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Kära medlemmar! I skrivande stund är hösten snart slut. I norr 
har snön anlänt medan vi i söder fortfarande har milda dagar.

Som representanter för omvårdnadshandledning har vice 
ordförande, Linda Sjöholm, och jag deltagit i ett internat för 
att förstå mer om förbättringskunskap och för att marknadsföra 
handledning. De seminarier vi deltog i var mycket informativa 
och givande. 

Ur omvårdnadshandledningsperspektiv blev jag förvånad över 
hur lite deltagarna kände till om handledning och dess effekter. 
Utbildningsanordnare var mycket kunniga om utbildnings-
handledning, men inte alls om processorienterad Handledning i 
Omvårdnad. 

Detta har gett styrelsen anledning att resonera om hur Handled-
ning i Omvårdnad ska marknadsföras. 

Vi har tagit de första initiativen till att erbjuda oss att föreläsa 
och anordna workshops i olika sammanhang. Under nästa år, 
2016, har vi inbjudits av olika föreningar, Psykiatriska Riksfören-
ingen, Svensk Sjuksköterskeförening och Nordiskt Forum. Sty-
relsen har initierat samarbete även med Vårdförbundet i syfte att 
sprida kunskap om processorienterad handledning i Omvårdnad. 

Inför vår studiedag kommer lektor Gry Bruland Vråle att före-
läsa på teman i sin nya bok: Veiledning - når det rojner på. Några 
har även den stora förmånen att få efterhandledning av henne då 
hon stannar hela dagen. 

Handledning i Omvårdnad har även introducerats på Facebook. 
Det är så roligt att se det intresse som visats där! 

Hör gärna av er med tankar och reflektioner om vårt arbete 
eller motioner till årsmötet den 3 mars. Jag hoppas att många har 
möjlighet att vara med.

På årsmötet ska vi välja ny ledamot som ersätter Anki Dahlin, 
som avgått av personliga skäl.

Yvonne Wallberg Andersson  
Ordförande

Bli kompis med oss på FB
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Styrelsen för HiO har enats kring prin-
ciperna för framtidens handledning:

HiO syftar till att stärka sjuksköter-
skor att utvecklas i sin yrkesprofes-
sion.

Att erbjuda handledning i omvård-
nad är ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Om sjuksköterskor får 
möjlighet att delta i HiO kan detta 
resultera i att de stannar kvar i vården.

Ansvaret för att marknadsföra HiO 
till chefer och arbetsgivare ligger på 
omvårdnadshandledarna.

Det är viktigt att synliggöra skillnad 
mellan HiO och annan handledning 
för personal. Vi syftar då på reflek-

tionsgrupper och etiska samtal, som 
oftast är öppna grupper och som också 
är viktiga samtalsforum.

Styrelsen för HiO, sektion inom 
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, 
beskriver i sina stadgar på vilka 
grunder HiO ska utföras. Omvård-
nadshandledare är utbildade enligt 
30 hp (högskolepoäng) på avancerad 
nivå samt har ett akademiskt synsätt 
på sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
och yrkesroll. 

Genom kunskap och erfarenhet har 
omvårdnadshandledare redskap att 
ta hand om samt ha förståelse för att 
driva processen framåt. Studier visar 

samstämmigt att handledning i om-
vårdnad stärker sjuksköterskors pro-
fessionella utveckling, ökar mod och 
kreativitet samt ger minskad risk för 
utbrändhet och motverkar upplevel-
sen av stress i arbetslivet. (Arvidsson, 
et.al.2005, Francke, et.al. 2012, Berg, 
et.al.1994,1999). Alla dessa faktorer 
är viktiga för att få en ökad kvalité på 
omvårdnaden och förbättra samarbetet 
i teamet runt patienten, vilket tillsam-
mans leder till en ökad patientsäker-
het.

