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Kära medlemmar! Jag vill tacka alla för förtroendet att få 
fortsätta som ordförande för sektionen tillsammans med övriga 
invalda i styrelsen Jag vill också formulera ett stort tack till alla i 
styrelsen för engagerat och kompentent arbete. Jag vill även pas-
sa på att välkomna Lena Matsson, som nu återinträder i styrelsen.

Jag är fortfarande uppfylld av begreppen mod och ansvar, som 
lyftes fram under vår studiedag i mars. Gry Bruland gjorde ett 
strålande arbete genom att föreläsa och handleda på temat. Den 
förebild som hon blev under dagen kom att leva kvar i mig. Te-
mat ledde oss vidare i samtal om gränssättning och betydelsen av 
gränser för det egna välbefinnandet. Tydligt definierade gränser 
underlättar samarbete. Jag tänker speciellt på tydliga gränser 
inom den egna personen för att olika delar i mig ska kunna 
samarbeta. Att förstå mig själv, min egen sårbarhet, egna tankar, 
känslor, kroppsyttringar och beteende underlättar för samordning 
och uttryck i mitt arbete, men också för samarbete med andra. 
Tydliga gränser i organisationer kan vara av avgörande betydel-
se för patientsäkerhet och om de är rättvist uppgjorda och väl 
genomtänkta, en trygghet för alla. 

I skrivandet stund är seminariet för erfarna handledare på 
Lesbos i mina tankar. Nordiskt Forum arrangerar seminariet för 
23 deltagare från Norge, Danmark och Sverige. Under en vecka 
i juni får de chansen att tillsammans utveckla, fördjupa och dela 
kunskap.  De nordiska organisationerna samarbetar bland annat 
genom att bidra med olika programdelar. Jag har fått det stora 
förtroendet att dela med mig av min kunskap och erfarenheter av 
olika tekniker för handledning. Det ska bli jättekul!

Under året kommer vi att skicka ut en enkät till alla medlem-
mar. Syftet är att styrelsen ska få ett bättre underlag för framtids-
planering. Jag hoppas att ni alla kan tänka er att besvara enkäten?

Avslutningsvis önskar jag att de protester som sjuksköterskor 
runt om i landet nu riktar mot dålig arbetsmiljö resulterar i bättre 
arbetsvillkor samt tillgång till handledning i omvårdnad för alla 
de sjuksköterskor som vill ha det.

Jag vill önska er en fortsatt skön sommar med tillhörande av-
kopplande semester!

Yvonne Wallberg Andersson  
Ordförande

Fylld av mod och ansvar
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Årsmötet för Handledning i Omvård-
nad, sektion inom svensk Sjuksköter-
keförening 2016 skedde i positiv anda. 
Vi var 16 deltagare som gick igenom 
sedvanliga årsmötespunkter och åt en 
god buffé tillsammans.
Årsmötet i korthet: 
• Medlemsavgiften oförändrad 300 kr 
per år. För personer över 65 år halve-
rad medlemsavgift.
Avgift för ansökan om godkännande 
av Godkännandekommittén höjdes 
från 500 kr till 600 kr..
• Alla styrelseledamöter som var aktu-
ella för omval tackade ja till det. Anki 

Dahlin har avsagt sig uppdraget och 
Lena Matsson valdes in som ersättare 
för henne.
• Medlemsantalet sjunker sakta och 
medlemsvärvning är en prioriterad 
fråga.
• Det fanns ett förslag om att förlägga 
studiedagen på någon annan ort än 
Stockholm. Eftersom det erfarenhets-
mässigt är lättast för de flesta att resa 
till Stockholm avslog årsmötet försla-
get. 
• Även andra yrkesgrupper än sjukskö-
terskor ska i fortsättningen bjudas in 
till studiedagar i anslutning till årsmö-

tet. Det som krävs då är att de delar 
vårt intresse för utveckling av omvård-
nadshandledning.
• Mötesdeltagarna röstade också för att 
andra än handledare kan vara stöd-
medlemmar i HiO.

Lena Matsson

Positiva toner på årsmötet

Styrelsen för Hand-
ledning i Omvårdnad: 
Längst bak sitter Lotta 
Carlson och Yvonne 
Wallberg-Andersson.
Ett trappsteg ner Chris-
tina Sundin Andersson 
och Monika Öberg 
Nordin, och Sigrid 
Kulneff och längst fram 
Agneta Danielsson Lin-
da Sjöholm och Lena 
Matsson.
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När inbjudan kom till dessa dagar 
tänkte jag, som är handledare sedan 
maj 2014, att jag måste ta tillfället i 
akt att träffa andra handledare och få 
lite påfyllning. Min handledarkollega 
Helena och jag hade bestämt att inte 
stressa utan ge oss tid och därför åkte 
vi mot Stockholm redan på förmidda-
gen den 3 mars. Där möttes vi av min 
dotter som tog oss med på ett trevligt 
ställe för lunch.
Baldersgatan 1
Efter att ha kramat om dottern lite 
fortsatte vi till Baldersgatan 1 och det 
vackra hus där Svensk Sjuksköterske-
förening håller till. 

Ett sedvanligt årsmöte gick av sta-
peln. Det innehöll både lite missmo-
dighet och framtidstro för föreningen. 
Jag vill passa på att tacka styrelsen, 
som sliter på i en ganska motig 
situation. Jag fick klart för mig hur 
viktigt det är med alla kronor som kan 
plockas in för att få verksamheten att 
leva vidare. Jag får väl skriva den där 
ansökan som jag dragit på, om att bli 
godkänd som handledare, för att bidra 
med det lilla jag kan. 
Tankeväckande mingel
Efter årsmötet var det dags för mingel 
med buffé med många goda rätter, så 
vi blev mätta. Vi fick oss även annat 
till livs genom att utbyta tankar kring 
vår handledningssituation. Det visar 
sig att vi alla delar ungefär samma 
svårigheter att ta oss fram med denna 
viktiga del i verksamheterna. 

Själv har jag sedan årsskiftet fått i 
uppdrag att handleda avdelningsper-
sonal på psykiatriska avdelningar vid 
sjukhuset i Borås på 60 procent av min 

tjänst. Där de brottas med sjuksköter-
skebrist och en del andra svårigheter. 
Det ingår till viss del i arbetet att 
bygga upp ett introduktionsprogram 
för nya sjuksköterskor på kliniken och 
där ska handledning vara en del. 

Efter mingel och prat tog Helena och 
jag oss tillbaka till hotellet för en natts 
sömn.

