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Kära medlemmar Som nytillträdd ordförande vill jag ta tillfället i akt 
att berätta lite om svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd som jag 
hade glädjen att närvara vid i oktober. Vi var trettitalet närvarande av 
cirka 50 ordföranden i sektioner och nätverk. En fråga som kom upp var 
om en sektion eller ett nätverk kan vara hur litet som helst. Bör de gå 
samman? 

Det var enighet bland de närvarande ordförandena att det var för stora 
svårigheter med sammanslagning. Viktiga områden för sjuksköterskors 
specialistkunskap är svåra att bevara och utveckla vid ett samgående. 
Detta är en viktig fråga för vår förening, som har minskat i deltagarantal 
de senaste åren. Det beror framförallt på stora pensionsavgångar inom 
handledarkåren samtidigt som det inte startar så många nya utbildningar. 

Det är en generell svårighet att bedriva en kunskapsstyrd och evidens-
baserad vård när det finns så stor brist på vårdplatser och kompentent 
personal på många sjukhus. Sjuksköterskors utbildningsnivå har av 
arbetsgivare inte befunnits nå upp till de krav som ställts. I den bedöm-
ningen har arbetsgivarna inte skiljt på grundutbildade och specialistutbil-
dade sjuksköterskor. En del specialistutbildningars kvalitet har nyligen 
granskats och kritiserats av högskoleverket vilket kan bidra till att det 
blir ännu färre möjligheter att specialisera sig den närmaste tiden. I detta 
läge är Handledning i Omvårdnad viktigare än någonsin. 

Handledning i Omvårdnad kan inte lösa personalbrist eller brist på 
specialistutbildning, men kan ge förbättrad och fördjupad kvalitet på den 
omvårdnad som ges på våra vårdinrättningar. Ordföranderådet avslutade 
mötet med att formulera ett brev till Sveriges nytillträdde statsminister 
om behovet av att kompentens och kunskap får fortsätta ha stort inflytan-
de för sjuksköterskors arbete.

Vi talade också om det ökade behovet av att sjuksköterskor samarbetar 
inom olika kompetensområden vid samsjuklighet hos patienter. Här kan 
jag se att Handledning i Omvårdnad har en viktig funktion. Medlems-
bladet efterlyser era erfarenheter av att handleda team som gemensamt 
arbetar med olika sjukdomar hos en och samma person.

Slutligen hoppas jag ni får en intressant och avkopplande jul!

Yvonne Wallberg-Andersson  
Vice ordförande

Lyckad studiedag  
ger hopp för framtiden
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Syftet med reflektionshandledningen 
har varit: 

Att bidra till en säkrare vård för 
patienten 
Att sätta ord på och reflektera kring 
vardagliga situationer i mötet med pa-
tienter, närstående och arbetskamrater 
för att öka förståelsen för patientens 
behov och se möjligheter i patientens 
vård samt i sitt eget/arbetsteamets 
arbetssätt. 
Att få ökad kunskap/kompetens och 
växa i sin vårdarroll genom att dela 
gemensamma erfarenheter från patien-
ter och från varandra. 
Att uppleva att handledningen är ett 
forum för eftertanke ”din stund” – för 
att bli lyssnad på, bli bekräftad, ibland 
kanske utmanad inför nya frågeställ-
ningar/lösningar på problem – men 
alltid respekterad! 

Frågeställning
Utvärderande frågeställningar i samtal 
mellan chef och medarbetare utifrån 
erbjuden reflektionshandledning: 
Hur har reflektionen kring vardagli-
ga situationer påverkat?
Hur upplever ni att ni delat erfaren-
heter och kunskaper kring och/i möten 
med patienter och medarbetare, fått 
ökad kompetens, kunskap, växt?
Handledning som ett forum för 
eftertanke, utveckling, möjligheter, 
bekräftan, respekt för patient och 
varandra?
Hur har det bidragit till just din roll 
som vårdare för en säkrare vård för 
din patient?

Sammanfattning
Sammanfattad utvärdering från avdel-
ningschefen:

Genomgående har handledningen 
upplevts positiv och även om tanken 
med utvärderingen var att svara på 
frågan på vilket sätt handledningen 
bidragit till att förbättra vården så 
svarade samtliga tillfrågade att de upp-
skattade möjligheten till reflektion och 
att man upplevde handledningen som 
professionell. Professionell stod bland 
annat för att man upplevde att man 
själva fick diskutera sig fram, men 
att samtidigt handledaren ”fick i gång 
en diskussion där alla deltog” vilket 
upplevdes som extra värdefullt.
Hur förbättrade handledningen vår-
den - kom det patienter o närstående 
till del?

Mer tillit
Genom att man kunde ventilera 
farhågor och problem med varandra 
kände man att tilliten till varandra 
som medarbetare ökat vilket är viktigt 
i mötet med utagerande och oroliga 
patienter då tryggheten smittar av sig 
på patienten. 

En annan åsikt var att man bättre 
kunde se alternativa sätt att lösa de 
omvårdsproblem man ställs inför hos 
oss och att vinklingen är viktig så att 
man inte låser fast sig i lösningar som 
inte alltid är patientens bästa.