Linda Sjöholm  
Lotta Carlson

HiO verktyg för kvalitet och säkerhet
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Jag anländer till ett Stockholm med 
underbart sensommarväder för att del-
ta på mitt första ordföranderåd. Jag är 
där tillsammans med vår ordförande, 
Yvonne Wallberg Anderson. Förutom 
deltagare från Svensk sjuksköterske-
förenings sektioner och riksföreningar, 
deltar åtta personer från SSFs kansli. 
Vi är placerade runt bord med sex 
personer vid varje. SSFs nya ordfö-
rande, Ami Hommel, inledningstalar 
om de olika mål vi arbetar med. Målen 
handlar om föreningens engagemang 
inom forskning, etik, utbildning och 
kvalitet.

Forskning:
-Förbättra villkoren för omvårdnads-
forskning, genom att öka omvård-
nadskompetensen i de nationella 
forskningsråden med prioritering av 
FORTE (Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd) Detta ska vara 
klart under 2015.

 -Stödja användningen av resultat 
från omvårdnadsforskningen genom 
att revidera föreningens forsknings-
strategi. Arrangera en europeisk fors-
karkonferens i samarbete med EANS 
(European Academy of Nursing Scien-
ce) och Malmö högskola, samt arrang-
era en Nordisk forskarkonferens. Ska 
genomföras 2016 - 2017.

 -Påvisa resultat från forskning om 
ojämlik vård och skillnader i hälsa 
genom att påverka SBU:s ämnesval 
för kunskapsöversikter och ta fram en 
strategi för jämlik vård. Ska vara klart 
2015 - 2016.

Etik:
-Fundamentala mänskliga behov ska 
tillgodoses genom omvårdnad. Detta 
görs genom att utarbeta krav för fun-
damentala behov.

-Stärka sjuksköterskors etiska med-
vetenhet och förhållningssätt bland 
annat genom att arrangera sjuksköter-
skedagar med tema etik år 2018. 

-Alla människors lika rätt till liv, 
hälsa och vård. Genom att delta i 
samhällsdebatten. Att värna utsatta 
gruppers rätt till vård på lika villkor. 
Genom att fortsätta arbeta papperslö-
sas och EU-migranters rätt till sjuk-
vård. 

Utbildning:
-Att fler kombinationstjänster in-

rättas i alla verksamheter, genom att 
driva frågan i professorsnätverket och 
i nätverk för ledande sjuksköterskor.

 -Att utarbeta en ny modell för sjuk-
sköterskors specialistutbildning genom 
och presentera ett förslag till modell 
för framtidens specialistutbildning till 
föreningsstämman 2017.

-Att bevaka och påverka beslut på 
EU-nivå för att bibehålla hög kvalitet i 
sjuksköterskors utbildning och verk-
samhet. Genom att verka inom EFN 
(European Federation of Nurses) och 
att föra en aktiv dialog med svenska 
myndigheter.

-Att tydliggöra betydelsen av ett 

starkt ledarskap för per-
soncentrerad omvårdnad. 
Genom att visa på samban-
det mellan personcentrerad 
vård och övriga kärnkom-

petenser.
-Att data som mäter kvalitet avspeg-

lar alla dimensioner av omvårdnad.

Kvalitet:
-Att omvårdnadskompetens finns på 
alla ledningsnivåer i vård och omsorg. 
Genom att använda magnethospital 
som exempel för att visa på betydelsen 
av omvårdnadskompetens på lednings-
nivå.

-Att driva frågan om en miniminivå 
på grund- och specialistutbildade sjuk-
sköterskor i relation till säker vård. 
Genom att driva frågan om vårdens 
behov av fler specialistutbildade sjuk-
sköterskor.

-Att stödja användningen av de sex 
kärnkompetenserna på ledningsnivåer 
inom vård och omsorg samt i vårdut-
bildningar.

Ledarskap för kvalitet
Vi diskuterar dessa olika mål och syn-
punkterna på att ett starkt ledarskap 
ska främja ökad kvalitet ge förutsätt-
ningar för en personcentrerad vård. 
Sjuksköterskorna måste bli starka 
tillsammans, ha det mod som krävs för 
att bedriva omvårdnad baserad på den 
vetenskapliga grunden i vår examen 
i vårdvetenskap. Att utföra sitt yrke 
enligt ICN:s (International Council of 
Nurses) etiska kod för sjuksköterskor, 

Den 30 september arrangera-
de SSF, Svensk sjuksköter-
skeförening, ett ordföranderåd 
i Stockholm. Vid mötet deltog 
representanter för 31 olika 
sektioner och riksförening-
ar, samt personal från SSFs 
kansli. Här berättar Linda Sjö-
holm, vice ordförande i HiO, 
om sina intryck från ordföran-
derådet.

