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Kära medlemmar! Jag har nu varit på SSF stämman i Stock-
holm tillsammans med vår nya styrelsemedlem Elisabeth Kling. 
Jag tog chansen att ta upp frågan om vikten av sjuksköterskans 
mod och handledningens roll att stärka detta.

Det blev många intressanta möten och fina samtal i pauserna. 
Jag mötte Anna Forsberg, som sedan ett antal år är professor i 
Lund. Hon berättade om hur de på Thorax-IVA i Lund lyckats ge-
nomföra teamronder tack vare hennes mod och kunskap. Vill du 
läsa mer om detta fantastiska förbättringsarbete finns en purfärsk 
artikel i senaste numret av Vårdfokus.

På stämman valde vi en ny styrelse samt tog del av verksam-
hetsplanen. Det övergripande målet i den är att fördjupa kun-
skapen om Kärnkompetenserna och Magnetmodellen i svensk 
hälso- och sjukvård. Under rubriken forskning vill SSF medverka 
till att fler disputerade sjuksköterskor får tjänster som kombinerar 
patientnära verksamhet med undervisning och forskning, vilket 
bidrar till att omsätta forskningens resultat och utveckla omvård-
naden.

Under rubriken kvalitet ska SSF driva att patientsäker vård ut-
förs samt stärka chefers kompetens att leda omvårdnaden. Under 
rubriken etik har SSF som mål att problematisera sjuksköterskans 
etiska ansvar, att problematisera betydelsen av det ömsesidiga 
mötet för jämlik vård, samt att agera för allas rätt till vård. 

Under den rubriken bad jag om ordet och sa att målet är bra, 
men för att kunna stå upp för detta krävs ett mod hos sjuksköter-
skan och att det under den rubriken då behöver finnas några rader 
om att sjuksköterskorna behöver/ska få handledning i omvårdnad 
och/eller reflekterande samtal som ska ges av utbildade omvård-
nadshandledare. Vi vet att modet ökar genom handledning och att 
det bidrar till att våga göra sin röst hörd för att omvårdnaden ska 
behålla fokus på patientens livsvärld och vara etiskt hållbar. SSFs 
styrelse tar med texten i sin aktivitetsplan som förslag på hur 
verksamhetsplanen ska genomföras.

Läs gärna mer om mina tankar kring kopplingen mellan 
sjuksköterskans mod, organisation och teamarbete, och patient-
perspektivet i handledningsrummet på sidan 10.

Med önskan om en fin sommar och lugna dagar. 

Linda Sjöholm, vice ordförande HiO
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Många nya ideer på HiO-årsmötet

I samband med studiedagen i mars 
hade föreningen Handledning i Om-
vårdnad årsmöte. Förutom styrelsen 
deltog 14 medlemmar. Föreningen har 
nu cirka 130 medlemmar. 

Under året har vi börjat att skicka 
gratulationsbrev till alla nyutexami-
nerade handledare där vi hälsar dem 
välkomna till föreningen. Vi har också 
erbjudit ”mentorskap” för nyutbildade 
medlemmar för stöd och råd så det 
blir lättare att komma igång . Förutom 
detta har HiO också haft möjlighet att 
dela ut ett resestipendium till kursen 
på Lesbos under verksamhetsåret.

Ny i styrelsen
Styrelsen är i stort sett oförändrad, se 
adresslistan på sidan 2. Det finns en 
nyvald ledamot, Elisabeth Kling, som 
ersätter Agneta Danielsson. Vi tackar 
Agneta för hennes insats genom åren! 

Valberedningen efterlyste mer kon-
takt med styrelsen under verksamhets-
året och ska bjudas in till styrelsemötet 
i höst.

Under årsmötet diskuterade vi bland 
annat hur vi ska agera för att sprida 
handledningen och för att bli fler med-
lemmar. Det kom många goda idéer 
och tankar.

Läs på hemsidan
Om du vill veta mer om årsmötet kan 
du besöka hemsidan. Där finns verk-
samhetsberättelse, verksamhetsplan 
och hela årsmötesprotokollet under 
fliken ”Om oss” och ”Verksamhet”:

https://www.swenurse.se/
Sektioner-och-Natverk/Handled-
ning-i-Omvardnad-sektion-inom-
Svensk-sjukskoterskeforening-HiO/
Om-oss/Verksamhet/

Några kommentarer från årsmötes-
deltagarna:

”Positivt med styrelsens framåtskri-
dande och starka koppling till aktuell 
forskning.” 

”Trevligt mingel ”get together” med 
god mat och dryck.” 

”Bra diskussioner. Skönt att det inte 
var så formellt utan att samtal kunde 
ske där behov fanns. Ändå blev ju allt 
beslutsmässigt.”

Utvärdering och tips 
Deltagarna hade mycket positiva 
kommentarer om studiedagen i den 
utvärdering som gjordes. Styrelsen 
fick också tips och idéer att ta med till 
nästa studiedag.

Föreläsningen med Mia Berglund 
docent och biträdande professor vid 
Högskolan i Skövde, var mycket upp-
skattad av deltagarna.

Kommentarer:
”Bekräftande och påminnelse om 

teoretisk bas.”
”Väckte många reflektioner angå-

ende betydelsen av patientberättelsen, 
både ur lärandeperspektiv för studen-
ter och som handledare.”

”Ville ha mer om skillnaden patient- 
och organisationsperspektiv om hur 
man kan göra i handledningen.”

”Genomtänkt och bra förberett på 
förmiddagen. Kul att höra Mia Berg-
lund, som är en ny bekantskap mig.”

”Fullträff – både djupet och substan-
sen.”
Workshop i tre grupper
Workshopen genomfördes i tre grup-
per som alla fick höga betyg av de som 
deltog.

Kommentarer:
”Fantastisk dialog och givande och 

inspirerande. Tack!” 
”Givande grupparbeten. Vi behöver 

detta!”
Deltagarna var mycket positiva till 

studiedagen i sin helhet.
Kommentarer:
”Trevligt, lärorikt, jättebra upplägg.”
”Ville ha mer praktiskt kring hur 

man lotsar de handledda från focus på 
organisationsperspektivet till patient 
perspektivet.”

”Generös hållning i gruppen, bra ba-
lans mellan information och samtal.”