Lättare ryggsäck
En del kunde inte med ord beskriva 
exakt hur vården påverkats, men kän-
de för egen del att man kunde lätta på 
sin ”ryggsäck” vilket inom psykiatrin 
brukar benämnas ”containing” och 
som i forskning visats påverka patien-
terna på de avdelningar eller boenden 
där patienterna vistas. Patienterna 
känner av hur personalen mår och ten-

derar lösa problem på samma sätt som 
personalen gör.
Genom att få beskriva vad man 
upplever i handledningssituation så 
påverkar det även klimatet för patien-
ter och närstående då man inte möter 
dem med obearbetade och undertryck-
ta känslor från tidigare patientmöten.

Vill fortsätta
Flera hos oss anser att handledning 
borde vara obligatoriskt och hoppas 
och litar på att ledningen ger persona-
len en fortsatt tillgång till handledning 
då man även ser det som ett medel 
att minska tvångsvård och upplevd 
otrygghet. De flesta vill även få möj-
lighet att delta mer frekvent än vi haft 
möjlighet till då vi inte ringt in per-
sonal som avlösare för att möjliggöra 
att fler skulle kunnat delta eller därför 
ändrat vårt schema.

Fakta om gruppen:
Öppen grupp
Antal erbjudna handledningstill-
fällen 15 stycken
Av 25 medarbetare har 20 delta-
git mer (11 stycken) eller mindre 
(9 stycken) konsekvent på hand-
ledningsträffarna.
Antal medarbetare per handled-
ningstillfälle, 3-4 stycken.

Vilken betydelse har egentligen ”Reflektions-
handledning”?

Marianne Inde, styrelseledamot i HiO, sam-
manfattar en utvärdering av reflektionshand-
ledning som under ett år tid genomförts på en 
psykiatrisk akutmottagning. 

Vad är nyttan med handledning?
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Vad har hermeneutik med vård och 
vårdande att göra?

Hermeneutik är läran om tolkning 
och förståelse och kan till exempel 
gälla en text eller ett skeende.

Omvårdnadshandledning ses som 
en hermeneutisk process, vårdarna får 
möjlighet att i grupp fundera och re-
flektera tillsammans, samt fördjupa sin 
förståelse för vårdandet och sig själv.  

För vårdare är en av de svåraste upp-
levelserna att inte kunna lindra eller 
hjälpa patienten. Det ger en upplevelse 
av vanmakt. När det gäller bildning 
och betydelsen av ”ett varande” menar 
Gadamer att när vi förstår innebörden 
av något nytt, förstår vi också något 
nytt om oss själva. 

Bättre rustade
Det finns evidens för att de som 
deltagit i omvårdnadshandledning är 
bättre rustade för att bära lidandet i 
vårdandet. Genom att delta i omvård-
nadshandledning kan vårdare få hjälp 
att öppna för avlastning av känslan av 
vanmakt och maktlöshet. Vårdaren 
får då möjlighet att förstå sig själv, 
försona sig med sig själv och få insikt 
i aktuella omvårdnadssituationer. Bild-
en av situationen kan då förändras så 
den blir:  
 - Begriplig, deltagaren får möjlighet 
att förstå inre och yttre händelser.  
 - Hanterbar, deltagaren får möjlighet 
att påverka sin situation och skaffa sig 
handlingsstrategier. 
 - Meningsfull, deltagaren ser situa-

Nätverksträff  
i Västra Götalandsregionen

tionen som meningsfull och att det är 
meningsfullt att vårda. 

Innehåller känslor
Substansen i omvårdnadshandledning-
en innehåller känslor av, skuld, skam, 
ansvar, otillräcklighet, misslyckande, 
rädslor, vanmakt, förväntning, stress, 
oro, förtvivlan, fruktan, glädje, gemen-
skap, humor, hopp, tröst, trygghet, 
mening och etik. I omvårdnadshand-
ledning får vårdare hjälp att, på ett 
professionellt sätt, ta hand om dessa 
känslor, vilket leder till professio-
nell och personlig utveckling.  Om-
vårdnadshandledning möjliggör för 
vårdaren att vara öppen och lyhörd. 
Det handlar bland annat om att om-
vårdnadshandledaren ingjuter mod hos 
vårdaren, så att hen kan identifiera sig 
med fenomenet i vardagen. Det kan 
handla om vårdarens värdegrund både 
generellt och personligt. 

Genom att tolka förstår vi vår 
omvärld och genom att tillåta oss att 
känna upplever vi omvärlden.

Tolka vanmakt
Vanmakt kan tolkas med stöd i fyra 
nytolkningar av vad vanmakt är. Med 
vårdberättelsen som utgångspunkt kan 
vårdaren uppleva vanmakt i situationer 
till exempel då hen:

• sett något som är orätt, som man 
inte kan göra något åt, fast man vill,

• inte kunnat handla som man skulle 
vilja,

• inte kunnat förändra det som sker,

• får ökade valmöjligheter att fatta 
beslut och ta ansvar – under förut-
sättning att det är möjligt att minska 
vanmakt eller känsla av maktlöshet.

Växer fram
Den hermeneutiska cirkeln innebär 
att tolkningen växer fram i en cirkulär 
rörelse mellan individens förförståelse 
och möten med nya erfarenheter och 
idéer. Begreppet är ett verktyg för att 
förstå på olika sätt beroende på hur 
många varv en person ”går” i cirkeln. 
Tänk en metafor som en ”centrifug”:

• det kan vara svårt att ta sig ur,
• man vågar inte gå ur,
• man vågar inte se.
För att våga gå ur behöver man mod 

och för att bli modig är det viktigt att 
vara trygg. Det som händer är att man 
”knådar om” fenomenen och injice-
rar in ny information i fenomenet. 
Metaforiskt tänkt bygger man broar 
och ökar förståelsen för sig själv och 
situationen. 