Den 4 mars startade vi med en 
promenad till Baldersgatan igen för 
studiedag med föreläsning och efter-
handledning. Väl framme dök två av 
mina studiekompisar från utbildningen 
till handledare i Göteborg upp, trevligt 
att ses igen, Johanna och Kajsa!
Dagens höjdpunkt
Lektor Gry Bruland Vråle var dagens 
höjdpunkt. Hon föreläste om ”Hand-
ledning - Mod att ta ansvar”, Båda 
dessa begrepp har jag många gånger 
landat i under handledningsträffar. Gry 
delade med sig av sin erfarenhet på 
ett bra sätt även om det var lite svårt 

att hänga med i norskan emellanåt. 
Under Grys föreläsning blev jag stärkt 
i tanken att låta handledningstillfäl-
len handla om olika teman, ett sätt 
att angripa situationen när det inte är 
samma deltagare som kommer vid 
varje handledningsträff. Förslaget att 
plocka fram positiva saker i vårdandet 
och inte bara fokusera på problem, 
tilltalade mig. Detta har jag prövat och 
fått bra respons på. 
Mod att utmana
Som handledare funderar jag ofta på 
modet och ansvaret att utmana som 
handledare, för att den handledde ska 
bli berörd. Sedan är det naturligtvis 
upp till den handledde att ha modet 
att låta sig handledas, att ta ansvar för 
handledningen utifrån sin horisont. 
Återigen; mod, ansvar och mod att ta 
ansvar är viktigt i handledning.

Tack för ordet.
Monika Ekeberg, psykiatri- 

sjuksköterska och handledare

Årets årsmöte och följande 
studiedag med Handledning i 
Omvårdnad blev första nå-
gonsin för Monika Ekeberg, 
som är verksam som hand-
ledare i Borås sedan två år 
tillbaka.  

Här är hennes tankar och re-
flektion från dagarna i Stock-
holm.

Mod att ta ansvar en höjdpunkt
Tema: Studiedagen
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Inför årets studiedag med 
Handledning i Omvårdnad såg 
Masrianne Inde möjligheten 
att återigen få möta och inspi-
reras av Gry Bruland Vråle.  

Här berättar Marianne om en 
fin dag tillsammans med Gry.

Den 4 mars hade jag anmält mig till 
Studiedagen i handledning i omvård-
nad för att återigen få ett möte med 
den inspirerande Gry Bruland Vråle. 
Det var några år sedan sist. Då jag var 
på Lesbos under en vecka och lärde 
och praktiserade handledning i 40 
graders värme med dignande fikon 
som kittlade i håret. Denna gång satt 
jag förväntansfull bland ett drygt 20-
tal andra handledare kring borden på 
SSF:s konferensvåning. 
Utstrålar värme
Gry utstrålar värme, närhet och klok-
skap. På sitt ödmjuka och okonstlade 
sätt förmedlar hon sitt budskap så att 
alla förstår. Ingen vill missa ett enda 
ord så ibland får Gry stanna upp och 
översätta norskan. Hennes nyutkomna 
bok ”Veiledning når det röyner på” var 
utgångspunkten för föreläsningen. 

Denna dag ville Gry bjuda in oss 
handledare till ett alternativ till våra 
handledningssituationer, där vi ofta 
bygger på deltagarnas egna upplevel-
ser. Gry pratade om att istället tema-
tisera handledningen utifrån begrepp. 
Hon lät oss reflektera kring begrepp 
som ansvar, mod och makt och vad de 
betyder i vårdandet och för att kunna 
växa i rollen som handledare/vårdare 
och människa. 

Citat ur föreläsningsmaterial: 
”Med mod förstår jag – med ansvar 

förstår jag” och ”vi kan öva på att ta 
ansvar – och ta ansvar, och bli bättre 
på att våga ta ansvar”.
Mod och ansvar
Själv funderar jag mycket på mod, 
makt och ansvar när jag som handle-
dare vill stärka sjuksköterskans ledar-
roll i teamet kring och med patienten. 
Begreppen tangerar varandra och leder 
ofta till kreativa reflektioner i handled-
ningsgruppen och kan också innebära 
en ingång till en berättelse som hand-

leds utifrån just dessa ledord. 
Gry talade om att det krävs en inre 

motivation för att vara modig; egna 
värderingar, en lust och ett hopp. När 
jag nu skriver ser jag att det låter som 
”tro, hopp och kärlek”. 
Viktig känslighet
Gry föreläste också om att vara 
känslig. Utan känsla ingen förståelse. 
Ångest och känslosamhet hänger ihop. 
För den som känner ångest (vi alla 
ibland?) är det kanske modet vi saknar 
just då och kanske vi kan eller behö-
ver öva mer i handledningen på att bli 
modiga för att kunna förstå och agera? 
För egenskapen - att vara känslosam 
- är en nödvändig egenskap i handled-
ning. Visst har vi väl alla upplevt oro, 
pirr eller ångest som ledare i handled-
ningssammanhang, men kan då ändå 
glädja oss åt att vi törs vara känslo-
samma och lite modiga. 

Tack för en eftertänksam dag!

Marianne Inde, omvårdnadshandedare

Ingen vill missa ett ord när Gry talar 
Tema: Studiedagen
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Handledning – mod att ta ansvar, var 
rubriken när Gry Bruland Vråle före-
läste om begrepp och betydelsen av att 
reflektera kring begrepp inom vården.

Gry föreslog att vi ibland skulle ta 
ett handledningstillfälle för att ha ett 
begrepp i fokus: 

Ta till exempel ordet Ansvar. Tar an-
svar, får ansvar? Ansvara för vad, för 
vem? När krockar olika ansvar? Våga 
ta ansvar, våga ge ansvar. Se ansvar. 
Reflektera i grupp
Kring detta kan vi reflektera i grupp 
och vidga begreppet och förståelsen 
för vad det kan betyda i omvårdnaden 
och i mötet med patienter.

På detta sätt reflekterade Gry kring 
andra begrepp, som tid, tempo, grän-
ser, motivation och mod. Hon lyfte 
våra tankar till höga höjder genom att 
sätta begrepp i ”kryss” alltså i skär-
ningspunkter. Ansvar och makt/makt-
löshet. Ansvar och tid. Lojalitet och 
lydighet. Vision och mod. 