Tips inför nästa studiedag:
”Fler pauser ger möjlighet till 

nätverkande, mera om ”huret” och 
”hands on”, etik och redskap i hand-
ledningen.”

Har du själv fler tips till nästa studie-
dag? Ta kontakt med någon i styrelsen 
(se sidan två). Vi tar tacksamt emot 
alla idéer.

Lena Matsson

Tema: Studiedagarna 2019

Nya styrelsen för 
Handledning i Om-
vårdnad består av, 
från vänster, Elisa-
beth Kling, Pernilla 
Karlsson, Yvonne 
Wallberg Andersson, 
Mia Berglund, Monica 
Öberg Nordin, Linda 
Sjöholm, sittande 
Lotta Carlson och 
Lena Matsson.
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Höga förväntningar

Hur kan hoppet väckas hos den 
handledde så att det når fram till 
patienten?

HiO:s ordförande Yvonne Wallberg 
Andersson inledde med en presenta-
tion av dagen, som fortsatte med en 
tankeväckande och viktigt föreläsning 
av docent och biträdande profes-
sor Mia Berglund från högskolan i 
Skövde. Föreläsningen handlade om 
hur patientberättelsen och patient-
perspektivet har betydelse för hand-
ledning ur ett livsvärldsperspektiv. 
Spännande!

Patientberättelse i grupp
Efter föreläsningen fick vi i grupper 
om fem reflektera utifrån en patientbe-
rättelse; en sjuksköterska hade patien-
ten Lisa, 25 år. Lisa hade svår diabe-
tes, men ville inte ta emot erbjuden 
behandling i form av dialys. Sjukskö-
terskan kom till handledningen och 
var arg och frustrerad. 

Frågeställningen utgick från tre 
möjliga perspektiv, patientberättelsen, 
sjuksköterskan och organisationen. 
Hur påverkas handledningen beroende 
på vilket perspektiv vi väljer? 

Tiden är viktig
Min upplevelse och reflektion från 
detta är att tidsaspekten blir viktig, hur 
lång tid man har för handledningen. 
För en handledare som inte är verksam 
inom njurmedicin påverkas givetvis 
angreppssättet när det står klart att 
patienten överlever 2-3 veckor utan 
behandling. Jag tänker att det som 
handledare är viktigt att ge sjukskö-
terskan verktyg för att nå patienten 
snabbt. Vad är problemet, vad är be-
hov, vad är begär? Vilken relation har 
den handledde till patienten, hur kan 

hoppet väckas hos den handledde så 
att det når fram till patienten. 

Det som händer liknades vid ett 
isberg; vad ser vi, vad noterar vi, vad 
kommunicerar den handledde och vad 
kommunicerar hen inte? Alla känner 
ju till hur stort ett isberget kan vara 
under ytan.

Den här patientberättelsen väckte 
mycket tankar och känslor hos många 
av oss.

Etik och definitioner
Efter salladslunch och tid för nätver-
kande var det dags för workshop. 

Vi delades in i tre grupper. En grupp 
landade i etiska frågor och givmilda, 
erfarna handledare delade med sig av 
olika metoder de använder. Svensk 
sjuksköterskeförenings Etiska koder, 
hur kan de användas för att förvissa 
oss om att vi pratar om samma sak när 
det kommer till etik. SSF´s dialogduk 
var ett annat exempel. 

Vi landade i att frågan ”är vi överens 
om att definitionen är…?” kan vara 
bra att ställa innan handledningen bör-
jar, speciellt när begrepp är diffusa och 
kan betyda olika saker för deltagarna.

Ramar kan underlätta
Vi stannade lite i begreppen närhet och 
distans, hur teoretiska ramar kan un-
derlätta för den handledde att distan-
sera sig i situationer när handledaren 
upplever att det behövs. Vi tog även 
upp frågan om hur nära man får vara 
som handledare, och hur nära ska man 
vara som handledare? Nära, men ändå 
långt bort? Många tankar.

En annan grupp arbetade med svå-
righeter som rör hur djupt man som 
handledare kan fokusera på frågor 
angående den handleddes upplevda 
känslor. Detta illustrerades genom par-

handledning i en fiktiv handlednings-
grupp med ett reflekterande team. 
Avslutningsvis fick gruppen ta del av 
hur efterhandledning kan ske. Det var 
fantastiskt att få ta del av den värme 
och vänlighet som fanns i gruppen, 
där flera aldrig hade mötts, men ändå 
vågade sig ut på detta äventyr.  

Det sista vi gjorde vara att kort sam-
manfatta dagen, eller dagarna för en 
del. 

För min del har flera funderingar 
väckts. Hur öppen ska en handledare 
vara, hur nyfiken, i vilken takt ska 
det gå? Hur mycket eller lite ska man 
utmana den handledde? Eller är det 
okej att ”bara vara” idag, okej att kon-
statera att det nämnda hittills är toppen 
av ett isberg? 

Gemensam nivå
Jag var bland människor som aldrig 
träffats förut, människor från olika 
delar av vårt avlånga land som möttes. 
Jag håller med en mer erfaren deltaga-
re som sa ”det är skönt att vara bland 
människor som är på samma nivå”. 
Själv kände jag mig lite utanför, men 
ändå inte. För jag delar ju nyfikenhe-
ten och att bli inkluderat är något fint. 
Som en gammal chef brukade säga 
”det är skönt att vara bland vänner”. 
Så kändes det. 

Dessa dagar ger kraft och energi i 
det fortsatta handledningsarbetet. Tänk 
att få träffa likasinnade, som förstår 
precis vad man pratar om utan extra 
förklaring. Och tips och idéer bara 
strömmar fram. 

Tack från Karlstadsgänget/
Elisabeth Kling, Elenor Jakobsson 

och Karin Ekholm (bilden ovan)

Innan dagens program drog igång var det glada 
ansikten, många kramar och handskakningar. Pre-
sentationsrundan, med deltagarnas profession och 
arbetsuppgift, visade vilken kompetens och bredd 
som fanns i rummet. En positiv känsla infann sig, en 
känsla av att mina förväntningar om dagen nog kom-
mer att slå in.

Tema: Studiedagarna 2019
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Mia Berglund gav oss flera exempel 
på det i sin föreläsning för omvård-
nadshandledare på studiedagen. 