Om man ser att en människa är 
ovetande om att hon befinner sig i 
en process av vanmakt, ska man som 
omvårdnadshandledare då ”väcka” 
människan? Finns det risk för att ska-
pa ångest? 

Komplex verklighet
Verkligheten är komplex. Använd 
”kikaren” och ställ in fokus på det 
som berör och är aktuellt. Det måste 
vara meningsfullt. Det är viktigt att 
tänka på och förhålla sig till att en del 

Elisabeth Severinsson talade på temat Hermeneutik i 
Vårdpraxis vid en Nätverksträff för omvårdnadshand-
ledare i Västra Götalandsregionen den 13 juni 2014. 
15 personer deltog.

Rubriken var: Det nära, det flyktiga, det dolda.
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är ”svampar” och stjäl mycket energi. 
Det är värdefullt att ställa in siktet 
djupare och djupare på det man valt att 
fokusera på.

Det går att hitta vägar ur en känsla 
eller situation av vanmakt genom att 
ställa frågan  Hur? Den kan ge begrip-
lighet, förståelse och förlåtelse. Det är 
konstnärligt att gå in i en situation och 
göra den begriplig. 

Reflektioner av fenomen från 
Elisabeth:

Rädsla är paradoxalt, ger både kraft 
och paralyserar.

Hopp kan upplevas som en parasit i 
kroppen.

Makt är inget man ger, det tar man.
Bekräftelse är viktigt. Det är lätt att 

få i det man är och svårare, men vikti-
gare, att få i det man gör.

Dialog är att spegla sina känslor.
Som sista ord 

Utan omvårdnadshandledning finns 
inget forum för våra känslor. Detta  
forum är absolut nödvändigt.

Vad tog vi med oss hem från dagen, 
tankar från deltagarna:

”Utforskande frågor som fördjupar.

Detta leder fram till något.
Ett sätt att hitta lusten.
Vanmaktens alla ansikten och ut-

tryck.
Kikaren som fördjupar i fenomenet. 
Vanmakten i förhållande till hoppet.
Vanmakten i relation till reflektion.
Har lust och är inspirerad att läsa 

boken.
Okej att tycka olika.
Det går att påverka.
Stanna upp. Vad är VAD? i varje 

HUR?
Spännande att dyka ned i vanmak-

ten.
Vanmakten är början till något nytt.
Är i ett läge, utmana till något nytt.
Tanken på förväntningsstress i 

omvårdnadshandledningsgruppen, i 
rummet, och hos omvårdnadshandle-
daren.

Vanmakten satte ord på väldigt 
mycket, finns olika väga att gå.

Bekräfta är vad man gjort men inte 
vem man är, det kan leda till menings-
löshet.”

Lotta Carlson 
Artikel skriven efter föredrag och 

intervju med Elisabeth Severinsson.

Boktips från Elisabeth Severinsson:

Hermeneutik i vårdpraxis - det 
nära, det flyktiga, det dolda, redak-
törer Erna Lassenius & Elisabeth 
Severinsson, Gleerups 2014.

Den tunna hinnan mellan omsorg 
och grymhet, Ludvig Igra. Finns 
som pocket.

Egenmäktigt förfarande, Lena 
Andersson. Finns som pocket.

Från rum till rum- eller att vara 
rum? Erna Lassenius, Studentlitte-
ratur Vårdvetenskapliga begrepp i 
teori och praktik, 2012.

Rummet i vårdandet värld, Erna 
Lassenius, Doktorsavhandling Åbo 
Akademi. Hittas med denna länk:

http://www.doria.fi/bitstream/hand-
le/10024/4177/TMP.objres.33.pdf?se-
quence=2
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Lotta bad medlemmarna att dela er-
farenheter med varandra och att skriva 
några rader till vår redaktör inför nästa 
nummer av Medlemsbladet. 

Här följer några tankar och reflektio-
ner kring den omvårdnadshandledning 
som många av oss bedriver i vardagen. 
Tankar som skänker tillfredsställelse, 
men kanske också visar på en viss 
uppgivenhet när vi inte når det djup i 
handledningen som vi alla är ”uppfost-
rade” i?

Mariane Inde, styrelseledamot

Styrelsens erfarenhet 
och funderingar

Linda Sjöholm, styrelseledamot:  
Mina tankar om framtida handledning 
är att vi måste vara väldigt tydliga 
med vad vi gör. Uppdragsgivarna vet 
inte skillnaden mellan olika handled-
ningsformer. När de önskar öppna 
reflektionsgrupper måste vi förklara 
skillnaden i processen mellan en slu-
ten grupp över 1 - 1,5 år och en öppen 
grupp över kortare tid. Och att resul-
tatet ser olika ut beroende på vilken 
metod vi använder. 

Lotta Carlson, styrelseledamot:
”Jag tycker att det är viktigast att man 
är tydlig med vad som är grunden och 
att man utgår från den och redovisar 
vad som troligtvis faller bort om man 
gör avsteg från sluten grupp, regelbun-
det över 1,5 år. Man förlorar trygghe-
ten, som är kärnan för allt, och process 
över tid. Vad jag vet finns ingen utvär-
derad och dokumenterad skillnad. 