Jag tog med mig det luftiga, den 

reflekterande hållningen och det nyfik-
na utforskandet. I vardagen tänker vi 
snabbt, det är så verkligheten gestaltar 
sig. I handledningen tänker vi sakta, 
det är det som kallas reflektion. Jag 
som handledare iscensätter över-
gången och ger de handledda tiden 
att stanna upp, sakta ner och vara i 
reflekterande rum. 
Användbar formulering
Jag har använt just den formuleringen 
flera gånger nu när de stressade vår-
darna vill hitta lösningar innan vi hun-
nit titta på hela bilden i en situation. 

Till vardags är det rätt att tänka fort, 
så måste det vara när vi jobbar i vår-
den. I handledningen ska vi ta tiden att 
sakta ner och tänka långsamt, se oss 
omkring och vrida och vända på saker 
en stund. 

Att accepterar skillnaden mellan 
vardagen och handledningen gör att 
lugnet sprider sig i rummet.

Efter Grys föreläsning genomförde 
hon en efterhandledning enligt model-

len ”Reflekterande team” och på temat 
mod. 
Dubbla cirklar
Eftersom vi var många deltagare de-
lade hon upp oss i två cirklar. 

Den inre cirkeln blev handledda på 
traditionellt vis, med en fokusperson. 
Efter en tid fick fokuspersonen vända 
sig om för att en stund lyssna i stillhet 
på vad gruppen hade för reflektioner. 

När handledningen avslutats i den 
inre ringen fick det yttre ringen vara 
ett reflekterande team till allt som 
skett i den inre ringen. Det var ett 
spännande sätt att handleda när man 
är många och som fokusperson fick 
jag mycket tankar utifrån de dubbla 
reflektionerna på mitt ärende. 

När jag kom hem till min handled-
ningsgrupp hade jag en ny och lugn 
beredskap för handling och gruppens 
dilemma löstes upp.

Lena Matsson

Många  
reflektioner  
i dubbla cirklar

Tema: Studiedagen

Reflekteran-
de team i två 
cirklar. 
Fokusperso-
nen fick vända 
sig om en 
stund för att 
lyssna i stillhet 
på gruppen. 
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Ann Johansson, vice ordföran-
de för Vårdförbundet, deltog 
under studiedaegen i mars. 
Här skriver hon själv om sin 
upplevelse av arrangemanget.

Jag hade den stora förmånen att få 
delta som representant för Vårdför-
bundet på Sektionen för Handledning 
i Omvårdnads studiedag i mars. Det 
var med stort intresse som jag gick till 
studiedagen där jag hoppades på en 
förklaring till vad just omvårdnads-
handledning innebär och dess plats i 
vården. Jag har själv en psykosocial 
handledarutbildning och har funderat 
på skillnader och likheter i ansats och 
utformning. Nu ser jag att likheten är 
större än skillnaderna. 
Entusiastiska handledare
På Sjuksköterskornas hus i Stockholm 
träffade jag ett gäng entusiastiska, 
kunniga och självmedvetna handleda-
re som kämpar för att sjuksköterskor 
ska få tillgång till handledning i sin 
vardagliga professionsutveckling. Vi 
fick en intressant föreläsning av Gry 
Bruland Vråle under förmiddagen och 

på eftermiddagen var det ett pass med 
efterhandledning. 

Var kommer Vårdförbundet in i 
bilden? 

Vi organiserar sjuksköterskor och 
är ett yrkesförbund som arbetar för 
att utveckla och stärka yrket, påverka 
vårdens organisation och förbättra vill-
koren. Vi påverkar beslutsfattare lokalt 

och nationellt. För närvarande har vi 
ett läge i svensk sjukvård med stora 
utmaningar. Våra medlemmar har en 
tuff arbetssituation och minimalt med 
tid för reflektion. 
Borde vara självklart
Tillgång till handledning borde vara 
självklart för all personal som är en-
gagerade i nära patientarbete. Det ger 
möjligheter att reflektera över sin roll 
och sitt förhållningssätt, för att kunna 
hantera olika situationer, att utveckla 
verksamheten och samtidigt förebygga 
etisk stress. 

Mycket pekar mot att vården behö-
ver ställa om och organiseras annor-
lunda än idag. I Vårdförbundet ser vi 
att personcentrerad vård och teamba-
serat arbetssätt är framgångsfaktorer. 
Ska ett teambaserat arbetssätt fungera 
behöver alla i teamet vara trygga i sina 
roller för att fungera optimalt tillsam-
mans. För att utveckla sig i sitt yrke 
och stärka professionsidentiteten krävs 
det reflektion tillsammans med kolle-
gor. Här ser jag att omvårdnadshand-
ledning har en självklar plats. 

Tack för en givande dag och jag ser 
fram emot ett samarbete.

Ann Johansson

Handledning i omvårdnad  
borde vara en självklarhet 

Tema: Studiedagen

Nu har en grupp elever blivit nyutexa-
minerade handledare i omvårdnad vid 
institutionen för omvårdnad, Umeå 
universitet. I nästa nummer av med-
lemsbladet kommer en beskrivning 
av hur handledarutbildningen varit 
upplagd.

Sittande, från vänster:
Solveig Engman, Birgitta Persson, 

Gabriella Isaksson, Maria Larsson och
Liv Meidell.
Stående från vänster:
Jeanette Andersson, Elisabeth Kling, 

Karin Ekholm, Christina Juthberg, 

Siv-Inger Eliasson och Birgitta Jons-
son På bilden saknas Staffan Nolhage. 

Monica Öberg-Nordin

Nya hand-
ledare  
i Umeå
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En snabbsökning i flera databaser 
resulterade i 33 internationella artiklar, 
men jag fann få studier med fokus på 
handledarskap. Resultatet visar dock 
att det är problem att som handledare 
finna tid för handledning (Rankin et 
al. (2016). Det är inget nytt! Det har 
vi påtalat i många år. Bland annat 
framkommer svårigheter med att hinna 
förbereda sig inför handledningen, 
men också vikten av att som handle-
dare har utbildning om olika teorier, 
modeller och om handledningssub-
stans (Severinsson 1996; Williams & 
Irvine 2009). Andra studier har fokus 
på effekter av handledning med fokus 
på de handledda (Bégat et al. 2003, 
2005; Edwards et al. 2005; Severins-
son et al. 2014). 
Handlednig en rättighet
Implementering av handledning i en 
verksamhet kräver vanligtvis någon 
form av utvärdering (Hancox et al. 
2004). Att lägga tid på att planera och 
förbereda eller att delta i handledning 
påverkar naturligtvis vårdens kvalitet 
och patientsäkerhet. Patientsäkerhet 
är ingen lyx (Editorial, The Lancet 
2016), det är en rättighet och så är det 
även att få handledning.