”En deltagare berättar i handled-
ningen om Olle, som har svår smärta. 
I stället för att ha Olles behov och 
patientperspektivet i fokus hamnar 
vi snabbt i en reflektion om hur dålig 
smärtlindringen är på vår avdelning”.

Patientens upplevelse?
Sjuksköterskan är expert på behand-
ling av smärta, ja det stämmer. Vi 
frågar oss dock; var tog patientens 
upplevelse vägen, patienten som är 
expert på upplevelsen av smärta? 

Mia frågade om det blir skillnad i 
berättelsen om den handlar om ett pro-
blem kontra en patient? Svaret är ja, 
vilket vi som omvårdnadshandledare 
så väl känner igen från handlednings-
situationer. Det är så lätt att halka... 

Hur håller vi oss då på fötterna, och 
lyfter patientperspektivet i de situatio-
ner deltagarna har med sig? 

Livsvärlden som grund
Mia Berglund betonade att det handlar 
om att ha livsvärlden som teoretiskt 
grund för att fånga patientperspektivet. 
Hon refererade till filosofen Husserl: 

”Vi måste gå till den levda världen 
för att få kunskap om fenomenen”. 

Sören Kirkegaard, den danske filo-
sofen, beskriver det tydligt i sin text 
Eftertanke; ”att möta människa där 
hon är”. 

Vi måste helt enkelt utgå från pa-

tienten och hens upplevelser för att få 
patientperspektivet, så enkelt är det. 
Men det är ju så lätt att halka…

Leder till lärande
Att utgå från livsvärldsperspektivet le-
der till ett lärande. Mia Berglund lyfte 
vikten av att uppmuntra den handledde 
att vara nyfiken, vilja veta och att ha 
ett öppet sinne i mötet med patienten. 
Det är även betydelsefullt att verkligen 
vilja förstå och att ha en förmåga att 
bli förvånad över ”annanheten”. 

I handledningen får sedan den hand-
ledde möjlighet berätta om samtalet 
med patienten och reflektera tillsam-
mans med de övriga i gruppen. Den 
handledde får sätta ord på sina erfaren-
heter, känslor och funderingar. 

Frågor i fokus
I reflektionen lyfts, enligt Mia Berg-
lund, hur den handleddes livsvärld 
möter patientens livsvärld. Handleda-
ren kan utmana den handleddes för-
ståelse och fördomar och även belysa 
”det för givet tagna”. Frågor i fokus 
kan vara: Hur upplevde patienten det? 
Hur kunde jag som vårdare stödja 
patienten? 

Eftersom det är patientens berättelse 
som utgör navet i både lärandet och 
vårdandet behöver vi i handledningen 
sätta fokus på patientperspektivet. 
Där har vi handledare en betydelsefull 
roll, att förhindra att vi halkar in på 
organisationen och tappar patientper-
spektivet. 

I efterhandledningen har vi möjlig-
het att ta upp handledningssituationer 
där vi halkat in på organisationen. Vi 
får dela detta med andra handledare 
och få råd (broddar) som kan förhindra 
att vi halkar igen. Men vi kan inte ha 
en nollvision, för vi kommer säkert 
att halka flera gånger i handledningen, 
precis som på isiga trottoarer. 

Lätt att halka
Det är så lätt att halka…

Det är användbar metafor, som jag 
kommer att ha med mig framöver i 
min betydelsefulla roll som omvård-
nadshandledare.

Omvårdnadshandledare  
Maria Franck Wihlborg, Mölndal

maria@confirmare  

Det är så lätt att halka, sammanfattar hur svårt det kan vara att 
hålla rätt perspektiv i handledningssituationen. I stället för att 
ha ett patientperspektiv halkar vi lätt och snabbt in på organi-
sationen och lägger fokus där – i det som den handledde har 
med sig. 

Tema: Studiedagarna 2019

Risk att halka ur  
patientperspektivet

Mia Berglund
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Två praktiska tips från studiedagen
1. Stanna upp i flera steg

Syftet med denna övning är att ”låta snön 
falla ner” som i en snöglob. När vi prövar 
att stanna upp lägger vi märke till hur fort 
tankarna går åt olika håll. Genom att dröja 
och förlångsamma tankeprocesserna öpp-
nar vi för fördjupad reflektion. På detta 
vis kan vi ta oss igenom flera olika tanke-
lager för att sedan fokusera på temat för 
dagen, eller det riktigt viktiga. När delta-
garna vaskat fram de tankar och känslor 
som är närvarande just nu kan handleda-
ren gå vidare på det sätt hen väljer utifrån 
temat/det som kommer upp. 

Gör så här:
Tre steg för att sakta ner tiden och få utrymme för reflek-
tion

Förbered genom att dela ut färgade papper och pennor på 
stolarna. 

Introducera på lämpligt sätt utifrån det tema ni har. Till 
exempel:

- Temat idag är ”Patienten i fokus, hur behåller vi 
det i handledningen?” Vi kommer att i några olika steg 
stanna upp och närma oss dagens tema. Vi kommer också 
att fokusera på det som lättar och ger hopp i just din yr-
kesroll och ditt omvårdnadsarbete utifrån temat. Jag tänkte 
att vi skulle ta en stund att stilla oss, låta ”snön falla ner i 
glasgloben”.  

Första steget, instruktion till deltagarna: 
- Vad väcks hos dig utifrån temat? Sätt dig tyst en 

stund, blunda och notera vad som åker runt i huvudet. Det 
kan vara tankar både hit och dit, i olika riktningar samt i  

 
dåtid, nutid eller framtid. Öppna sedan ögonen och skriv 
ner stödord på ditt färgade papper. 

Andra steget, instruktion till deltagarna: 
- Läs stödorden, meningarna du skrivit, tyst för dig 

själv. Blunda och låt tankarna rulla runt igen några minuter. 
Välj något som fångar dig, som handlar om din roll, den 
du är här. Något som, utifrån temat, berör dig nu när du 
sitter här. Öppna sedan ögonen och skriv ner stödord på ditt 
färgade papper. 

Tredje steget, instruktion till deltagarna:
- Läs tyst för dig själv och blunda igen. Vilka käns-

lor dyker upp när du tänker på detta? Går de åt olika håll? 
Är de motstridiga? Vilka skaver och vilka gör det lätt i ditt 
sinne? Skriv ner en kort notering om de olika delarna. Det 
kan vara till exempel svårt och spännande, ilska och hopp-
fullhet, pinsamhet och stolthet eller något annat. Öppna 
sedan ögonen och skriv ner de känslor du uppmärksam-
made på ditt färgade papper. 