Christina Sundin Andersson, styrel-
seledamot:
”När jag tänker på handledning ur ett 
utbildningsperspektiv framkommer två 
olika perspektiv; 

Sjuksköterskestudenter som deltar i 
handledning under grundutbildning-
en och utbildning av nya handledare 
inom HiO. Dessa två perspektiv är 
nuförtiden min form av handledarskap 
inom HiO.

Studenter vid Karlstad universitet 
har obligatorisk handledning under 
terminerna två till fem, vid 15 tillfäl-
len i samband med VFU (Verksam-
hetsförlagd utbildning). Syftet med 
handledning i omvårdnad i utbildning-
en är att erbjuda studenten möjlighet 
att verbalisera sitt yrkeskunnande, 
samt att bearbeta och hantera såväl 
väntade som oväntade situationer som 
kan uppkomma under VFU. 

I framtiden kommer förhoppningsvis 
de nyutbildade sjuksköterskorna att 
efterfråga handledning under sitt yr-
kesliv. Det kommer att ställas krav på 
arbetsgivarna inom vård och omsorg 
i fråga om tid och acceptans. I Värm-
lands läns landsting finns en intention 
att införa obligatoriska Reflektions-
samtal i introduktionen inför yrkes-
start. Här uppkommer genast en fråga: 
Reflektionssamtal eller handledning 
i omvårdnad.? Vad skiljer och vad är 
gemensamt? Handledare till reflek-
tionen ska vara utbildade enligt HiOs 
stadgar. Kommer vi att räcka till? 
Finns det risk att handledningen urhol-
kas och att andra samtalsledare håller 
i grupperna? Kommer sjuksköterskor 
att efterfråga traditionell handledning? 
Allt beror på om vi som handledare är 
tydliga med vad HiO innebär. Jag tror 
ändå att obligatorisk reflektion i intro-

duktionen är ett steg i rätt riktning i 
tider av sjuksköterskebrist. Konsten är 
att behålla sjuksköterskorna i vården. 
Kanske kan traditionell HiO vara ett 
led i att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ansvaret för att marknadsföra HiO till 
chefer och arbetsgivare ligger på oss 
handledare.  

Det andra perspektivet är hur vi som 
handledare ska räcka till. Det behöver 
utbildas fler och yngre handledare. Till 
hösten 2014 kommer Umeå universitet 
tillsammans med Karlstads universi-
tet att prova en ny utbildningsmodell 
för handledare. Två grupper i Umeå 
kommer att få egenhandledning och 
ledarskapsträning på distans via ka-
merauppkoppling. Gruppen i Karlstad 
kommer att ha egenhandledning och 
ledarskapsträning med traditionella 
gruppsammankomster. All teori läses 
och examineras nätbaserat för samtliga 
grupper. Deltagarna i kursen kommer 
att samlas i Umeå en gång per termin, 
för gemensamma aktiviteter. Detta ska 
bli spännande att följa. Utbildningen 
följer sektionens riktlinjer, vilket är 
viktigt att påpeka då frågor angående 
utbildningens längd, antal timmar av 
egenhandledning, ledarskapsträning 
och efterhandledning ifrågasätts i 
ekonomiskt kärva tider vid Universitet 
och Högskolor. 

Det finns starka samband mellan 
dessa två perspektiv på framtidens 
handledning. Studenter, blivande 
sjuksköterskor, får handledning under 
sin grundutbildning. Förhoppningsvis 
efterfrågar de handledning under sitt 
yrkesliv. Då gäller det att det finns 
utbildade handledare som har mark-
nadsfört handledning och att de också 
efterfrågas i landsting och kommu-
ner.” 

Framtidens handledning i nya banor?I Medlemsbladet, nr 1 2014, väckte Lotta Carlson, leda-
mot i styrelsen, frågan kring omvårdnadshandledningens 
utveckling i vården och hur vi som medlemmar i nätverket 
bör och kan påverka i dess framtida utformning. Hon jäm-
förde den traditionella beforskade processinriktade om-
vårdnadshandledningen med ”Reflektionshandledning”, 
vars metodik saknar evidens. 
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Yvonne Wallberg Andersson, styrel-
sens ordförande: 
Med tanke på att det nu finns fler 
utbildningsplatser för sjuksköterskor 
är det rent teoretiskt ett större behov 
av omvårdnadshandledning. Dessutom 
minskar gruppen utbildade handledare 
i omvårdnad till följd av pensionsav-
gångar. Endast en liten grupp utbildas 
årligen vilket, återigen rent teoretiskt, 
ger goda förutsättningar för omvård-
nadshandledare att få uppdrag.

Under flera år har en tredjedel av 
de nyutexaminerade sjuksköterskorna 
sökt sig till arbeten utanför Sverige 
för att arbetsvillkoren är för dåliga på 
hem-/studieorten. Arbetsbelastningen 
är för hög och sköterskorna har för lite 
inflytande i sin arbetsvardag.  

Huvudverksamheten är att ge en 
god och kompetent sjukvård. Det 

stöd som erbjuds verksamheterna från 
HR-avdelningen, ekonomiavdelningen 
med flera, sätter ofta upp regler som 
försvårar sjuksköterskans utförande 
av den goda omvårdnaden och sam-
arbete mellan yrkesgrupperna. Sjuk-
sköterskor är också satta att samordna 
vården på bästa sätt för patienten. Det 
formella ledarskap som finns är inte 
alltid tränat på att driva sjuksköter-
skors synpunkter på behovet av att få 
vara ledare för patientens omvårdnad 
och i förändringsarbete. 

