Något som sjukhusen vill ha är ett 
etiskt certifikat, då jobbar man med 
etikcirklar hopkopplat med värde-
grund.

Mias föredragning ledde oss in i ett 
spännande utforskande av det lika och 
olika. Vi rörde oss på flera nivåer och var 
och en fick med sig ytterligare utvidgade 
funderingar att ta med hem till sin handle-
darvardag,

Avslutningsvis tipsade Mia om 
ICCEC-konferensen i Paris – The 
patient´s voice, våren 2014

Lotta Carlson

Fakta:
Mia Svantesson, är sjuksköterska, 
forskningshandledare och 
med dr vid Vårdvetenskapligt 
forskningscentrum, och CAMTÖ, 
Universitetssjukhuset Örebro samt 
verksam vid Utvecklingsenheten och 
Palliativa konsultteamet, Karlskoga 
lasarett.
Namnet på avhandlingen från 
2008:
Postpone Death, nurse-physician 
perspectives om life-sustaining 
treatment and ethics rounds
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Efter lunch berättar Kerstin Hin-
nerson Modh om sitt spännande 
yrkesliv.

– Det har varit roligt, intres-
sant och mycket lärorikt, säger 
hon. 

Mycket som Kerstin reflekte-
rar över handlar om hur vården 
har förändrats.

Provelev först
Kerstin började som provelev 
på en ortopedisk vårdavdelning 
1963 och bodde på internat. 
Rökrummet var en stor källa till 
kunskap om relationer. 

1965 utbildade hon sig till 
specialistbarnsjuksköterska. 
Hon började arbeta på neonatalav-
delning i Uppsala. I det arbetet 
upplevde Kerstin att hon tidigt tog 
mycket ansvar, vilket hon beskriver 
som väldigt roligt. 

Redan efter en timmas introduk-
tion började hon arbeta och hon 
kommer fortfarande ihåg hur trött 
hon var vid arbetspassets slut. 

Arbetsschemat för helgtjänstgöring 
var tufft. Det började på fredagen kl 
13 och tog slut följande måndag kl 
16 – med avbrott för sömn kl 22 – 7. 

Kerstin berättar om många speci-
ella upplevelser, som att värma blod 
i handfatet, om en mamma som fick 
sjulingar (tyvärr dog alla) och om 
hur hon på skakande knän undervi-
sade doktorn i handhygien. 

Avdelningen ”ägde” sina barn som 
visades upp för familjen i slussen. 
Återigen på skakande knän lät 
Kerstin en familj träffa sitt barn i ett 
amningsrum, vilket inte var tillåtet. 
Hon minns också hur det var när 
DU-reformen infördes.

Vikariat som vårdlärare
Kerstin fick så smånningom ett 
vikariat som vårdlärare. Det triv-
des hon fint med och sökte till 
lärarutbildningen, SIHUS, i Stockholm. 
Senare var hon med och startade 
gymnasiskolans motsvarighet till 
omvårdnadsprogrammet.

När Kerstin sökte arbete som 
sjuksköterska i Göteborg 1973 fick 
hon besked att man bara anställde 
de som utbildat sig i Göteborg. Det 
fick bli skolans värld igen innan hon, 
1974. började som vårdenhetschef på 

avdelningen för medicinska sjukdomar 
hos stora barn. 

Handledningstänket har funnits 
med under hela Kerstins yrkesliv 
och 1980 startade hon med sam-
talsgrupper – med åtta personer per 
grupp. 

Handledning för barn
När Kerstin jobbade som BVC-sjuk-
sköterska hade de en hel del ”svåra” 
barn som en psykolog tog hand om. 
Till slut blev det så många barn i den 
gruppen att Kerstin och en kollega 
fick börja med handledning för dessa 
barn. Samtidigt utbildade sig Kerstin 
omvårdnadshandledare.

Kerstin beskriver att hon upplev-
de det svårt att påverka dålig vård. 
Hon sökte tjänst som vårdutvecklare 
1984, men upplevde att det fortsatt 
var brist på gehör för förändringar. 
Hermansen, Carlsen och Bruland 
Vråleas bok – Handledningsproces-
sen i omvårdnad, en introduktion, 
innebar en tydlig förändring, Den 
kom med ett nytt språk, nytt för-
hållningssätt och började användas 
flitigt. Därefter var Kerstin med och 
startade flera projekt, bland annat 
”psykiatri – somatik” ett stort hand-
ledningsprojekt 1992 - 1993 och 
traineeprogrammet. 

