
Efterhandledningsseminarium – 5-9 September 2022 

Svartsö skärgårdshotell – Stockholms skärgård 

 

Målgrupp: Personer som arbetar med 
professionell handledning och som vill 
fördjupa sig i sin egen handledarroll 

 
Som deltagare ges du möjligheter att 
utforska, utveckla, fördjupa och utmana 
din egen handledarroll 

Innehåll: Att möta förändringar. Vilka fenomen 
möter vi i vår handledning när vi arbetar med för- 
ändring. Hur ger vi utrymme för 
vikten/förståelsen av samarbete och reflektion, 
skillnader och påverkan. Ge plats för de existen- 
tiella och etiska frågorna. 

 
 

Deltagarantal: minst 30, som fördelas lika 
mellan varje land (Danmark, Norge och 
Sverige) 
Anmälan till: elisabeth.kling@kau.se 
Sista anmälningsdag 21/4 2022 

 
 

Mer information: Linda Sjöholm; linda.sjoholm@vgregion.se Yvonne Wallberg Andersson; 
yvonne.wallberg. andersson@gmail.com Pernilla Karlsson; pernilla.anna.k@telia.com 
Elisabeth Kling; elisabeth.kling@kau.se – fakturafrågor. 
Pris: 9990 SEK Priset inkluderar: föreläsningar/efterhandledning, uppehälle med samtliga måltider 
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Seminarievecka 

Handledning med fokus på förändringar 
 

Vi bjuder in till en vecka i vacker och rogivande skärgårdsmiljö på Svartsö i Stockholms 
norra skärgård där du som handledare får möta andra aktiva handledare. Under 
veckan utforskar vi fenomenet förändring. 

 
Vad innebär förändringar? Hur uppnås förändringar? 
Etik och samarbete för att uppnå förändring? 
Vilka fenomen möter vi i handledningen när vi arbetar med förändring? Hur ger vi 
utrymme för vikten och förståelsen av samarbete, reflektion, skillnader och påverkan? 

 
Genom föreläsningar på förmiddagarna och efterhandledning under eftermiddagarna, 
samt övningar i grupp och individuellt stärks handledarens kompetens. 
Efterhandledningen sker i fasta grupper där vi arbetar med situationer som berört den 
handledde. Det ges möjlighet att öva på såväl kända som nya metoder. 
Samspelet mellan handledare och handledd är avgörande för utfallet av 
handledningen. Det är viktigt att handledaren kan använda såväl sin egen erfarenhet 
som intuition för att välja en handledningsform som är avpassad till situationen. 
Deltagarna förväntas att delta aktivt under seminarieveckan. 



Kursarrangörer och föreläsare 
 
 

Yvonne Wallberg Andersson, 
Godkänd handledare i omvårdnad 
Legitimerad sjuksköterska, specialistinriktning 
psykiatri. Legitimerad psykoterapeut, 
Handledare och lärare för Psykoterapeuter. 

 
 
Linda Sjöholm, 
Godkänd handledare i omvårdnad. 
Ordförande i HiO, sektion inom Svensk 
sjuksköterskeförening. 
Leg. Sjuksköterska, specialistinriktning 
Intensivvård. Centralintensiven, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset SU/S, Västra 
Götalands regionen 

Pernilla Karlsson, 
Godkänd handledare i omvårdnad, vice 
ordförande i HiO, sektion inom Svensk 
sjuksköterskeförening. 
Leg. Sjuksköterska, specialistinriktning 
distriktssköterska. Närhälsan Fristad 
vårdcentral, Primärvården Västra Götalands 
regionen 

 
 
Elisabeth Kling, 
Godkänd handledare i omvårdnad, kassör i HiO, 
sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. 
Leg. Sjuksköterska, universitetsadjunkt, 
Karlstad universitet 



 

Barbro Arvidsson, 
Godkänd handledare i omvårdnad 
Disputerat på avhandlingen: Group supervision 
in nursing care. A longitudinal study of 
psychiatric nurses’experiences and 
conceptions.Tjänstgjort som professor i klinisk 
sjukvård ved Høgskolen i Gjøvik och er 
professor emeritus i omvårdnad vid högskolan i 
Halmstad. 
 