Problemen med att aktivt delta i 
dialogen i handledningsrummet är att 
dialogen då kräver att man bidrar och 

medverkar till en utveckling av om-
vårdnad och patientsäkerhet genom att 
man utvecklar en handlingsberedskap 
(Severinsson 2014). 
Vinst för patientsäkerheten
Resultatet av en studie om hand-
ledningens betydelse för sjukskö-
terskestudenter pekar mot att hand-
ledning har medfört att patientens 
delaktighet i vården ökat, liksom 
studenternas problemlösningsförmåga 
och deras tillvaratagande av patien-
tens integritet. Studien visar också att 
sjuksköterskestudenterna utvecklar 
sin professionella, relationella och 
kommunikativa förmåga i vården av 
patienter (Amsrud et al. 2015). Alla 
aspekterna har betydelse för patientsä-
kerhet. 

En annan studie ger bevis för 
sambandet mellan studenternas 
kompetensutveckling och förståelsen 
för centrala komponenter i WHO:s 
patientsäkerhetsmodell (Lyberg et al. 
2015). Att handledning påverkar lä-
roprocessen är inget nytt, men att och 
hur den påverkar patientsäkerhet.

Att som handledare använda tid 
att dela sin handledarerfarenhet med 
andra handledare förutsätter att man 
är villig att delge sin erfarenhet. Det 
förutsätter också att handledaren vill 
vara delaktig och närvarande i rela-

tionen till de handledda. Att intresset 
är att vara skapade hellre än att lägga 
tid på administration, vilket kan göra 
att arbetet upplevs mer meningsfullt. 
Problemen som framkommer i den 
erfarna handledarens situation är kva-
litet på handledning (Nolan & Smith 
2001), dilemma av olika art (Berggren 
et al.2002, Berggren & Severinsson 
2003, Berggren 2014), värdeladdade 
fenomen i handledning (Severinsson 
2014), visualisering av handledarroll 
och behovet av support (Williams & 
Irvine 2009).
Viktiga incidentanalyser
Frågan är i vilken grad vi som hand-
ledare reflekterar och förmedlar vårt 
kunnande om patientsäkerhet. En 
annan fråga är hur vi gör händelseana-
lyser av de situationer som berättas om 
i handledning. Vad kan vi lära av inci-
denter i vården? En nyligen publicerad 
artikel som har fokus på incidenter och 
typ av incidenter inom obstetrik vård, 
kan tjäna som exempel (Severinsson 
et al. 2015). Det är förståeligt att ingen 
vill erkänna att man har gjort misstag 
eller felaktigheter i arbetet. Orsaker 
till risker och vårdskador kan identi-
fieras både på individ- och systemnivå 
(Ericsson & Hessel 2015). 

Det förefaller vara så att det är en 
förändring på gång, från en kultur där 

Hur kan omvårdnadshandledare 
påverka patientsäkerheten? 
I Medlembladet, juni 2015, står att läsa om betydelsen av att 
påverka och förbättra sjuksköterskans arbetsvillkor. Där fram-
kommer att styrelsen för Handledning i Omvårdnad anser att 
det är en kvalitetssäkring att arbetsgivaren erbjuder omvård-
nadshandledning för att ge sjuksköterskan bättre möjligheter 
till reflektion över den omvårdnad som utförs (Wallberg An-
dersson 2015). 

En svaghet i arbetsmiljön kan vara kan vara låg bemanning, 
en annan kan vara bristfällig kompetens eller organisationen. 
För ett antal år sedan var omvårdnad mer inriktad på individen 
och hens yrkesansvar. Numera pågår en förskjutning mot ökad 
systemsyn (Harms-Ringdahl 2013). 

Denna artikel handlar om hur handledaren kan påverka pa-
tientsäkerhet, det vill säga vad finns det för forskning om det? 



MEDLEMSBLADET – 1, 2016

Sidan 9

den individuella personen skuldbe-
läggs eller anklagas till en patientssä-
kerhetskultur, med möjligheter att lära 
av misstag man har gjort eller varit 
nära att göra. I handledning erbjuds 
möjlighet till reflektion av både det 
vi gjort bra och det vi upplever att vi 
gjort mindre bra. Att reflektera över 
värdet av sitt arbete och sina egna vär-
deringar som person gör att vi ser det 
meningsfulla i situationen. Vi lär av 
vår upplevelse med hjälp av intuitio-
nen och reflektionen om hur känslorna 
påverkar beslutsfattandet i arbetet 
(Holm & Severinsson 2016). Då är 
det möjligt att vi förstår mer teori om 
patientsäkerhet också. 
Naturligt inslag
Jag välkomnar denna öppenhet och 
en kultur där patientsäkerhet är en 
naturlig del av arbetet och där vi kan 
förebygga oönskade negativa hän-
delser genom att skapa en handlings-
beredskap för att förutse och hantera 
risker och avvikelser.

PS. Har du läslust? Ta fram vår 
studie om kliniska sjuksköterskornas 
utveckling av deras forskningskompe-
tens och ledarens ansvar för etablering 
av evidensbaserad vård (’research 
capacity building’) (http://dx.doi.
org/10.4236/ojn.2015.57070) Lode et 
al. 2015).

Elisabeth Severinsson, 
senior professor  

vid Högskolen Söröst Norge
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Nätverksträff med småprat,  
karta och kompass
Den 13 maj bjöd Institutionen för Vårdve-
tenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin på 
Göteborgs Universitet tillsammans med Sahl-
grenska Universitetssjukhuset in till Nätverks-
träff för omvårdnadshandledare. 

Lotta Carlson, samordnare för processinrik-

tad omvårdnadshandledning vid Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset, skriver om upplevelsen 
av att använda karta och kompass i handled-
ningen, utifrån Margareta Jenholt Nolbris 
inspirerande workshop.

Margaretha Jenholt Nolbris gav oss en karta med markeringar för öppen mark, tät skog, sankmark som var svår att 
passera, fruktodling, ruin, skjutbana och smal väg. Margaretha tipsade om teorier som vi kunde använda som stöd vid 
handledning med den här metoden. 
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Hur kan jag ta ut kompassriktning? 
Övningen, inspirerad av Gibb’s, Ida 
Orlando Aron Antonowski & Patricia 
Benner, demonstrerades under nät-
verksträffen

Orientering att hitta sin väg i obe-
kant mark med hjälp av kompass 
demonstrerades av Margareta Jenholt 
Nolbris omvårdnadshandledare, speci-
alsjuksköterska inom barns rättigheter 
lektor på GU.