Tema: Studiedagarna 20190
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Detta är en övningsmetod inspirerad av Moti-
verande samtal, där en komponent är att lyfta 
det som kallas ”förändringsprat”, det vill säga 
det som talar för och drar en förändring. Det 
kan handla om kunskaper, behov, värderingar 
och egenskaper. För att lyfta fram egenskaper 
som talar för och hjälper en vid förändring 

och utveckling brukar man använda så kallade 
Styrkekort. Jag tycker att de går att använda på 
många olika sätt i HiO, och här presenterar jag 
några. Det går precis lika bra att använda så 
kallade Nallekort, bara du väljer ut de som har 
positiva/lyftande uttryck. Låt fantasin flöda.

Lycka till!
Lena Matsson

Tema: Studiedagarna 2019

Gör så här:
Förbered genom att ha med Nallekort eller Styrkekort. Gör 
övningen när någon berättat om en situation och är redo att 
besluta sig, eller redan har beslutat sig, för nästa steg.

Alternativ 1
- Om du skulle bestämma dig för att gå i den riktning 

du pratat om, vilka av dina styrkor skulle du då ha nytta av? 
Vilka skulle vara till stöd för dig?

Alternativ 2
- Nu har du en tanke hur du ska göra när du kommer 

i den här situationen igen. Vilka av dina styrkor skulle ha 
nytta av när du genomför din plan? Vilka skulle vara till 
stöd för dig?

2. Fokus på det som lyfter och ger hopp, på våra styrkor.

Alternativ 3 
(om gruppdeltagarna känner varandra lite).

Gruppdeltagarna tar var sitt kort och ger det till den som 
är i Fokus. 

- Vilka styrkor som NN har tror du att hen skulle ha 
nytta av i sin plan?

eller
- Avslutningsrunda med styrkekorten:
Tag ett kort och ge till Fokuspersonen, motivera med 

något du sett/hört/upplevt som stärker Fokuspersonen.
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FYI startar med introduktion som be-
står av två veckors bredvidgång med 
en kollega. Då ska medarbetaren göra 
den sjukhusövergripande introduktio-
nens alla delar samt övriga moment i 
”Checklista vid anställning och arbets-
platsintroduktion”. 

Patientens väg i kedjan
Deltagarna hospiterar vid två tillfällen 
om vardera en vecka. Det ökar deras 
kompetens och deras förståelse kring 
patientens väg i vårdkedjan. 

Deltagarna får föreläsningar i 
vårdhygien, betydelse av beröring, 
kost och nutrition, tvärprofessionellt 
teamarbete, etiskt forum-bemötande, 
tillfälle på Simulatorcentrum, hot och 
våld i teori och praktik. 

Reflektionshandledning 
Det ingår att delta i reflektionshand-
ledning med processinriktad om-
vårdnadshandledning (POH) som 
modell. Deltagarna träffas varannan 
vecka, totalt tolv gånger. Deltagarna 
är i grupper om 5-8 deltagare, där 
det är både samma grupp och om-
vårdnadshandledare. Deltagarna ges 
möjlighet att reflektera över sina 

upplevelser i olika omvårdnadssitua-
tioner och att vara i sin yrkesroll. 

Närvaro i alla delarna i FYI är obli-
gatorisk. 

Från och med hösten 2019 är intro-
duktionsutbildningen obligatorisk för 
nyutbildad usk/sköt/bsk som anställs 
på SU. FYI finansieras av VGR-
medel.

Utvärdering 
En utvärdering av reflektionshand-
ledningens betydelse för deltagarna 
har skett genom att enkäter från 
2015-2018 sammanställts. De visar 
att deltagarna är mycket nöjda med 
reflektionshandledningen. Flertalet 
tycker att de är motiverade att gå i re-
flektionshandledning, att de är trygga 
i gruppen, upplever att de kan vara 
sig själva och att de har förtroende för 
gruppen. 

Lärorikt
Majoriteten av deltagarna har upplevt 
att handledningen har fokuserat på 
omvårdnadssituationer och att de blivit 
bekräftade både av handledaren och 
gruppen. Deras situation har belysts på 
ett djupare plan och det har varit läro-

rikt att lyssna på de övriga deltagarna. 
Det har varit stärkande både personligt 
och yrkesmässigt. 

Tryggare i yrkesrollen
Deltagarnas kommentarer:

”Reflektionshandledningen har varit 
kanon!” 

”Reflektionshandledningen har varit 
perfekt.”

”Jag har lärt mig så mycket.” 
”Omvårdnadshandledningen har 

hjälpt mig mycket under min första tid 
på Sahlgrenska Universitetssjukhus 
Reflektionshandledningen har fått mig 
att känna mig mer trygg i min arbets-
roll” 

”Riktigt tacksam för den här tiden!” 
”Jag är jättenöjd med allt!”
”Varit så bra grupp, i gruppen har 

vi vänt tråkiga upplevelser till det 
bättre.”

”Det har varit så tryggt i gruppen.”
”Reflektionshandledningen skulle 

varit längre.”

Lotta Carlson

Fakta kring Förstärkt yrkes-
introduktion, FYI för ny-
anställda undersköterskor/
mentalskötare/barnsköterskor 
på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset.

Förstärkt yrkesintroduktion för  
under- 
sköterskor
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Att handleda undersköterskor 
under sex månaders Förstärkt 
yrkesintroduktion.

HUR ÄR DET att handleda under-
sköterskor under deras första halvår 
som anställda inom SU (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset)? Jag vill här 
använda fenomenet VILA för att be-
skriva min upplevelse som handledare.