Läkarna förstod inte
Kerstin sammanfattar att det varit 
svårt att få med sig doktorer och kli-
nikchefer på grund av de inte förstod 
begrepp som omvårdnadshandledning 
och processinriktad omvårdnadshand-
ledning. 

Fem somrar åkte Kerstin 
till Hammefest och jobbade 
som sjuksköterska för att inte 
tappa hantverket. 

Flaggan i topp
Från 2005 har Kerstin arbetat 
med handledning i egen firma 
och avslutar nu karriären med 
flaggan i topp.

Hennes största utmaning:
Att hitta balansen mellan 

att utmana och att rädslan 
att göra någon illa. Med facit i 
hand önskar hon att hon  vågat 
utmana lite mera.

Tänka kärleksfullt – kärleken 
är allt.

Ett bra ledord:
”Att våga är att tappa fotfästet lite 

grand – att inte våga är att förlora 
sig själv”

Utvärdering
Stort tack till Kerstin för vi fick dela 
hennes fantastiska resa genom yrkes-
livet.

Roligt att lyssna på Mia, som vi 
inte kände till tidigare. 

Att få nya infallsvinklar på etik, 
etisk reflektion och läkarrollen.

Fantastiskt hur Mia snabbt fick oss 
att börja diskutera genom att ställa 
öppna frågor. 

Hur viktigt det är diskutera kring 
reflektion och etik.

Att tänka utanför boxen.
För vem är det jag handleder? 

För mig själv, för personalen, för 
patienten, för omvårdnaden?Att det 
finns olika typer/modeller av hand-
ledning.

Etisk analys – utifrån de etiska 
principerna – Vad är det bästa för 
patienten?

Boktips från Kerstin Hinnerson 
Modh

Reflektioner på omvårdnad, Anne-
lie Sarvimäki FoU rapport 51

Det enda könet, Katrine Keilos
Från Novis till expert, Patricia 

Benner
Expertkunnande i omvårdnad, 

Patricia Benner
Genus-Yrsel & Norm-uppror, Maria 

Ejd
Lotta Carlson

Sidan 13

Spännande livsresa i vården
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INSÄNDARE

Efter att i lugn och ro ha suttit ner och 
läst ’Medlemsbladet’ sida för sida vill 
jag ge min stora eloge till Lena, som 
skapat det, och alla som bidragit till 
att det blivit så fint och innehåller så 
intressant läsning. 

Först hade jag bara bläddrat ige-
nom Medlemsbladet, då jag var fullt 
sysselsatt med aktiviteter omkring 
mina små barnbarn och deras föräldrar 
i Santa Barbara, Kalifornien. Bilderna 
hade jag sett och layouten, det var så 
jättefint. Lila syrener älskar jag, men 
missade dem i år. (Lila jakarandaträd 
blommade där jag var). Men några 
år innan satt jag i en syrenberså och 
hade viktiga samtal tillsammans med 
en väninna om vården och hur man 
går vidare efter de besked hon fått.  
Oro och sorg, men också skönheten 
omkring oss var påtaglig, och doften 
och den sköna varma luften vi kände 
oss insvepta i, i den lilla oasen mitt 
emellan åttavåningshusen. 

På FaceBook får jag dagliga upp-
dateringar om sjuksköterskor som 
är missnöjda med sina arbetssitua-
tioner och det tycks mig uppenbart 

att ’Handledning i Omvårdnad’ just 
nu behövs mer än någonsin. Men att 
lägga till en åtgärd i stället för att ta 
bort åtgärder kan ju tyckas fel i dessa 
tider med så många missnöjda sjuk-
sköterskor. Tid och kostnad är verk-
ligen på agendan. Pengar är ju alltför 
ofta ursäkter för missförhållanden. Det 
påminner mig om ’Quality or Else’, en 
gammal bok jag återvänder till (Do-
byns och Crawford-Mason, 1991) som 
visar att kvalitet inte bara är trevligare, 
utan faktiskt också billigare. 

Den handledning jag själv fått har 
varit utomordentligt viktig och tids-
besparande och ekonomiskt gynnsam 
för arbetsgivaren. Jag var så trött då. 
Det kändes som att gå på knäna och 
att ingen förstod hur jag slet för att 
klara av allt som jag kände att jag 
måste göra. Att jag själv styrde och 
ställde och satte upp målen gjorde inte 
saken bättre, för jag hade inte tid att 
reflektera och upptäcka vad jag själv 
kunde åtgärda för att förbättra min 
arbetssituation. Bristande självinsikt 
vara bara en del av problemen. Att inte 
kunna säga ”Nej” var ett annat, men 
det fanns fler.