Ökat samarbete inom SSF...
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samt de sex kärnkompetenserna: per-
soncentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskun-
skap för kvalitetsutveckling, säker 
vård samt informatik. 

Nyckelroll för HiO
HiOs har diskuterat hur sjuksköterskan 
ska kunna erbjudas möjligheter att 
utföra den goda omvårdnaden. Vi ser 
att HiO har en nyckelroll i allt om-
vårdnadsarbete genom genom hand-
ledning för sjuksköterskor. Studier 
visar samstämmigt att handledning i 
omvårdnad stärker sjuksköterskans 
professionella utveckling, ökar mod 
och kreativitet samt minskar risken för 
utbrändhet och motverkar upplevel-
sen av stress i arbetslivet. (Arvidsson, 
et.al.2005, Francke, et.al. 2012, Berg, 
et.al.1994,1999). Alla dessa faktorer är 
viktiga för att öka kvalitén på omvård-
naden och förbättrar samarbetet i tea-
met runt patienten, vilket tillsammans 
leder till en ökad patientsäkerhet.

Specialistutbildning?
En diskussion om utredningen av ny 
specialistutbildning pågår i en pro-
jektgrupp där Helle Wijk är ansvarig. 
Förslaget ska vara klart till 2017. Vi 
diskuterar förslag på referensgrupp 
med olika strategiska personer. Borde 

kanske handledarutbildning vara en 
specialistutbildning?

Lust och kunskapsdagarna
Vi diskuterar i grupper olika förslag 
till programpunkter inför de komman-
de Lust och kunskapsdagarna 22-23 
november 2016. De förslag som SSF 
presenterade var;

- Förbättrad hälsa
- Förbättrat lärande
- Förbättrad vård
- Ledarskap för omvårdnad
Livliga diskussioner tar fart där vår 

grupp enas om att fokusera på levande, 
goda exempel där kärnkompetenserna 
har använts inom olika verksamheter. 

HiO, bestående av Yvonne och 
undertecknad kommer med förslag att 
erbjuda workshop med Reflekterande 
team utifrån olika omvårdnadssituatio-
ner, med inriktning mot hur vi utvär-
derar relationen och bemötandet. Detta 
utifrån vikten av att utvärdera sin egen 
professionella roll.

Kreativiteten på topp
Alla grupper presenterar sina förslag 
och kreativiteten är på topp. Massor 
av bra förslag presenteras. Nu återstår 
att se vilka punkter som kommer med. 
Vi hoppas ju såklart att HiO får delta 
med workshop i form av reflekterande 

team. SSF betalar resa och uppehälle 
för en person som deltar i programmet.

Avslutningsvis följer en diskussion 
om Robin-registrets (de olika sektion-
ernas medlemsregister) styrkor och 
svagheter, samt en presentation av 
ICNP (International Classification for 
Nursing Practice), som översatts till 14 
språk och är ett register för omvård-
nads-diagnoser och behandlingar.

Mina reflektioner efter dagen är att 
jag känner mig påfylld med massor 
av ny energi, genom alla spännande 
samtal och möten med eldsjälar som 
brinner för och vill stå upp för den 
goda vården.

Linda Sjöholm,  
intensivvårdssjuksköterska,  
omvårdnadshandledare och 

vice ordförande i HiO.

Den 12-13 oktober arrangerade 
Vårdförbundet en Riksföreningskon-
ferens på Bergendahl. Konferensens 
huvudsyfte var att diskutera de sam-
verkansavtal som finns mellan de olika 
riksföreningarna och Vårdförbundet 
sedan år 2000. Avtalen uppdaterades 
2005. 