Detta gör att arbetet blir mera 
tungrott och svårarbetat. Lednings-
grupper beslutar ofta om förändringar 
av organisation i stället för att lyssna 
på behovet av förändringar i det var-
dagliga arbetet. 

Det behövs stora förändringar på 
många sjukvårdsinrättningar för att ge 

sjuksköterskor en bra arbetsmiljö. Det 
börjar med att ge sjuksköterskor infly-
tande i de förändringar som behövs. 

I detta förändringsarbete är handled-
ning i Omvårdnad ett viktigt instru-
ment. Handledning syftar till att hjälpa 
sjuksköterskor utvecklas i yrkesrollen. 
För att de ska kunna ta ansvar för den-
na utveckling krävs att arbetsgivaren 
har insikter i handlednings betydelse. 

Handledare i omvårdnads viktiga 
arbete blir då inte enbart handledning 
utan också att fortsätta sprida informa-
tion och kunskap om forskningsresul-
tat som visar på handlednings betydel-
se för sjuksköterskor.

Framtidens handledning i nya banor?
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Det är spännande att få reflektera fritt 
över framtiden och processinriktad 
omvårdnadshandledning (POH). I syn-
nerhet nu, sedan den personcentrerade 
vården (PCC) lyfts fram både för pa-
tientens och den närståendes vardag i 
ett partnerskap med vårdpersonal (Ek-
man et al. 2011; Skärsäter & Klang, 
2014). Utvecklingen av omvårdnaden 
i samhället påverkar även omvård-
nadshandledningen. Det är nu tid att 
reflektera över på vilket sätt som POH 
kan vara med i den utvecklingen.

Närstående lyfts fram 
i ny patientlag
Med framtidens personcentrerad vård 
kommer kontakter med närstående att 
få mer utrymme i personalens om-
vårdnadsarbete. Den nya patientlagen 
gör att personalen står inför nya utma-
ningar med ökade krav vad det gäller 
närstående. Lagen väntas bli antagen 
av riksdagen och är tänkt att träda i 
kraft den 1 januari 2015. Då får  de 
närstående utökad delaktighet i vården 

I kapitel 11 i den nya lagen står det:
”Som närstående räknas bl.a. 

patientens vårdnadshavare, egna 
barn och övriga familj, samt i vida-
re bemärkelse andra personer som 
patienten står nära som t.ex. mycket 
nära vänner.” (Sveriges Riksdag, 
Patientlag, 2014). 

Detta medför att personal inom olika 
verksamhetsområden behöver utökad 
kompetens för att dagligen kunna 
bemöta närstående, på olika sätt.

Handledningsmetoder 
och e-tjänster 

De metoder som används inom POH 
kan vara till hjälp i mötet med nya 
kategorier av närstående personer. 
Även digitala verktyg skulle kunna 
användas, som e-tjänster (mejl, sms 
och Skype). Dessa e-tjänster och 
framförallt Skype skulle även kunna 
användas som ett kompletterande 
alternativ för att delta i POH både 
individuellt och i grupp, för reflekte-
rande kommunikation och utbildning. 
E-tjänster kan komplettera den vanliga 

E-tjänster kan bredda  
omvårdnad och  
handledning

POH-processen med en e-Hälsa. Be-
greppet e-Hälsa handlar om hur vård 
och omsorg som helhet ska fungera och 
förbättras med hjälp av e-tjänster. Samt 
att e-Hälsa är skapad, när e-tjänster 
förbättrar vård och omsorg. 

E-Hälsan kommer att vara en viktig 
resurs för sjukvården för att i fram-
tiden kunna möta alla utmaningar, 
som kommer att behövas (Kreps & 
Neuhauser, 2010; Nationell eHälsa, 
2010), samt i processinriktad omvård-
nadshandledning och efterhandledning 
av POH. En e-Hälsa med digitala 
hjälpmedel är något som alla kan delta 
i, oberoende av var de befinner sig 
geografiskt eller tid på dygnet.

Margaretha Jenholt Nolbris
margaretha.nolbris@vgregion.se 
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Margaretha Jenholt Nolbris beskriver hur handledningen kan påverkas av den 
digitala informationstekniken och den nya patientlagen.
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Elisabeth Severinsson avslutade HiOs 
nätverksdag den 13 juni med att prata 
om framtiden för omvårdnadshandled-
ning:

– Det är viktigt att en handledare 
vågar säga ifrån och att ifrågasätta det 
som redan sker. Har vi inte fokus på 
det som sker, får vi inga nya kunska-
per. Det är också betydelsefullt att re-
flektera över hur viktigt det faktiskt är. 
Allting är mer eller mindre påverkbart.

– Allting vilar på kunskap och det 
gäller även omvårdnadshandledning. 
Då vi gör våra val ska vi reflektera 
över vad det faktiskt finns för evidens 
vad det gäller omvårdnadshandled-
ning. Ingela Berggren har gjort en 
bra kunskapsöversikt i ämnet i boken 
”Omvårdnadshandledning, ur ett etiskt 
och tvärdisciplinärt perspektiv”. 