Flertalet undersköterskor som jag 
har handlett i FYI har haft tidigare 
yrkeserfarenhet som undersköterskor. 
Samtliga har dock varit nya på stor-
sjukhuset SU. Det innebär att de kom-
mit till en ny vårdkultur och ofta nya 
arbetsuppgifter. För många betyder 
det spännande utmaningar, men det tar 
också mycket energi. Min roll har varit 
att låta dem få en plats för återhämt-
ning där de lämnat prestationskravet 
utanför rummet. Tack vare reflektio-
nen och lugnet i handledningen, upple-
ver jag att deltagarna har växt under 
det halvår vi har träffats. 
Olika enheter
Deltagarna i FYI arbetar på olika 
enheter inom SU, såväl somatik och 
psykiatri som inom barn-och ung-
domssjukvård. Det har varit viktigt för 
mig som handledare att alla deltagare 
upplever att de möts med respekt, blir 
bekräftade och kan vara sig själva, 
oavsett vem de är och oberoende av 
vilken enhet de arbetar på. En betydel-
sefull uppgift som handledare har varit 
att stärka dem i svåra situationer och 
möten de hamnar i på sin arbetsplats. 
Vi har även belyst undersköterskans 
roll och ansvar i teamet kring patien-
ten. 

Deltagarna har betytt mycket för 
varandra genom att bekräfta de andra 
samt vara ett stöd och bollplank, vilket 
ofta framkom i ”slutrundorna”. 

Höra till och dela 
Behovet av handledning har varit olika 
hos deltagarna. Majoriteten av dem 
har inte haft någon reflektion med 
arbetsgruppen på sin enhet. De har 
därför haft ett stort behov av att få dela 
med sig, bli lyssnad på men även haft 

en vilja att lyssna på andra i gruppen. 
Där man har haft regelbunden reflek-
tion på deltagarens enhet har behovet 
inte varit lika stort. Det som däremot 
har varit gemensamt för flertalet är 
känslan av att i handledningsgruppen 
höra till och dela något gemensamt 
i rollen som undersköterska, oavsett 
arbetsplats. I samtalen har de ofta ut-
tryckt en tacksamhet över att ”jag är 
inte ensam om att känna så här”.

I handledningen har det också blivit 
tydligt hur undersköterskans roll och 
uppdrag kan skilja sig åt. Deltagarna 
har fått en inblick i den bredd som 
finns genom att dela erfarenheter med 
varandra.

Våga dela känslor
Min upplevelse är, vilket har fram-
kommit i handledningen och i den 
gemensamma muntliga utvärderingen, 
att det har funnits en öppenhet. Tack 
vare den har deltagarna vågat dela 
olika känslor. Det har varit både skratt 
och gråt. 

Några av deltagarna berättade i 
början om de farhågor och den oro de 

kände inför att tala i grupp. Handled-
ningen har hjälpt dem att våga öppna 
sig vilket de har upplevt mycket po-
sitivt. Det har också innefattat sådant 
som de inte har vågat ta upp med till 
exempel arbetskamraterna. I handled-
ningen har de känt sig trygga och har 
därmed fått mod att berätta. 

Som handledare upplever jag att 
foton, värdeord och metaforer varit till 
stor hjälp för gruppen att ta fram käns-
lor som kanske annars inte hade blivit 
synliga. Att öppet kunna dela känslor 
i en trygg miljö har många deltagare 
lyft som något oerhört viktigt för dem. 

En lugn oas
Handledningen i FYI har utgjort en 
oas där deltagarna fått tid att i lugn 
och ro sitta ner tillsammans med andra 
och bara vara: ja helt enkelt vila!

                 
Maria Franck Wihlborg, Mölndal

Omvårdnadshandledare
maria@confirmare.se

 

VILA i handledning
för undersköterskor i FYI
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Vid HiOs studiedag i våras 
föreläste Mia Berglund med 
fokus på patientens livsvärld 
och skillnaden i handledning-
en om vi väljer att fokusera 
på organisation istället för 
patientens livsvärld. Det var 
en mycket uppskattad före-
läsning, följt av många fina 
samtal under den dagen.

Jag vill dela med mig av mina tankar 
kring hur vi i våra handlednings-
grupper kan påverka och utmana de 
sjuksköterskor vi träffar. Att hela 
tiden arbeta med fokus på patienten 
och närstående kräver ofta ett mod 
från sjuksköterskan. Och för att vara 
modig måste du först vara trygg. Här 
har vi som handledare en viktig roll. 
Utmaningarna är många då sjukvården 
inte sällan är hierarkiskt organiserad. 
I rollen som ny sjuksköterska kommer 
du in på en arbetsplats med en kultur 
som kan se lite olika ut. Det krävs 
mod att lyfta blicken här och utmana 
gällande normer och strukturer. Här är 
handledningen ett viktigt verktyg för 
att ingjuta mod hos sjuksköterskorna 
att våga stå upp för patienten och hela 
tiden ha fokus på för vems skull vi är 
här.

Som sjuksköterska har vi en arbets-
ledande roll och är ytterst ansvariga 
för omvårdnaden, samt att vården 
bedrivs på ett etiskt korrekt sätt. När 
samtalen i handledningsgruppen kom-
mer att handla om konflikter mellan 
yrkeskategorier så är det viktigt att få 
reda ut det, men fokus måste alltid lan-
da på vem blir drabbad. Hur påverkar 
konflikten patienten? 

Då fokus vänds till patienten är det 
lättare att reda ut dessa konflikter. 
Som handledare behöver vi kunna 
lyfta blicken och se att det finns sätt 
att samarbeta som minskar konflikter 
mellan yrkeskategorier och kollegor. 
Min absoluta övertygelse är att då 
alla i teamet samlas med fokus på 
patienten så undviks brister i kommu-

nikationen och de hierarkiska struk-
turerna minskar. Detta genom att alla 
har samma mål, nämligen att erbjuda 
den absolut bästa tänkbara vården för 
patienterna. 

Genom att införa ronder i teamet 
med alla ansvariga runt patienten, 
sjuksköterskan undersköterskan och 
läkaren, och ibland även med patien-
ten och närstående kan vården med 
fokus på patients livsvärld lättare be-
aktas. Forskning visar att detta sätt att 
arbeta även innebär en patientsäkrare 
vård, är ett effektivare sätt att arbeta 
och sparar i slutändan pengar. Frågan 

som återstår är då varför kan vi inte 
i större utsträckning sträva efter att 
arbeta på detta sätt? 

Vi som sjuksköterskor har en viktig 
roll att förändra strukturer som mot-
verkar en god och säker omvårdnad. 
Det hierarkiska systemet inom sjuk-
vården behöver förändras till fördel 
för patienterna. Att arbeta med detta i 
handledningen är ett sätt att ta viktiga 
steg framåt.