Framtidens samarbete
Under konferensen diskuterades hur 
ska vi samarbeta i framtiden, vad vi 
ska ha varandra till och vad vi vill med 
vårt samarbete. 

Även om inga beslut fattades under 
konferensdagarna framkom en tydlig 

viljeinriktning om att samverkan är 
viktig, då vi blir starkare tillsammans. 
Vårdförbundet kommer att presentera 
ett nytt avtalsförslag inom kort. 

Bättre och smartare
Under konferensen presenterade 
Vårdförbundets vårdstrategiska chef 
Lisbeth Löpare-Johansson Vårdför-
bundets idé om vården – Personcen-
trerad vård och jämlik hälsa – en idé 
om hur vården kan bli bättre, smartare 
och säkrare. Mer information finns 
på Internet: www.vardforbundet,se/
Om-Vardforbundet/Var-politik/Person-
centrerad-vard-och-jamlik-halsa.

En viktig del i Personcentrerad vård 
är att stärka vårdens etik och att ha rätt 
värden i fokus. 

Möjlighet för samverkan
Under konferensen lyftes betydelsen 
av Handledning i Omvårdnad för att 
stärka sjuksköterskan i sin profession 
för en god och säker vård! Generellt 
konstaterades att det finns goda möj-
ligheter för samverkan mellan sek-
tionen för Handledning i omvårdnad 
och Vårdförbundet i arbetet med att 
utveckla Personcentrerad vård.

Monica Öberg-Nordin 
styrelseledamot i HiO

...och med Vårdförbundet 
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Det har vid upprepande tillfällen 
framkommit från både arbetsgivare 
och sjuksköterskor att de upplever 
rollen som sjuksköterska svår att utöva 
i början av sin yrkeskarriär. Social-
styrelsen gjorde år 2001 en utredning 
om sjuksköterskeutbildningen och om 
problematiken kring den verksamhets-
förlagda utbildningen. Utredningen 
visade att den teoretiska delen var 
god med sin akademiska inriktning, 
men att den verksamhetsförlagda 
utbildningen samt den arbetsledande 
delen i utbildningen inte förberedde 
den blivande sjuksköterskan för hens 
kommande yrkesliv.

Framgångsrik introduktion
Olika projekt/försök genomfördes på 
sjukhus runt om i landet. Sahlgrenska 
universitetssjukhuset (SU) genomför-
de 2014 en framgångsrik fördjupad in-
troduktion för nyexaminerade sjukskö-
terskor. Detta arbete ligger till grund 
för projektet Kliniskt basår. Beslut 
att genomföra detta projekt under tre 
år, togs hösten 2014 av SUs ledning. 
Kliniskt basår startade i mars 2015 för 
nyexaminerade sjuksköterskor med 
högst fyra månaders erfarenhet som 
sjuksköterska. Syftet med det kliniska 
basåret är att inom ramen för basåret 
kliniskt träna sina färdigheter och teo-
retiska kunskaper under överinseende 
av handledare/erfaren sjuksköterska. 

Kliniskt basår innebär:
- en tillsvidareanställning enligt 

sedvanlig rutin
- är obligatoriskt
- två placeringar på enheter med 

olika inriktning, sammanlagt totalt tolv 
månader

- utbildning i ämnen som SU anser 
viktiga att belysa för att stärka den 

teoretiska kompetensen
- processorienterad omvårdnads-

handledning, samt
- introduktion på enheterna samt 

möjlighet till reflektion med erfaren 
sjuksköterska.

250 sköterskor bara i år
Projektet planerades för 50 sjuksköter-
skor under våren 2015 och 50 till hös-
ten 2015. Totalt har 250 sjuksköterskor 
anställts under 2015 och genomför det 
kliniska basåret. 

Det kliniska basåret drivs som ett 
projekt vilket innebär att det kontinu-
erligt utvärderas och förändras. Utbild-
ningstillfällena utvärderas efter varje 
gång vilket har inneburit förändringar. 
Medarbetarna har önskat mer fokus 
på omvårdnaden, mer kunskap kring 
folksjukdomar samt att föreläsningar-
na utgår från patientfall.  Utvärdering-
en av vårens föreläsningar har visat 
att cirka 80 procent av medarbetarna 
har upplevt föreläsningarna som bra. 
Utbildningstillfällena är obligatoriska 
och vid frånvaro erbjuds föreläsningen 
vid annat tillfälle.