Vi behöver alla göra en kunskapsö-
versikt över vårt arbetssätt att handle-
da. Hur kan vi omsätta vår kunskaps-
översikt till praktisk användning i vårt 
handledarskap? Vi utvecklar en metod 
utifrån beskrivande studier och bygger 
vår modell/teori på möjliga hypoteser 
som vi använder då vi handleder. Teo-
riutveckling bygger på att vi definierar 
de centrala begreppen . Det leder ock-
så till möjligheten att göra interventio-
ner och att implementera evidensbase-
rad kunskap. Det behövs för att vi ska 
kunna gå vidare, få substans utifrån 
kärnan i det vi gör. 

Vi behöver synliggöra centrala feno-
men i omvårdnadshandledning. Ställa 
nya frågor om ”hur”, men samtidigt 
bevara ett ”vad” i varje hur-fråga. Det 
gäller att fortsätta utveckla nya me-
ningsfulla frågor, annars kan teorikär-
nan bli osynlig. Vi behöver hela tiden 
öka vår förmåga att begripa människ-
ans berättelser, ha en öppenhet och 
en vilja att förstå. Människor tänker 
utifrån rationella, irrationella och ex-
istentiella känslor. I handledningen får 
människor hjälp att förstå sig själva 
och andra genom att sätta ord på sina 
upplevelser och erfarenheter.

Vi handledare är skolade människor 

och ska föregå med ett bildat språk 
som synliggör vår akademiska utbild-
ning. Vi har en ny yrkesprofession 
som vuxit fram genom åren.

Lotta Carlson
Läst och samtyckt av 

Elisabeth Severinsson

Våga ifrågasätta och  
säga  
ifrån
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Under förmidagen anordnades en 
workshop, ledd av professor Margret 
Lepp, med syfte att öka förståelse och 
kunskap inom dramapedagogik. Det 
kan kort förklaras med ett lärande som 
tar med hela människan i en lärande-
process som utgår från varje grupps 
och individs förutsättningar. Proces-
sens kärna är en integrering av känsla, 
tanke och handling i en utvecklande 
process. 

Pedagogiskt mål
I processen finns en grupp i sam-
spel och en fiktiv skapande handling 
med ett pedagogiskt mål. Genom att 
flytta en verklig eller eventuell hän-
delse som har hänt eller kan komma 
att hända till här-och-nu, skapas en 
distans till situationen som gör den 
mer gripbar. Detta är en förutsättning 
för att kunna undersöka och bearbeta 
situationen. I detta finns då möjlighet 

till reflektion och ny 
förståelse för det som 
händer.

Mod och tillit
Det krävs mod att 
delta i drama. Som 
deltagare måste jag 
vilja delta och utma-
na mig genom att ha tillit till andra 
och våga vara i det som inte alltid är 
kontrollerbart för mig. Jag går in med 
ett hopp att få förståelse och förnyad 
kunskap om mig själv och fenomenet 
jag mött. 

Teoretiskt fundament
Som ledare kan jag uppfatta att det är 
viktigt med en lyhördhet mot indi-
vid och grupp. Att leda betyder även 
kunna föra en grupp med varsam hand 
mot ett mål samt att ha ett bra teore-
tiskt fundament som jag kan vila i som 

ledare.
Här kommer en mer 

praktisk förklaring av 
förmiddagen. Vi bör-
jade med några enkla, 
men viktiga övningar 
för att skapa trygghet 
i gruppen. Även om 
vi var många erfarna 
omvårdnadhandledare 
var situationen ny för 
oss alla.

Vi satt på stolar i en 
ring, förutom en person 
som stod i mitten. 
Denna person började 
med ett mer allmänt ut-
talande som ”alla som 
har en bil reser sig”, 

då fick de som 
reste sig hitta 
en fri stol och 
en ny person 
fick då ta plats 
och ställa en ny 
allmän fråga. 
Efter ett tag 
fick vi komma 

in på mer specifika frågor om omvård-
nadhandledning. 

Fick igång oss
Det var en bra övning som fick igång 
våra kroppar och sinnen. En av anled-
ningarna var att vi skulle blanda oss 
i gruppen och komma bredvid någon 
vi känner lite mindre. Efter detta fick 
vi två och två delge varandra historien 
om våra namn vilken även benämns 
”Story of your name”. Sedan fick vi 
delge varandra fyra och fyra, för att 
komma fram till en gemensam mening 
om våra namn som ” våra mammor 
tyckte om namnet” eller ”namnet är 
vår identitet”. 

Nästa moment blev att vi två och två 
skulle berätta vårt livs historia på en 
minut. 

En bra minut
Margret Lepp hade en utmärkt 
förklaring till detta moment. Studen-
ter och sjuksköterskor säger ofta ”vi 
har inte tid” och Margret ville göra 
oss uppmärksamma på vad som kan 
åstadkommas i ett möte på en minut. 

En reflektion från en observatör var 
att alla närvarande blev fokuserade på 
att lyssna på den som berättade. Efter 
detta moment fick vi fundera på en si-
tuation i omvårdnadshandledning som 

Nya insikter med forumteater
Runt 20 omvårdnadshandledare kom fredag den 
12 september till Göteborg för en nätverksträff 
för omvårdnadshandledare, inbjudna av Sahl-
grenska akademin, Göteborgs Universitet och 
Sahlgrenska Universitetssjukhus. Det blev ett 
möte både med personer vi känner sedan gam-
malt och spännande möten med nya människor. 

Professor 
Margret 
Lepp.
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varit besvärlig och vi fick gå in i nya 
konstellationer och berätta för gruppen 
om vår situation. Gruppen fick sedan 
bestämma vilken berättelse vi ville 
spela upp. Det bör poängteras att det 
är centralt att ta upp ett problem eller 
något som inte uppfattats fungera, 
detta för att få en process i lärandet.