Linda Sjöholm

Teamarbete leder till 
omvårdnad med patientfokus
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Elisabeth Kling, ny i styrelsen 
för handledning i omvårdnad, 
presenterar sig:

Jag arbetar som adjunkt, främst i 
grundutbildningen på sjuksköterske-
programmet, på Karlstads universitet 
(KAU). Jag möter studenterna inom 
både de teoretiska ämnena och i den 
kliniska verksamheten. Jag ser ett stort 
behov av handledning ute i verksam-
heten, men även inom utbildningen 
för blivande sjuksköterskor. När jag 
handleder är mitt mål att bidra till den 
handleddes utveckling, ge hen ökad 
självkännedom, bidra till hens yrkes-
utveckling, etiska värdegrund och god 
och säker vård för patienten.

Jag är uppvuxen i Fryksdalen, 

utanför Sunne, och flyttade till Arvika 
i början av 90-talet. Nu har jag bott 
halva mitt liv i mitten och i västra 
delen av Värmland, omgiven av Selma 
Lagerlöfs berättelser och konstnärs-
kolonin Rackstadgruppen, som finns 
representerad på Rackstadmuseet i 
Arvika. 

Jag har arbetat inom vården sedan 
1985 då jag var färdigutbildad un-
dersköterska. Jag läste sedan vidare 
till sjuksköterska och blev klar 1990. 
Jag påbörjade en utbildning till di-
striktsköterska, men blev tyvärr sjuk 
och fick sadla om i karriären. I stället 
utbildade jag mig till vårdlärare och 
var klar 2006. 

Jag har en magister i omvårdnad och 
började på KAU 2008 som adjunkt 
med anknytning till verksamhets-
förlagd utbildning. 2016 blev jag 

klar med utbildning till yrkesmässig 
handledare i omvårdnad, med Monica 
Öberg Nordin som kursansvarig. Jag 
handleder studenter främst på sjuk-
sköterskeutbildningen i grupphandled-
ning, både i reflekterande samtal och 
examensarbeten.

I styrelsen hoppas jag framför allt att 
kunna använda mina erfarenheter av 
handledning från ett utbildningsper-
spektiv, samt sprida information om 
vikten av handledning inom omvård-
nad ut i verksamheten. Genom att 
arbeta i styrelsen för Handledning i 
omvårdnad hoppas jag kunna inspirera 
och inspireras att jobba vidare med 
dessa frågor, som jag brinner för.

Elisabeth Kling

Elisabeth ny  
i styrelsen
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Vid nätverksträffen på Oter-
dahlska den sista november 
var temat ”Att lära genom 
drama”. Träffens diskussioner 
utgick från Susanna Höglund 
Arveklevs avhandling ”Dra-
ma and Learning in Nursing 
Education – a study in firts 
and second Cycle”.

Hur kan drama användas i omvård-
nadshandledningsgruppen för att 
arbeta med händelser relaterade till 
omvårdnadssituationer och sin yrkes-
roll i processinriktad omvårdnads-
handledning, POH? 

Hur kan drama påverka tilliten i 
omvårdnadshandledningsgruppen?  
Hur kan det påverka tilliten till mig 
som omvårdnadshandledare?

Egna erfarenheter
Susanna Höglund Arveklev har arbetat 
med drama som en del i sjuksköter-
skeutbildning och skrivit en avhand-
ling ”Drama and Learning in Nursing 
Education – a study in first and second 
Cycle”. 

Susanna är leg. sjuksköterska, spe-
cialist inom psykiatrisjukvård, fil. dr. 
vårdvetenskap och lektor på Högsko-
lan Väst. I november 2018 presente-
rade Susanna sin avhandling utifrån 
omvårdnadshandledares perspektiv 
och användningsområde på Nätverks-
träff i Göteborg. Vi fick också möjlig-
het att prova på några övningar.

Unika möjligheter
Att utforska och beskriva lärande 
genom drama ger en unik potential 
för att förbereda sig för sin yrkesroll. 
I sin yrkesroll som sjuksköterska och 
omvårdnadsarbetet ska man integrera, 
bemöta, kommunicera i komplexa si-
tuationer. I dessa komplexa situationer 
ska/förväntas man som sjuksköterska 

förstå situationen och kunna använda 
sina teoretiska kunskaper. 

I drama finns möjlighet att öva 
och pröva genom att skapa fiktiva 
situationer och göra olika rollspel, 
improvisationer, göra forumspel och 
reflektioner. I en beskriven omvård-
nadssituation kan man göra perspek-
tivbyte. Det ger möjlighet till värde-
fullt lärande i en trygg miljö. 

Ökar förståelsen
Med hjälp av drama kan sjukskö-
terskan förbättra och utveckla sitt 
omvårdnadsarbete och sin professio-
nella yrkesroll. I rollspel med syfte 

att utforska patientperspektivet ökar 
förståelse för patientens värld. 

Drama ger möjlighet att tillsammans 
med kollegor utforska sig själv och 
härigenom upptäcka sina egna styr-
kor och svårigheter, sina känslor och 
reaktioner i olika omvårdnadssituatio-
ner. I interaktion med kollegor ökar 
modet till självmedvetenheten reflek-
tion kring professionell identitet och 
förståelsen för andra handledares sätt 
att ta sig an situationer. Drama kan på 
detta sätt bidra med till en mognad och 
professionalism i yrket som sjukskö-
terska, med syfte att främja hälsa och 
välmående hos patienter. 

Susanna Höglund Arveklev.
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Vi gjorde en tänkvärd, kort och 
enkel övning:

Vi delade oss i par. Vi turades om, 
först skulle den ena berätta en berät-
telse och den andra skulle lyssna, 
nicka, le och vara positiv. Så gjorde vi 
tvärtom, när den ena berättade och den 
andra tittade bort, titta på klockan och 
se allmänt ointresserad ut. Avslutade 
med en diskussion i gruppen kring 
upplevelsen av diskrepansen. 

Enorm skillnad
Vilken skillnad det blev att berätta 
och att lyssna för en person som är 
intresserad och en som inte är intres-
serad. Trots att vi alla var införstådda 
med att det var en övning, upplevde 
deltagarna att det var lätt respektive 
svårt att både berätta och att lyssna för 
någon som var ointresserad. Diskus-
sion vad det gjorde med oss och hur 
oerhört viktigt det är att vara där med 
den man lyssnar på.