Handledningen obligatorisk
Omvårdnadshandledningen är obliga-
torisk. När en medarbetare varit från-
varande har medarbetaren fått skriva 
en reflektionsuppgift utifrån till exem-
pel Gibb´s eller Orlandos reflektions-
modell. Omvårdnadshandledningen 
har inte utvärderats ännu. Synpunkter-
na som framkommit är att deltagarna 
uppskattar dessa tillfällen och ser dem 
som värdefulla. Utvärdering sker i 
slutet av det kliniska basåret.

Inför placering två har alla chefer, 
tillsammans med medarbetaren, fått 
möjlighet att önska var denna place-
ring ska ske. 64 procent av medar-

betarna har fått det som önskats, 26 
procent har ej önskat och 10 procent 
har ej erbjudits det de önskat. 

Varierande längd
Introduktionen på enheterna har 
genomförts med hjälp av en intro-
duktionsplan och tillsammans med 
en erfaren sjuksköterska. Längden på 
introduktionen har varierat. Möjlighet 
till reflektion under båda placeringar 
erbjuds från ett flertal enheter. Flera 
goda exempel på enheter som arbetar 
med mentorskap och reflektion har 
kunnat presenteras för vårdenhetsche-
ferna på SU. Detta är något som de 
nyexaminerade sjuksköterskorna har 
efterfrågat.

Massmedia, sjukhus och enskilda 
medarbetare (nyexaminerade och mer 
erfarna) från hela landet har visats 
stort intresse för projektet. Västra 
Götalandsregionen kommer att planera 
för ett kliniskt basår i hela regionen.

Lena Hagelqvist, projektledare för 
kliniskt basår och vårdenhetschef 

på Kirurgimottagningen på Sahl-
grenska Unversitetssjukhuset.

Handledning i omvårdnad  
under kliniskt basår 

Tema: Kliniskt basår med handledning
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Lena Kornegård Lundmark handleder 
i det Kliniska basåret på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg och 
berättar här om sina erfarenheter. 

”Jag har haft grupper i handledning 
sedan 2006 och har alltid tyckt det 
vara extra roligt med nyutexaminerade 
sjuksköterskor. De har ofta omvård-
nadssituationer som de reflekterar över 
och inte lika mycket organisatoriska 
frågeställningar och funderingar som 
äldre kollegor ofta har. Det är tydligt 
vilken vana de har att begrunda och 
fundera utifrån sin nyligen slutförda 
utbildning, lika uppenbar som viljan är 
att få arbeta som sjuksköterska. 
Många likheter
Att handleda under det Kliniska 
basåret är ingen större skillnad mot att 
handleda i annan omvårdnadshand-
ledning. Det som ändå gör skillnad är 
för mig som handledare att få vara en 
del av sköterskornas nya yrkesroll och 
utveckling. Det ger mig positiv energi 
som handledare. 

Grundutbil-
dade sjukskö-
terskor som går omvårdnadshandled-
ning träffar jag totalt 16 gånger under 
två terminer där varje tillfälle är på en 
och en halv timma. Varje grupp består 
av 7-9 personer, en del har studerat 
samtidigt och tillsammans, medan 
några är från samma vårdavdelning, 
men flertalet är nya inför varandra. 
Olika motivation

Handledningen är obligatorisk och 
de nyanställda måste delta vid alla 
tillfällen för att bli godkända i det 
Kliniska basåret. Det här är såklart 
frustrerande för en del och motivatio-
nen kan försvåras då de är tvingade 
till närvaro. Att handleda en grupp där 
inte alla är fullt motiverade kan vara 
en utmaning. Som handledare innebär 
det att jag måste få alla att vara mer än 
närvarande. Var och en måste också 
vara aktiv som deltagare och medlyss-
nare. 