Visar ett alternativ
Alla grupper visade upp en berättelse 
var. Den spelades upp, utan reflektion. 
Därefter valdes en av berättelserna ut 
som vi arbetade vidare med i forums-
pel. Detta innebär att gruppen spelar 
upp ett problem. ”Publiken” kan då gå 
in och pröva att hitta olika lösningar. 
Det kan vara att stödja och coacha en 
individ, eller att byta ut individen och 
försöka skapa en lösning med ett al-

ternativt förhållningssätt. Det handlar 
inte om att byta ut ”problemet”, utan 
att försöka skapa alternativ till den 
som äger problemet.

Vi erhöll fler intressanta reflektio-
ner från Margret. En var hur du som 
ledare ska placera dig i rummet. Det 
är bra om du finns i rummet så du kan 
observera hela gruppen. Du bör alltså 
stå bredvid och inte i mitten där du 
behöver vända blicken för att obser-
vera händelser. Det är viktigt att med 
små rörelser kunna se det som händer 
i hela gruppen, både på scenen och 
bland de som är åskådare.

Träna på närvaro
En reflektion jag har gjort gäller 
begreppet närvaro. Det är något som 
bör belysas i mötet med andra och 

som jag tycker behöver övas på för 
att öka färdigheten. Jag som arbetar 
på Högskolan med utbildning gör en 
reflektion. Färdighetsträning kanske 
inte bara är att lära sig att ta blodprov 
och sätta PVK, utan träning i att möta 
patienter har lika stor betydelse.

Ny kraft för handledare
Sammantaget är det viktigt att om-
vårdnadhandledare får ny kraft och 
nya infallsvinklar i sin handledning. 
Genom att delta i drama kan jag få 
en ny upplevd erfarenhet i hela i min 
kropp. Denna erfarenhet och kunskap 
kan jag senare använda på ett nytt sätt 
i mina möten med andra människor 
i omvårdnadhandledning eller andra 
lärsituationer. 

Jörgen Öijervall 

Nya insikter med forumteater
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Övning 1
Välj två olika vykort som för oss sym-
boliserar:
1. Presentation av oss själva eller nå-
got roligt man gjort – Tänk att presen-
tationen är för en ny kontakt.
2. Något man fått till sig vid ett om-
vårdnadshandledningstillfälle. 

Övning 2
Lära känna varandra 
Ta en bild som symboliserar ”Det 
andra inte vet om mig!”  

Övning 3 
Vad är det som stärker mig? Sätt bild-
en på jobbet – att bli påmind på vad 
det är som stärker mig!

Övning 4
Användbart vid introducering, bild: 
1 – Hur ser du dig själv? 
2 – Hur vill du utvecklas? 
3 – Ett kort du tycker om.

Reflektioner av att använda photo-
langage som verktyg:  
”Lek men ändå med substans.” 
”Ytterligare möjlighet att använda sig 
av fenomen som utvecklingsfas.” 
”Konstform kopplat till teori.” 
”Skapar frihet.” 
”Icke tvång.” 
”Bra vid utvärdering.” 
”Kommer fram mycket ur bilden.” 

”Kraftfullt att kunna tolka så mycket 
ur en bild.” 
”En enkel passage in i processinriktad 
omvårdnadshandledning.” 
”Ett annat resonemang 
”Finns ingen prestation – får en färdig 
bild.” 
”Så olika…” 
”Det blir alltid rätt – Skönt!” 
”Kreativt sätt att komma igång, få ut 
mycket av.” 
”Bra att använda om någon i gruppen 
är tystare än andra – få ett verktyg 
till.” 
”Bra med färgkort – kan använda även 
färgerna i vykorten inte bara motivet.” 
”Färgen fångar mer är bilden/innehåll-
et.” 
”Nytt, känns okej och lätt att använda. 
”Svart/vita vykort känns tryggt – ska 
utmana mig själv och skaffa vykort i 
färg!” 
”Oavsett om man är professionell eller 
amatör – Resan i beskrivande är det 
viktiga.” 
”Bilder bjuder eller kan bjuda upp till 
dans.”

Avslutningsvis provade vi  
Body-mapping. 
Var och en skulle prova att måla sin 
känsla i kroppen, genom att fånga den 
i färg och form på en plastad pappers-
docka. Vi skulle känna efter var på 
kroppen känsla sitter.

Att sätta färg på sina känslor med 
den här metoden, blir lite att som att 
knacka på dörren till ”mindfulness” 
att vara i närvaro här och nu. Att med 
hjälp av färg vara i sin kropp och färg-
sätta sina känslor och tankar en stund. 
Under tiden man gör övningen, har 
man möjlighet att sudda ut om bilden 
eller känslorna förändras. Känslan 
kanske har ändrats, exempelvis blivit 
mindre tung eller tyngre, starkare eller 
svagare, suddigare eller tydligare.