Det handlar om att metaforer kan 
vidga våra vyer och hjälpa oss reflek-
tera i vidare banor. 
Karta och vägledning
Margaretha Jenholt Nolbris gav oss 
en karta med markeringar för öppen 
mark, tät skog, sankmark som var svår 
att passera, fruktodling, ruin, skjut-
bana och smal väg (se illustration här 
intill). Vi fick sparsamt med instruk-
tioner. Margaretha tipsade om att vi 
kunde använda teorier till hjälp – ex-
empelvis Benner, från Novis till expert 
och KASAM känsla av sammanhang, 
Ida Orlando och Gibb’s, som reflek-
tionsmodeller.

Det är viktigt att få en förståelse 
för mål och start, var är jag och var 
jag vill. Syftet med övningen var att 
genom att se omgivningen och var jag 
är bli trygg med hur kartan kan an-
vändas. Vi delades i fyra grupper och 
fick uppmaningen att välja en omvård-
nadssituation. Vi skulle vid varje plats 
på karta skriva ner vad vi beslutat och 
varför. Plats för kreativitet!
Olika tolkningar
Alla grupper gjorde sina egna tolk-
ningar och användningsområden. Alla 
upplevde det gångbart att ha metaforer 
hämtade i naturen, alla har en anknyt-
ning till den. Samtidigt har platserna 
i naturen olika betydelse beroende på 

situationen. Några exempel:
Tät skog: Svårt att nå fram, inte se 

problemen – vilket ger möjlighet att 
beskriva vad man känner. Ur hand-
ledarens perspektiv, ser inte skogen 
och är svårt att få överblick. Har man 
tid och vilja kan man till slut skönja 
träden, men det kan krävas mod.

Smal väg: Trång och kräver fokus. 
Risk att hamna i diket. Hur gör man 
för att hålla sig på vägen/i sin kun-
skap.
Sankt och svårtillgängligt
Sankmark som är svår att passera: 
Känner oss fram, gå mot djupet utan 
att drunkna, styr upp ältande upp ur 
dyn. Gå inte i utan stövlar! Som hand-
ledare; Hur djupt är det? Målet kan 
vara att hitta en spång, men det beror 
på hur trygg gruppen är. Tillåtet att 
trilla i? Nja, det får vila och vänta.

Fruktodlingen: Möjlighet att pausa 
i ett gott klimat, njuta av processen, 
få kraft och respekt. Handledare kan 
agera som trädgårdsmästare. Hur ser 
jordmånen ut? Gödsel? Efter ett tag 
får man fina frukter eller finns det 
surkart i gruppen?

Ruin: Förstörande av processen 
orsakat av en del deltagare. Sönderfall. 
Förlamande.

Som omvårdnadshandledare; Se om 
det handlar om en omvårdnadssitua-
tion. Vad eller hur kan jag börja bygga 
något?

Skjutbana: Erövra utan maktkamp, 
skott från höften, akta sig för kulor på 
ett professionellt sätt. Vila på hanen 
för att stoppa processen utan att krän-
ka. Få igång småprat. Som sjuksköter-
ska; Arg och missnöjd anhörig, men 
tänker att jag har skottsäkerväst. Jag 
kan klara mig för de når inte hjärtat. 
Jag står kvar. Kan till slut mötas och 

börja småprata.
Öppet fält: Kan finnas i slutet av 

omvårdnadssituation/omvårdnads-
handledning. Vill vara kvar och trivas.
Reflektion: 
En novis kanske tänker i smala vägar 
och kan behöva träna sin medvetenhet. 
En expert förmodas tänka bredare och 
öppnare, men behöver lära sig läsa 
kartan, göra den begriplig, få erfaren-
het och trygghet.

Bra metod och det blev mycket prat. 
Ofarligt och man har en spelplan där 
man till exempel kan sätta ut Fia med 
knuff- figurer. Var är jag idag? Här är 
jag!

Lekfullt lärande med fria associatio-
ner. Användbart till exempel när hen 
förbereder sig för att bli färdig sjuk-
sköterska. Är det något som saknas på 
kartan kan man rita dit det.
Vad tar vi med oss?
Vad tar vi med oss från dagen som 
helhet:

Lärorikt, skojigt, upplyftande, 
spännande, gemenskap, intressant 
att stifta kontakt med Katie Eriksson 
igen, roligt, teoretiskt perspektiv på ett 
lättsamt och roligt sätt. Ger tyngd till 
det roliga för det blir inte riktigt roligt 
utan tyngd, fantasifullt, satt griller 
i huvudet, intressant hur olika man 
kan tolka, inspirerande och lekfullt. 
metaforiskt vad metaforerna gör med 
oss långt in i huvudet, metaforer kan 
vara svårt, vad betyder metaforer för 
var och en – möjlighet att prata runt. 
Roligt att prata och diskutera inför en 
intresserad församling.

Lotta Carlson, utbildningsledare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Under de fem år jag arbetat som om-
vårdnadshandledare har jag fått ta del 
av andra handledares berättelser om 
kraven på samtalets kvalitét i handled-
ningssituationer. Många gånger har jag 
då reflekterat över bland annat dessa 
frågor: 

• Vad gör att samtalet blir fördjupat? 
• Är det min eller deltagarnas upple-

velse som avgör vad som har varit ett 
meningsfullt/djupt samtal i handled-
ning? 

• Kravet på handledaren att nå djupa 
samtal? 
Småprat negativt?
Handledare har beskrivit hur de upp-
levt småprat negativt, som en låg grad 
av ”koni”, likt ett kafferep (kanske 
deltagarna skulle beskrivit det på sam-
ma sätt?), ytligt etc. 

Detta om ”småprat” och vad det kan 
innebära i handledning väckte något 
i mig. Jag frågade mig om det finns 
någon nytta med småprat? Kan det ge 
handledare en annan syn på betydelsen 
(om det nu finns någon betydelse?) av 
småprat och på så sätt hitta en balans 
mellan småprat och djupare samtal? 
Kan det ge handledare något gott i 
hens uppdrag att tillåta småprat? Med 
dessa ögon tog jag mig för att under-
söka småprat.
Började med småprat
Dagen då nätverket i Göteborg träffa-
des på Oterdahlska huset inledde jag 
med ”småprat”. Under en presenta-
tionsrunda fick alla kort intervjua sin 
granne och sedan redovisa detta för 

gruppen. En fråga som skulle vara 
med var hur länge de hade varit hand-
ledare. Alla presenterade sin granne 
och det visade sig vara åtskilliga år 
av handledning som fanns i rummet, 
sammanlagt hela 240 år! Det var 
nitton stycken handledare och gläd-
jande nog dessutom två studenter från 
handledarutbildningen, så vi var 21 i 
rummet. 