Det är betydelsefullt i handledning-
en att få deltagarna att fortsätta 

reflektera i sina yrkesroller. Mitt eget 
fokus som handledare är att lyfta fram 
allt det positiva som görs. Allt för ofta 
hänger det negativa kvar. 

Samtidigt är omvårdnadshandled-
ning en tid för reflektion, att tillsam-
mans med andra få andas och där 
prestation inte kommer i första hand. 
Det av stor betydelse att få tillfälle 
att träffa andra, bli bekräftad och dela 
varandras upplevelser i de olika om-
vårdnadssituationerna. 
Känns betydelsefullt
Att vara handledare för de här grup-
perna gör att jag känner mig extra 
betydelsefull och jag känner även stort 
ansvar för gruppdeltagarnas utveck-
ling. 

Det känns väldigt viktigt att alla 
nya sjuksköterskor ges möjlighet till 
omvårdnadshandledning, då jag tycker 
att det är oerhört väsentligt.” 

Lena Kornegård Lundmark

Tema: Kliniskt basår med handledning

Spännande möten  
med nya sjuksköterskor

Sjuksköterskor i omvårdnadshandledning under det 
kliniska basåret på Mölndals sjukhus respektive Sahl-
grenska sjukhuset. 
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”Det är intressant att vara med och 
handleda i det kliniska basåret. Det är 
alltid roligt med nya projekt. 

Det är spännande att träffa nyutexa-
minerade sjuksköterskor och över ett 
år få följa deras process i sin yrkes-
profession. Som handledare får jag se 
hur de utvecklas under sina första år i 
sjukvården både som sjuksköterskor 
och människor. 

Det har inte varit svårt att handleda 
i det kliniska basåret. Det som stört i 
omvårdnadshandledningen är otydlig-
het i strukturen och i regelverket för 
det kliniska basåret. 

Sjuksköterskorna har haft olika för-

utsättningar för att delta i det kliniska 
basårets omvårdnadshandledning och 
utbildningstillfällen. De har beskrivit 
att det har varit otydliga regler och 
dylikt. 

Skillnaden mellan att handleda 
sjuksköterskestudenter och nyutexa-
minerade sjuksköterskor är att färdiga 
sjuksköterskor förstår mer vad yrket 
handlar om och jag tror att sjukskö-
terskorna ser fler vinster i att delta i 
omvårdnadshandledning.”

Margaretha Jenholt Nolbris 
Barnsjuksköterska, omvård-

nadshandledare och lektor

Landstinget Västernorrland (LVN) satsar på 
Handledning i Omvårdnad för nyutexaminerade, 
nyanställda sjuksköterskor. 

Inom LVN genomfördes en enkätundersökning 
riktad till nyutexaminerade nyanställda sjukskö-
terskor som arbetat ett år. Frågorna handlade om 
upplevelsen av den egna introduktionen i arbetet. 
I enkäten framkom att de nyanställda sjuksköter-
skorna tyckte att det var svårt att hantera etiska 
konflikter och de önskade någon att diskutera 
professionsspecifika frågor med. 

– Därför valde vi lösningen med omvårdnads-
handledning säger Kristina Gullersbo, programan-
svarig för fördjupad introduktion för nyutexami-
nerade nyanställda sjuksköterskor inom LVN. 

Kontakt togs via riksföreningen HiO:s hemsida 
och en planering för Handledning i Omvårdnad 
inleddes. Från och med hösten 2015 erbjuds alla 
nyutexaminerade, nyanställda sjuksköterskor ett 
introduktionsprogram under ett halvt år där om-
vårdnadshandledning är ett obligatoriskt moment. 
Handledningsgruppen träffas en gång per månad 
under perioden och syftet är ytterst att stärka 
sjuksköterskan i sin yrkesroll. Omvårdnadshand-
ledningen kommer att utvärderas systematiskt via 
enkät efter gruppens avslut. 

Monica Öberg Nordin, handledare för två av 
grupperna inom LVN, ser positivt på den satsning 
som nu genomförs och hoppas på att detta ska ge 
”ringar på vattnet” det vill säga leder till växande 
efterfrågan på handledning från sjuksköterskor 
inom olika verksamheter.