Länkar till Susanna Höglund Ar-
veklev artikel och avhandling:

https://gupea.ub.gu.se/bit-
stream/2077/53616/1/gu-
pea_2077_53616_1.pdf

Deltagarnas utvärdering
Reflektioner kring att an-
vända drama i omvårdnads-
handledning.

Tankar efter förmiddagens föreläsning 
om drama:

– Tankar om hur man tänker och 
känner kring drama – Det är svårt, 
känner motstånd, är fundersam, lite att 
tänka på, lite skräckslagen, är osäker 
och lite rädd.

– Applicerbart att använda i omvård-
nadshandledning, känns som ett roligt 
perspektiv, troligt att man kan prova 
lite och bra att bli påmind om drama. 

– Fint med koppling till lärande, in-
spirerande, berikande och spännande.

– Ett bra sätt att se sig själv.
– Man måste våga prova och vara 

modig.
– Nytt sätt att se drama och drama-

övningar.
Sammanfattning av utvärdering 

av dagen:
– En rolig, härlig och fantastisk dag. 

– Utmanade, komplext, utvecklande. 

https://gupea.ub.gu.se/bit-
stream/2077/53616/3/gu-
pea_2077_53616_3.pdf

https://sahlgrenska.gu.se/forskning/
aktuellt/nyhet/dramapedagogik-rustar-
blivande-sjukskoterskor.cid1535098

Lotta Carlson

– Vet inte riktigt – nyfiken och 
ödmjuk.

– Känner mig stärkt och stark, dyna-
mik.

– Fått hopp och känner tillförsikt.
– Tråkigt att lämna, vill vara kvar.



17 nya 
handledare 
i väst

FRÅN VÅRTERMINEN 2017 till 
och med höstterminen 2019 har vi på 
Högskolan i Skövde haft glädjen att få 
utbilda 17 nya omvårdnadshandledare. 
Utbildningen var ett samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen (VG-regi-
on) och Högskolan Skövde. 

Under utbildningen har grupperna 
varit blandade, vilket vi som handle-
dare har tyckt varit mycket givande.

I regionen finns ett behov av flera 
utbildade omvårdnadshandledare då 
denna form av handledning ingår i 

VG-regionens ettåriga introduktions-
program (Kliniskt basår) för sjukskö-
terskor. Högskolan i Skövde har behov 
av flera handledare då Reflekterande 
Handledning i Omvårdnad (RHiO) 
ingår i sjuksköterskeprogrammet. 

Vår utbildning följer Sektionen för 
Omvårdnadshandlednings riktlinjer. 
Utbildningen är dessutom förankrad i 
en livsvärldsteoretisk syn på männis-
kan, lärande och kunskap samt i Vård-
vetenskapens didaktik. Detta innebär 
att öppenhet, följsamhet och reflektion 

är centrala begrepp liksom ett etiskt 
patientperspektiv. 

Vi säger tack för dessa år och lycka 
till som handledare! 

Hoppas att ni finner fortsatt stöd och 
inspiration i Sektionen för Omvård-
nadshandledning.

Mia Berglund

DEN 17 MAJ var det dags 
för kursavslutning i Yrkesmäs-
sig Handledning i Omvårdnad 
vid institutionen för Omvårdnad 
på Umeå universitet. Tolv nyut-
examinerade handledare hade sitt 
examinationsseminarium och var 
så nöjda med utbildningen som 
helhet.

Några citat från reflektioner om 
utbildningen:

”En härlig resa i personlig och pro-
fessionell utveckling!”

”Kommunikationens betydelse.”
”En bra ledarskapsutbildning.”
”En inre resa.”
”Ibland är det inte det viktigaste att 

Nyutbildade handledare, från VG-regionen Camilla Boman, Liselott Edin, Anita 
Johansson, Johan Linder, Johanna Lundqvist, Mia Marttinen, Sofia Sanders-
son, Marie Ljungblad och Minna Niemelä. Från Högskolan i Skövde Malin 
Alander Person, Karin Bergman, Caroline Bäckström, Ingrid Dahlén, Maria 
Gustafsson, Therese Larsson och Joanne Wills. Dip Thapa saknas på fotot).
Handledare var Britt-Marie Gunnarsson och Mia Berglund samt Anneli Larsson 
(ej på bild). 

Övre raden: Jenny Molin, Peter Sohlman, Malin Lägerud, 
Lena Mäkinen, Åsa Torebäck och Rose-Marie Imoni. 
Nedre raden: Susanne Björkqvist, Jonas Tullnär, Måns 
Reichenwallner, Carina Olovsson och Lotta Segrell. Ej 
med på bilden, Malin Saltehag.

Examen för handledare i Umeå
ha de ”rätta” svaren 
utan att ha den 
”rätta” frågan.

Som kursansvarig 
är jag glad och stolt 
över att nu få hälsa 
studenterna väl-
komna som hand-
ledare.

Monica Öberg 
Nordin
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HiO viktigt för lärarnas lärande
HIO STIMULERAR till ett kol-
lektivt lärande hos lärarna. 

Sammanfattning av studien ”Att 
Utmana och att utmanas – lärares kol-
lektiva lärande i högre utbildning”.

Ett av den högre utbildningens 
väsentliga mål är att skapa förutsätt-
ningar för studentens kritiska analytis-
ka och reflekterande förmåga. För att 
uppnå detta mål har läraren en central 
roll i att skapa en undervisning som 
möjliggör studentens aktiva medver-
kan. Kan handledning i Omvårdnad 
(HiO) vara ett verktyg i detta samman-
hang?

Studiens syfte
Syftet med studien ”To challenge and 
to be challenged – teachers collective 
learning in higher education” var att 
identifiera lärarrollens karaktär och 
utmaningar i det reflekterande semi-
nariet (läs HiO). Data samlades in via 
två fokusgruppsintervjuer med lärare 
som leder reflekterande seminarier 
(HiO -handledare) i en sjuksköterske-
utbildning. Data analyserades med 
fenomenologisk hermeneutisk metod. 