Vi vandrade vidare till ordbokens 
definition av småprat, som något litet 
och obetydligt skvaller eller struntprat 
(Norstedts, 2003). För att skapa en 
bild av vad småprat innebär för var 
och en av handledarna fortsatte vi 
sedan med en pedagogisk sol. Denna 
sol hade två alternativ, antingen ”små-
prat innebär för mig…” o/e ”småprat 
i handledning innebär för mig som 
handledare…”. Fritt val att besvara ett 
eller båda alternativen. Engagerade 
handledare spred snabbt sina inne-
börder. 
Trygghet och gruppkänsla
Som handledare och i handledning 
kom det bland annat fram att småprat 
”kunde leda till irritation hos hand-
ledaren”, kan användas som ”smörj-
medel” när det är en ny grupp, för att 
skapa trygghet och gruppkänsla, ”som 
handledare startar det mycket i mig 
och min kropp” som handledare kan 
man lyssna in ”vad som är viktigt i 
gruppen”, ”småprat släpper fram när 
situationen är laddad, det använder jag 
mig av”, ”småprat = vila: nödvändigt” 
med mera. 

Nu började vi knyta teorier till be-
greppet småprat. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Er-
iksson (1995) beskriver att vårdandets 
kärna eller grundläggande substans 
utgörs av att ansa, att leka och att lära. 
Vårda härleds till ansa, som att sköta 
om, ha försorg med mera. Det gäller 
för vårdaren att genom reflektion 
bedöma när själva ansningen, lekandet 
eller lärandet ska börja. 
Ansande och genus
Ansandet är ett medfött och grund-
läggande beteendemönster hos männ-
iskan. Hos män anses det att spel med 
olika inslag av risktagningar kan ses 
som en form av social ansning och 
som håller männen i trim. Det beskrivs 
och görs här en jämförelse mellan män 
och kvinnor; hasardspel bland män 
med skvallret eller småpratet bland 
kvinnor. Alltså även ett genusperspek-
tiv på själva ansandet.

Hur gör och hanterar vi samtalen 
som handledare i våra (vård-) grupper 
där de flesta är kvinnor och få är män? 
Gemensamt värdesystem
Ansningens andra sida är lek och 
lärande, vilket befrämjar samman-
hållning och social kompetens. Lek 
är också en psykisk hälsobefrämjare 
och främjar utveckling samt grupp-
relationer. Leken innehåller tillit och 
tillfredsställelse. Småprat sprider 
information, har en rituell funktion 
och binder samman medlemmar i en 
grupp. Småprat binder kvinnor vid ett 
gemensamt värdesystem.

Påverkar  
småprat  
kvaliteten? 
Vid nätverksträffen för om-
vårdnadshandledare i Göte-
borg talade Catarina ”Ina” 
Dolk om småpratets betydelse 
i omvårdnadshandledning.Här 
ger hon en sammanfattning av 
sitt föredrag. 
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Sammanfattningsvis har vårdandet 
två sidor, den konkreta kroppsliga 
ansningen – ”renhållningen” – och den 
symboliska leken och lärandet. Ansan-
det ger kroppsligt välbehag och renlig-
het och leken ger tillit och tillfredsstäl-
lelse samt uttryck för attraktion. Själva 
lärandet leder till utveckling: 

”Spelet och småpratet är former av 
lekande och lärande” (s. 20, Vårdan-
dets idé, K. Eriksson, 1995).
Hälsofrämjande
Då ansningen, lekandet och läran-
det primärt har en hälsobefrämjande 
funktion (Eriksson, 1995) fortsatte vi 
i detta spår. Att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser kan bland annat göras 
genom att bygga ett slags ”infrastruk-
tur” mellan kommunikation och goda 
relationer. Småpratet ska ges utrymme 
mellan olika arbetsmoment. Dels för 
att ses som en återhämtning, dels för 
att vi får möjlighet att dela svårigheter 
vi ställts inför samt reflektera över 
hur vi eventuellt kan göra annorlunda. 
Detta sammantaget lägger då en läran-
de och verksamhetsutvecklande grund.

En god kommunikation hjälper oss 
att göra verkligheten meningsfull, 
hanterbar och begriplig (KASAM-be-
greppet). Det krävs kommunikation 
om allt från värderingar, visioner, mål 
och roller till det vardagliga småpratet 
som bildar ”kittet” i den psykosociala 

arbetsmiljön (ISM-rapport 9, VGR).
Effektivare grupper
Kommunikation, som i grund och bot-
ten handlar om hur vi är mot varandra, 
kan vara en viktig hälsofrämjande 
faktor, påtalar Åsa Stöllman. Enligt en 
studie gjord i Uppsala, där arbetsenhe-
ter vid kommun och landsting ingick, 
ställde Åsa och hennes kollegor sig 
frågan om balanserad kommunikation 
och dess betydelse för hälsa och välbe-
finnande. Modellen är amerikansk och 
forskning har visat på samband mellan 
hög effektivitet och god kommunika-
tion och att effektiva grupper oftare 
talade i positiva ordalag.
Mer positiv kommunikation
Metoden går ut på att träna kom-
munikation. Effekten blev att alla 
kommunicerade alltmer balanserat. 
De blev mer positiva, tonade ner den 
förespråkande delen och ökade den 
utforskande. Den goda kommunika-
tionen skapar också ett bättre lärande 
och utforskande klimat. Nyfikenheten 
väcks! Sammanfattningsvis: Balanse-
rad kommunikation gör det möjligt att 
utveckla arbetsgrupper.

Vidare står det i samma text lite om 
till exempel Apples införande av trev-
lighetsregler, vilket fungerar som en 
slags uppförandekod hos de anställda. 
Det gäller framför allt chefen och hens 
ansiktsuttryck, den chef som ler, ser 

sin medarbetare i ögonen och säger 
hej, får långt mer motiverade och 
engagerade medarbetare. 
Trevlighet lönar sig

Trevlighet spelar stor roll, så stor att 
när ett sjukhus införde liknande regler 
fick de både friskare patienter, kortare 
vårdtider och mer välmående personal, 
enligt Åsa Stöllman (Arbetslust, nr1, 
2015).