Handledningen gjorde stor nytta för 
mig. Arbetet förändrades inte, men jag 
förändrade mitt perspektiv och inte 
minst min målsättning. Den reali-
tetsanpassades. 

Arbetsgivaren hade ”bara råd med” 
tio timmar handledning för mig och 
en kollega. Det var inte mycket tid, 
men det var ändå viktigt. För mig 
handlade det om att stanna kvar i ett 
jobb jag älskade, eller att lämna det 
för ett annat med bättre förhållanden 
och definitivt högre lön. Den situa-
tionen är inte så ovanligt för många 
av oss. Jag valde att stanna kvar i ett 
arbete med sämre arbetsförhållanden 
och lägre lön, för jag ville ju hellre ha 
det jobbet.Våra sjuksköterskekollegor 
har verkligen satt igång ett upprop. De 
hörs och märks även utanför Face-
Book. Hur står det till med handled-
ning i omvårdnad? Tror du det finns 
tid och pengar för det? Det tycks mig 
att tiden nu är rätt för ’Handledning i 
Omvårdnad’ att visa upp sig och tala 
om att ni är en utomordentligt viktig 
resurs inom hälso- och sjukvården.

Birgitta Wannberg

Nu är det dags att vi visar upp oss

Handledningsseminarium för erfarna handledare
13-20 september 2014 vid Metochi Studiecenter på Lesbos

Välkommen till en inspirerande, 
kreativ och personligen utvecklan-
de vecka för erfarna handledare. 
Seminariet vänder sig till dig som 
arbetar med handledning och 
som önskar fördjupning med tvär-
pro-fessionella förtecken. 

Deltagarna får möjlighet att ar-
beta med material från den egna 
handledarverksamheten.

Vi ska ägna veckan åt att utfors-
ka, utmana, utvidga, utveckla och 
fördjupa (utdype) det vi möter i vår 
handledningsvardag. 

Pris 7 100 Skr inklusive kursav-
gift, logi, mat och måltidsdryck. 

Anmälan till linda.hedberg@regi-
onhalland.se

Mer information på omvardnads-
handledning@gmail.com eller 
yvonne.wallberg.andersson@
gmail.com

Seminariet är ett samarbets-
projekt mellan Faglig Selskab for 
Sundhedsfaglige  Supervisorer, 
Nordisk Forum og NSF Faggruppe 
for Veiledere.
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Konflikt  
-möjligheter/hinder i handledningen 

Program 

Den 6 mars kl. 17.00 – 21.00  

Inregistrering och årsmötesförhandlingar 

Mingel med Buffé

Den 7 mars kl. 09.30 – 10.00 

Inregistrering  Kaffe och smörgås

Kl. 10 -12.00 
Konfliktteori och Systemiskt förhållningssätt 
Iréne Nordahl, Linda Sjöholm, Gunnel Selin 

Kl. 12.00 – 13.00  Lunch 

Kl. 13.00 -15.00 
Efterhandledning i grupp med olika tekniker. Forumspel, 
gestaltning av ett problem eller att bygga levande skulpturer 
är arbetssätt som vi jobbar med. Handledare är  
Monica Rönning Frick och Yvonne Wallberg Andersson.  

Kl. 15.00 – 15.20  Kaffe 

Kl. 15.20 – 16.30 
Utvärdering av efterhandledning i storgrupp med reflekte-
rande arbetssätt 

Kl. 1630 – 16.45   
Utvärdering och Avslut 

Förbered er alla på att utifrån dagens tema ta med 
något från era handledningstillfällen, som ni vill 

dela med andra 

Arrangörer 
Styrelsen för handledning i Omvårdnad 

  

Välkomna! 

Inbjudan till 
Deltagare i  
Sektionen för  
Handledning i Omvårdnad, 
HiO, SSF 

När  mars 2014 
6 mars kl. 17.00 – 21.00 
7 mars kl. 09.30 – 17.00 

Plats 
Sjuksköterskornas hus 
Baldersgatan 1 
Stockholm 

Sista anmälningsdag  
1 februari 2014 

Anmälan via epost till: 
Linda Hedberg 
leli5560@gmail.com

Anmäl då om ni deltar 
utifrån alt.1, 2 eller 3: 
  
Alt 1. Den 6/3 och 7/3  
Alt 2. Enbart den 6/3 
Alt 3. Enbart den 7/3 

Kostnaden: 

1100 skr för den 6 + 7 mars 
200 skr för årsmöte och buffé 
900 skr för den 7 mars.  