Övning
Fånga en känsla, illustrera den med en 
eller flera färger – vad har dagen gjort 
för/med dig? 
Gett: 
”Mycket känslor med mycket engage-
mang.” 
”Mod för att försöka pröva och öva.” 
”Vilja i kroppen, som vill bjuda på sig 
själv.” 
”Sett och lärt mycket.” 
Känner:  
”Kreativitet.” 
”Hopp och Lust.” 
”Välvilja.” 
”Kul att träffas.” 
”Glädje, som värmer gott – go känsla 
som sprider sig.” 
”Mycket i hjärnan som vill utveckla 
nya teorier.” 
”Önskan om stor kraft – så det hörs 
omkring oss” 

Kommunikation med bilder som stöd
När vi återvänder efter lun-
chen, står alla tjugo stolarna i 
en ring. På golvet mitt i ringen 
ligger det fullt med färgglada 
vykort och utanför och mellan 
stolarna finns stora svartvita 
vykort. Nu ska vi kommuni-
cera med bilder som stöd, en 
metod som kallas photolang-
age.
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”Energi i hjärna och hjärta.” 
”Nöjd” 
”En trött kropp har fått mycket energi 
och psykiskt har fått inspiration. 
Stark och påfylld med glädje och 
energi.”

Vad har vi fått av dagen? 
”Är en bit vackrare i själen – påfylld 
och upplyft.”
”Härlig aktivitet i hjärna och varm i 
hjärtat.” 
”Nya inspirerande aktiviteter i hjär-
nan, spirande vår på höstkanten.” 

”Värme och energi i hela kroppen.” 
”Hopp i hela min kontur som håller 
energin kvar.” 
”Olika tillsammans, erfaren - oerfaren, 
känns himla fint.” 
”Gyllene energi.” 
”Glada nya tankar.” 
”Nya sätt att göra för att lyssna på 
andra och sig själv.” 
”Öppna upp själen på ett annat sätt.” 
”Fånga det positiva.” 
”Ha det goda med sig.” 
”Etnografiskt drama.” 
”Trött – fulltankad.” 

”Tid, färg, glädje, insikt, svartvitt.” 
”Bubblig.” 
”Glädje i kropp och själ.” 
”Praktisk erfarenhet att leda övningar 
– användbart.” 
”Olika övningar mot samma mål.” 

Lotta Carlsson

Kommunikation med bilder som stöd

Margaretha Jenholt Nolbris.
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Lästips
Linus Jonkman:  
”Introvert, den tysta  
revolutionen”

”Introvert, den tysta revolutionen” är 
en fantastiskt spännande och lärorik 
bok om de introvertas upplevelser i 
relation till en värld som domineras av 
extroversion. 

Kort sagt handlar boken om 
människor med litet socialt behov. De 
som tänker mer än de talar, avskyr att 
mingla och blir kreativa av ensamar-
bete. 

I vår tid verkar ”utåtriktad och flex-
ibel” vara de mest eftersökta egen-
skaperna på arbetsmarknaden. Social 
kompetens värderas högre än yrkes-
kompetens och den som skriker högst 

får oftast som den vill. Samtidigt har 
inåtriktade, eftertänksamma och still-
samma karaktärsdrag klassats som 
mentala sjukdomstillstånd. I dag 
förväxlas introversion med blyghet, 
arrogans och asocialt beteende. 
Inget kunde vara mer fel. 

Linus Jonkman tar med läsaren 
på en fascinerande resa genom 
den introverta världen. Han be-
rättar om sina egna och andras 
upplevelser som introverta och 
förklarar skillnaderna på och 
likheten mellan extroverta och 
introverta människor. 

I en värld där allt går fortare och 
fortare och där bruset blir starkare för 
varje dag kan det rentav vara en fördel 
att vara introvert, och de som fått den 
gåvan kan skatta sig lyckliga.

Iréne Nordahl

Tänkvärt om tysta

Program studiedag:
Under förmiddagen samtalar vi kring 
temat Framtidens handledning i om-
vårdnad enligt Cafémodellen.

Det är en inspirerande workshop 
där varje deltagare har tillfälle att 
komma till tals och bli lyssnad till. 
Det går till så att alla deltagare delas 
in i grupper. Varje grupp får ett 
diskussionsämne, som ska diskute-
ras under ett visst antal minuter. När 
tiden är slut reser sig deltagarna och 

sprider sig till andra bord med andra 
frågeställningar och nya gruppdelta-
gare. Vid varje bord finns en cafévärd 
som slutligen sammanställer för hela 
gruppen.

Eftermiddagen ägnas åt efterhand-
ledning utifrån olika tekniker:

Då ingår handledning på handled-
ning med forumspel, gestaltning och 
bodymapping. Bodymapping handlar 
om att känna sin känsla i kroppen, 
fånga den i färg och form och där-

efter fästa den på ett papper med en 
tryckt gubbe. Att sätta färg på sina 
känslor med den här metoden, blir 
lite att som att knacka på dörren till 
”mindfullness”. Att med hjälp av färg 
vara i sin kropp och färgsätta sina 
känslor och tankar. 

Anmälan hittar du på hemsidan 
www.omvardnadshandledning.se

Kallelse till årsmöte och studiedag
Vid studiedagen 2015 undersöker vi temat 
”Framtidens handledning i omvårdnad”.
Årsmöte: 
Torsdag 12 mars 17.00 - 21.00, 
inklusive mingel/buffé.  
Studiedag: 
Fredag 13 mars 09.30 – 16.30. 
Plats: 
Sjuksköterskornas hus, SSF, 
Baldersgatan 1, Stockholm

Insikt Nordahl AB
Bokskogsbacken 78
422 56 Hisings Backa
0704-54 80 29
www.insiktnordahl.se
www.ugl-ledarskap.se