Avslutningsvis gick vi en runda för 
att ta reda på vad handledarna fått 
med sig av ”småprat” med ett ord. Det 
som framkom då var; teorianknytning, 
läkande, välgörande, gemenskap, 
spännande, betydelsefullt, brobyggare, 
lust, empowerment, viktigt, ansvar, 
balanserande, normkritik, öppnare, 
nödvändigt, nyfiken, skratt och sam-
hörighet.
Livsvillkor för gruppen
Jag avslutade med en mening av Tom 
Andersen, ”Jag säger gärna att en ge-
menskap är beroende av konversation 
för att överleva, precis som individen 
är beroende av andningen för att över-
leva.” (sid.62, Reflekterande proces-
ser, 2003).

Catarina Dolk, omvårdnads-
handledare och specialistpsyk-

sjuksköterska i psykiatri
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Min dotter sa en gång när hon varit på 
en vårdcentral akut och fått god vård:

– Mamma, om vårdare bestämde i 
världen skulle det vara fred på jorden.

Jag funderar på vad i en vårdare som 
gör att det skulle bli fred på jorden? 
Vad var det hon upplevde, såg, kände? 
I smått som stort skulle jag kunna 
sammanfatta det med ordet Omvård-
nad.

Kärnan i handledningen är alltid 
omvårdnaden. Omvårdnad som den 
bedrivits i alla tider och som är en del 
av att vara människa. Omvårdnad är 
ofta under press, tycker jag. Ojämlik-
het, hårt pressade vårdare och hierar-
kier är några faktorer som krymper 
utrymmet för det mänskliga mötet, 
handen, integriteten eller det existen-
tiella i att vara människa och bli sjuk. 

Lena tillbaka i styrelsen
Lena Matsson är 61 år och barnsjuksköter-
ska i grunden. Sedan 16 år arbetar hon som 
handledare i omvårdnad och är i dag utveck-
lingsledare inom Landstinget Dalarna. Hon 
har tidigare varit med i styrelsen för HiO och 
är sedan flera år redaktör för Medlemsbla-
det. Vid årsmötet för HiO i mars valdes Lena 
återigen in i styrelsen. Här presenterar hon sig 
själv:

I den handledning jag bedriver ligger 
fokus på att lyfta omvårdnaden, hålla 
fast i omvårdnaden, vara stolt över 
omvårdnaden och att vara omvårdare.

En människa är så komplex; krop-
pen, själen och hela världen innehåller 
oändligt många delar. Små och stora 
pusselbitar som sammantaget är ett 
mysterium att försöka förstå, sorte-
ra eller bara njuta av. Sedan tjugo 
år är handledning en del av mitt liv 
och varande, i smått som stort. Som 
förklaringsmodell, som utmaning, 
som njutning. Att vara Lena är att 
vara handledare i omvårdnad, både 
i det nära mötet med den handledda 
och med handledningsgruppen, men 
också i viljan att sprida handledning 
i omvårdnad till flera för att göra 
vården bättre och yrkeslivet lite lättare 

för vårdarna. Det är därför jag åter-
kommer i styrelsen för Handledning i 
Omvårdnad. För mig är det en liten bit 
mot fred på jorden.

Mitt bidrag i styrelsearbetet är bland 
annat att ansvara för Medlemsbladet. 
Jag vill att vi handledare ska kunna 
dela det vi upplever, tänker och ut-
vecklar. Handledning i omvårdnad är 
inte en statisk metod utan den utveck-
las precis som allt annat i samhället. 
Nya influenser, paradigm och förut-
sättningar utmanar och inspirerar och 
jag vill att vi ska kunna ta del av det i 
Medlemsbladet. 

Lena Matsson

Bli vän med HiO  
på Facebook

Nu finns på HiO Facebook. 
Styrelsen vill på detta sätt öppna ytterligare ett forum för 

kontakt och informationsspridning mellan våra medlemmar 
samt andra som är intresserade av Handledning i omvårdnad. 

Sök på "Handledning i omvårdnad" så hittar du oss. Gilla 
oss och skriv!
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Vem? 
Du kanske är pedagog, processhandledare, sjuksköterska, konstnär, fritidsledare, förskollärare, fysioterapeut, coach, pro-
jektledare, församlingspedagog eller kurator och du vill lära dig mer om kreativa och symboliska uttryckssätt som du kan 
använda i din profession såväl som för din personliga utveckling. 

När och var? 
Hösten 2016 möts vi i den lilla sydfranska byn Peyriac de Mer. Start söndag den 25 september och kursen avslutas fredag 
den 30 september med lunch.

Vad och hur? 
Du får prova på att använda bild, spontant måleri, drama, visualiseringar och inre upplevelsearbete, sagor och berättelser, 
musik och rörelse. Vi kommer att varva kreativa övningar med njutningsfulla måltider, egen tid för vila, sköna promena-
der, bad, ostron- och vinprovning.

Baskurs i symboliska och kreativa uttryckssätt
Peyriac de Mer i Languedoc, Frankrike september 2016
En kurs för dig som vill hitta nya uttryckssätt i ditt yrke eller hitta tillbaka till din kreativitet! 

Ambitionen är att skapa möjlighet för 
dig att
<bekanta dig med och prova på olika 
kreativa uttryckssätt
<bejaka glädjen och lusten för att 
öppna upp egna och andras resurser 
<ta emot och ge inspiration
<utmana modet att använda dig själv 
och dina erfarenheter
<reflektera över de kreativa uttrycks-
sättens användbarhet
<öka din självkännedom. Du har, 
som oraklet i Delphi, svaret inom dig!
<se och kanske välja nya vägar.

Kurskostnad: 6 250 kr. 
Kurskostnaden inkluderar, förutom 
kursen, utflykt till Medelhavet samt 

skrivböcker, pennor och målarmate-
rial.

Boendepaket:
Dubbelrum (egen säng) 415 euro
Trippelrum (egen säng) 340 euro
Enkelrum 540 euro
Boendepaketet inkluderar frukost dag-
ligen, fyra luncher varav en picknick, 
eftermiddagskaffe varje dag samt tre 
middagar på Le Flamant Rouge i vilka 
vin ingår.

För dig som vill komma tidigare eller 
stanna längre finns möjlighet att boka 
extranätter till en kostnad av 70 euro 
per rum inklusive frukost.

Hör gärna av dig med frågor eller läs mer på vår hemsida www.symbologik.se  

Välkomna!