Resultatet presenteras i fyra teman: 
• Upplevelse av kontroll och osäker-

het. 
• Att skapa trygghet och att utmana. 
• Pendling mellan närhet och dis-

tans. 
• Att handleda för lärande och att 

vara lärande. 

Samsyn bland lärarna
En slutsats av studien är att HiO sti-
mulerar till ett kollektivt lärande hos 
lärarna. Lärandet främjar en pedago-
gisk och didaktisk kompetens som 
öppnar för varandras undervisande 
praxis. Det vill säga en lärargrupp som 
består av utbildade HiO-handledare, 
och som kontinuerligt får handledning 
på handledning, visar sig ha en öppen 
och utforskande attityd till varandras 
undervisningspraktik. Det genererar 
också en samsyn i det didaktiska för-
hållningssättet i mötet med studenter. 

HiO bidrar till en utbildning- och 
undervisningskultur som inte bara 
möjliggör utan även kräver ett kollegi-
alt lärande, vilket kan ses som nödvän-
digt i all högre utbildning. 

Gustavsson, s., Andersén, A., & 
Berglund, M. (2019). To challenge and 
to be challenged – teachers collective 
learning in higher education. Reflec-
tive Practice. https://doi.org/10.1080/1
4623943.2019.1611552

Fler tips
Ett tips till - kring studenternas upple-
velse:

Du kanske även blir nyfiken på att 
läsa om studenternas upplevelse av 
Handledning i Omvårdnads betydelse 
för utvecklingen av deras kritiska 
reflekterande förmåga:

Klaeson,K., Berglund, M. & Gus-
tavsson, S. (2017). The character of 
nursing students’ critical reflection at 
the end of their education. Journal of 
Nursing Education and Practice. 7 (5). 
https://doi.org/10.5430/jnep.v7n5p55

Mia Berglund

Ny svensk studie om metahandled-
ningens innehåll av Marianne Kisthi-
nios och Elisabeth Carlsson på Malmö 
universitet.

Aim
The aim of this article was to illumi-
nate the content of meta supervision of 
clinical supervisors active in a nursing 
programme delivering clinical super-
vision to nursing students in southern 
Sweden. The purpose of clinical su-
pervision is to strengthen and develop 
the professional role through increased 
self awareness.
Design
A qualitative, descriptive study was 

conducted analysing the documenta-
tion of 117 meta supervisory situa-
tions.

Methods
Over 100 handwritten documented 
sessions, during 10 years of meta su-
pervision, were analysed using content 
analysis.

Results
The content of meta supervision 
consisted of three theoretical aspects: 
psychological aspects, pedagogical as-
pects and nursing aspects. To employ 
competent meta supervisors, the meta 
supervisor should have documented 

in depth knowledge of psychology, 
pedagogy and a good knowledge of 
the nursing context.

Länk till artikeln, som är open axcess:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/nop2.220<https://scan-
mail.trustwave.com/?c=14442&d=np
L23KQMi9WjifJSe4xUE0Su8i8jtDZ
ortZuRkWcVA&u=https%3a%2f%2f
onlinelibrary%2ewiley%2ecom%2fd
oi%2ffull%2f10%2e1002%2fnop2%
2e220>

Marianne Kisthinios återkommer med 
en artikel om studien i nästa Medlems-
blad.

Ny studie om metahandledning
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ANNONS

När hösten gör sitt intåg är det 
dags för en kurs i kreativa ut-
tryckssätt i den lilla franska byn 
Peyriac de Mer.

Du vet redan att ökad självkänne-
dom ger trygghet i handledarskapet. 
Du vet nog också hur den kunska-
pen påverkar dig som människa, 
såväl privat som professionellt. 
Förnuftig och logisk kunskap, utar-
betad och värderad av den vänstra 
hjärnhalvan. 

Men vad händer när du aktivt bör-
jar använda den högra hjärnhalvan? 
Det är på högersidan som vi ser 
helheter, bilder och sammanhang. 
Framtidens individer, och inte minst 
ledare, måste ta till sig ett sätt att 
tänka som tidigare mest förknippats 
med konstnärer, formgivare och lik-
nande. I den nya ordningen behöver 
alla bli både analytiska och intuitiva 
samtidigt.

Ett mer uttrycksfullt språk leder 

till en förbättrad kommunikation och 
möjligheter att hitta fler vägar i mötet 
med medarbetare, adepter och 
kunder. 

Under veckan får du prova de 
kreativa och symboliska uttrycks-
sätten; bild, spontant måleri, drama, 
visualiseringar och inre upplevelse-
arbete, sagor och berättelser samt 
musik och rörelse. Dessa uttrycks-
sätt kan du sedan kan ta hem och 
använda som verktyg. Varje dag 
avslutas med en dialog runt uttrycks-
sättens användbarhet.

Vi kommer att varva de kreativa 
övningarna med njutningsfulla mål-
tider, sköna promenader, bad, vin- 
och ostronprovning samt egen tid för 
vila och reflektion.

Kursen sker i den lilla sydfranska 
byn Peyriac de Mer som ligger på 
gränsen mot Spanien. Start sker 
med frukost söndagen den 22 
september och kursen avslutas med 
lunch torsdagen den 26 september.

Le Flamant Rouge drivs av Jo-
hanna Wrenby, som står för boende-
paketet. Det inkluderar logi, frukost 
varje dag samt en del luncher och 
middagar.

För den som vill stanna någon 
extra dag, för egen tid och reflektion, 
finns det möjlighet att boka. 

Den totala kostnaden består av tre 
delar:

• Resan - som du bokar själv.
• Kurskostnaden - betalas i förskott 

till Symbologik.
• Boendepaketet - betalas un-

der kursveckan, eller i förskott mot 
faktura, till Johanna Wrenby, Le 
Flamant Rouge.

Christin Olsson och Britt Johansson
Symbologik

www.symbologik.se

Frigör din kreativitet på kurs i Frankrike

Boktips

Varför växer gräset?
Av Klas Hallberg & Magnus Kull

Överrubriken ”Troligtvis världens 
bästa korta berättelser” säger mycket 
om innehållet.

Boken är ett jättebra verktyg för mig 
som omvårdnadshandledare. Flera 
lämpliga och bra små historier att 
läsa - för att bryta, landa eller för att 
de passar att läsa till olika situationer i 
omvårdnadshandledning.

Lotta Carlson