Lone Bodil Jensen, 
Veileder, Sygeplejerske, Master i 
professionsudvikling. Faglig superviser, 
proceskonsulent, Certificeret leder coach. 
Aalborg universitetshospital, Strategi & HR 

 
 
 
 
 

 
Elisabeth Lindberg, 
Godkänd handledare i omvårdnad, 
Leg. Sjuksköterska, specialistinriktning mot 
intensivvård. Docent i vårdvetenskap, 
högskolan i Borås 

 
 
 
 
 
 



Program Svartsö Stockholms skärgård 
5- 9 september 2022 

 
 
 
 

Måndag 
5 september 

Tisdag 
6 september 
Frukost kl 8-9 

Onsdag 
7 September 
Frukost kl 8-9 

Torsdag 
8 September 
Frukost kl 8-9 

Fredag 
9 September 
Frukost kl 8-9 

Avresa Strömkajen kl. 10 

Ankomst Svartsö kl. 13.15 
 
Efter lunch, 
kl. 14.30-16.00 
Introduktion av 
seminarieveckan 
Presentation av deltagarna 

Kl 9.00 
 
Att uppnå förändring 
Lone Bodil Jensen 

Kl 9.00 
 
Handledningens etik 

 
 Elisabeth Lindberg 

Kl 9.00- 11.00 

Samarbete 
 
Barbro Arvidsson 
Yvonne Wallberg Andersson 

Kl 9.00 
 
Handledningsgrupperna 
avslutar 

Lunch 
13.30 – 14.30 

Lunch 
12.30 – 13.30 

Lunch 
12.30 – 13.30 

Lunch 
12.30 – 13.30 

Lunch 
12.30 – 13.30 

 

Kl. 16.30 – 18.45 
Uppstart i handledningsgrupper 

 

Kl. 16.30 – 18.45 
Handledningsgrupper 

 

Kl. 16.30 – 18.45 
Handledningsgrupper 

 

Kl. 16.30-18.45 
Handledningsgrupper 

 
Hemresa 

Middag kl.19-20 Middag kl.19-20 Middag kl.19-20 Middag kl.19-20  

 
 

Efterhandledare för handledningsgrupper: 
Barbro Arvidsson, Yvonne Wallberg Andersson, Lone Bodil Jensen, Linda Sjöholm. 

Förbehåll för eventuella ändringar i programmet 



 
 

Svartsö skärgårdshotell 
och vandrarhem 

 
Svartsö ligger i den mellersta delen av 
Stockholms skärgård och är med sin längd 
på cirka 1 mil och bredd på ca 2,5 km en av 
de lite större öarna i området. Idag är 
Svartsö en levande skärgårdsö med bofast 
befolkning på 65 personer. Här möter du 
öppna jordbrukslandskap och under vår 
och sommar står ängar och dikesrenar i full 
blom. Både flora och fauna bjuder på 
mycket. 

Här bjuds grusade vägar och grönskande 
stigar, bad i hav och i de två stora, klara 
insjöarna. 

 
 
 
 
 
 

Att resa hit: 

Flyg från Köpenhamn, Oslo, Malmö el tåg. 
Gemensam resa med båt via 
Waxholmsbolaget från Strömkajen 
5 september ca kl 10.00. 

 
Att resa hem: 
Gemensam hemresa med 
Waxholmsbolaget från Svartsö 9 
september ca kl 12.30. 
Flyg/tåg sedan till respektive hemort. 

 
Resan bekostas och bokas av deltagarna 
själva. 

 
Exakta restider kan komma att justeras 
utifrån tidtabell 2022 
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