Resan bokas och bekostas av deltaga-
ren.

Anmälan
Senast den 1 juli till christin@symbo-
logik.se 070 990 89 30

Anmälningsavgiften, 2 250 kr, betalas 
så snart du har anmält dig. Anmäl-
ningsavgiften återbetalas ej vid even-
tuell avbokning. 
Resterande kurskostnad, 4 000 kr 
alternativt 2 750 kr, betalas senast den 
28 augusti.
Boendepaketet betalas vid avfärd eller 
mot faktura.

Ann-Kristin Holm   Britt Johansson   Christin Olsson
070 825 21 20   070  890 19 31   070 990 89 30
    Lärare, handledare och symbolpedagoger



TID OCH PLATS

22 – 23 november 2016, City Conference Centre 
Barnhusgatan 12 – 14, Stockholm
Buffémingel på Clarion Hotel Sign 
Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

ANMÄLAN

Anmälan görs via www.swenurse.se. Anmälan är bindande men 
platsen kan överlåtas till annan person vilket meddelas Svensk 
sjuksköterskeförening. Anmälan bekräftas via e-post och med 
bekräftelsen bifogas en namnbricka. Viktigt att du tar med denna 
namnbricka till konferensen då den fungerar som entrébiljett till 
de olika konferensaktiviteterna. Om du inte får en bekräftelse  
direkt efter din anmälan så ta kontakt med Svensk sjuk sköterske-
förening. Dina person uppgifter kommer att behandlas i ett internt    

dataregister (19881024-PUL).

Sista anmälningsdag den 14 oktober. Rabatterat pris   
till och med den 24 juni. Anmäl dig i god tid innan sista 
 anmälningsdagen för att säkra din plats. 

KONFERENSAVGIFTER 

Medlem, tidig anmälan (11 april–24 juni) 3 900 kr
Medlem, normalpris (25 juni–14 okt) 4 300 kr
Icke medlem (11 april–14 okt) 5 500 kr
Studentmedlem* (11 april–14 okt) 1 000 kr
Medlem, posterutställare (11 april–14 okt) 3 900 kr

*Studerande i grundutbildning som är medlem i Svensk  sjuksköterskeförening

I konferensavgiften ingår plenumföredrag och sessioner,  
 utställarbesök, posterutställning, förmiddags- och  efter- 
  middagskaffe och lunch båda dagarna samt buffémingel   
på Clarion Hotel Sign den 22 november. 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legitimerade 
sjuksköterskor kostar kostar 432 kr per år eller 36 kr per 
månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela 
studieperioden. Att vara medlem innebär att du får stöd i din 
professionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat 
genom medlemstidningen Omvårdnadsmagasinet som kommer 
till dig sex gånger per år och genom att få stora rabatter på 
konferenser som Sjuksköterskedagarna. Gå in på vår hemsida 
och ansök om medlemskap www.swenurse.se.

HOTELL

Boende bokar du själv och detta ingår inte i konferensavgiften. 
Det finns ett begränsat antal reserverade rum för våra konferens-
deltagare på hotell i närheten av konferensen. Gå in på  www.
swenurse.se för detaljer.

SOCIALA MEDIER

Twitter & Instagram: #sjuksköterskedagarna  
Facebook: Sjuksköterskedagarna 2016 

POSTERUTSTÄLLARE 
Information om inlämning av abstrakt finns på hemsidan www.
swenurse.se. Inlämningen är öppen till och med den 12 augusti. 
Antagna posterutställare betalar 3 900 kr i konferensavgift. 
Svensk sjuksköterskeförening delar ut två priser för bästa 
postrar. Priset är en veckas stughyra i den unika lilla fjällbyn Huså, 
invid Åreskutan. Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

INFORMATION

För upplysningar om konferensen kontakta Anna  Skånberg, 
 Svensk sjuksköterskeförening, tel: 08-412 24 13, 073-068 52 30, 
e-post: anna.skanberg@swenurse.se

I samarbete med:

Sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer  
 berättar i två föreläsningar om Magnet modellen. 
F öreläsningarna ges på engelska. 

DAG 1, SAL A, KL 15.30–16.30  
Benefits of working in a Magnet facility  
Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar om den 
nästan 100-åriga resan som Cleveland Clinic Akron  
General Medical Center gjort fram tills dess att sjukhuset 
blev Magnet-certifierat av American Nurses Association.

DAG 2, PLENUM, KL 13.15–14.00  
Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective  
Anita J. Meehan och Nicole Maurer samtalar  med Ami 
Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings  ordförande,    
om fördelarna med Magnetmodellen ur den kliniskt 
 verksamma sjuksköterskans perspektiv. 

Mötesplatsen
Har du hittat din sektion ännu? Ta en kopp 
kaffe och samtala om aktuella  omvårdnads - 
frågor inom special områden med sjuksköterskor 
från någon  av Svensk sjuksköterskeförenings 
sektioner och nätverk. 

Succén fortsätter
Posterutställning med presentation 
av utvecklings- och forskningsprojekt. 
Abstraktsinlämning sker via hemsidan 
mellan 11 april och 12 augusti.

Hälsotorget
På hälsotorget kan du träffa 
experter på levnads vanor och 
sjukdomsförebyggande metoder 
inom olika  vårdprofessioner som 
ingår i teamet.

Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective

ccc niklas lundström jonas hermansson

fotografer framsida: clas fröhling och torkel ekqvist, sös-fotograferna, jon landquist

Nationellt nätverk Transplantations koordinatorer Organdonation (NNTO)Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för smittskyddssjuksköterskorNätverk för rehabiliteringssjuksköterskor

22 – 23 november, City Conference Centre, Stockholm

Kvalitet i omvårdnad  –  sjuksköterskans ansvar

Hälsotorget
– nytt om levnadsvanor  

och teamarbete

Posterutställning
– inspireras av forsknings- och utvecklings-

projekt inom vård och omsorg

Mötesplatsen
– knyt kontakter och utbyt erfarenheter  

med kollegor från hela landet

ccc

Anita J. Meehan, masterexamen inom 
gerontologi och programdirektör för 
NICHE-programmet på Akron General 
Medical Center. Nicole Maurer, kandidat 
examen i omvårdnad och specialistsjuk-
sköterska inom operationssjukvård.

Ledarskap för omvårdnad  

och Magnetmodellen

Ladda ner eller beställ broschyren  Ledarskap  
för omvårdnad och Magnetmodellen  
gratis på www.swenurse.se
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För mer information: www.swenurse.se