Monica Öberg Nordin
Styrelseledamot HiO

Landstinget i Västernorrland  
satsar på handledning för nyanställda

Basåret spännande uppdrag
Tema: Kliniskt basår med handledning
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Landstinget i Värmland anställer 70-
80 legitimerade sjuksköterskor varje 
år. Dessa sjuksköterskor är unga och 
har ofta begränsad arbetslivserfaren-
het.

I övergången från att vara student till 
att bli medarbetare i landstinget finns 
förväntningar på arbetslivet och den 
framtida yrkeskarriären. Introduktion 
har stor betydelse för de nyutexamine-
rades psykiska hälsa. 

Detta visar ett forskningsprojekt 
som Ann Rudman och Petter Gustavs-
son, båda från Karolinska Institutet, 
har genomfört. Faktorer som ökar 
risken för utbrändhet under första året 
i yrket inbegrep ouppfyllda förvänt-
ningar, motstridiga eller otydliga krav 
i yrkesrollen, hög arbetsbelastning och 
bristande förmåga att hantera arbets-
uppgifterna. Idag sker introduktion för 
nya medarbetare på tre nivåer: arbets-
platsen, division/verksamhetsområde/
stab och landstingsgemensam. Den 
introduktion som sker på arbetsplatsen 
kan variera i både tid och innehåll.

Syftet
Syftet med Kliniskt utvecklingspro-
gram, KUP, är att stärka sjuksköter-
skor i yrkesrollen så att de har goda 
möjligheter att hantera både sin nya 
yrkesroll, sina arbetsuppgifter samt 

att identifiera vilka förväntningar som 
finns på yrket.

Kompetensplattform Värmland har 
utarbetat strategier för kompetensför-
sörjning i länet. En strategi är yrkesin-
troduktion, vilket gör att kommunerna 
kommer att involveras i det fortsatta 
arbetet. Karlstads universitet har ingått 
i en arbetsgrupp som arbetat fram för-
slaget till yrkesintroduktionen tillsam-
mans med enhetschefer från Karlstad, 
Arvika och Torsby. Karlstads univer-
sitet har dessutom planer på att följa 
genomförandet av yrkesintroduktionen 
genom ett forskningsprojekt. Resulta-
tet av interventionsstudien kan komma 
att bidra till att säkerställa att nyutbil-
dade sjuksköterskor snabbare kommer 
in i yrket och blir professionella i sitt 
yrkesutövande gentemot patienter och 
närstående. Vårdförbundet är en viktig 
aktör i sammanhanget och har påta-
lat vikten av en god introduktion för 
sjuksköterskor

Upplägg 
KUP startar två gånger per år, en gång 
i juni och en gång i januari. Mellan 
70-80 sjuksköterskor deltar varje år. 
En mentor från den egna arbetsplat-
sen utses. Introduktionen innehåller 
reflektionssamtal, handledning, före-
läsningar, klinisk träning, auskultation 

och egna uppdrag som till exempel 
presentation av examensarbeten. Sjuk-
sköterskan ska ha 15 procent av sin 
arbetstid i introduktionsprogrammet. 
Avstämning och uppföljning med chef 
sker varje månad.

KUP startar under 2016 och alla 
nyanställda sjuksköterskor ska delta. 
En del av KUP består av reflekterande 
samtal. Samtalen är obligatoriska och 
syftar till att utveckla, stärka och väg-
leda sjuksköterskan i sin yrkesroll för 
att kunna möta komplexa situationer i 
vården. De reflekterande samtalen kan 
ge en tydligare bild av sjuksköterskans 
ansvar i relation till andra yrkesgrup-
per och kan bli ett forum för dialog 
om de etiskt komplicerade situationer 
som finns i vardagen.

Åtta deltagare
Reflekterande samtal sker i grupper 
med åtta deltagare och en handledare. 
Gruppen träffas fyra gånger, 1,5 tim-
ma per gång. Samtalet sker i dialog-
form och handledaren lotsar gruppen 
genom de frågor och reflektioner som 
väcks av deltagarna. Målsättning 
med reflekterande samtal är att skapa 
ett intresse för fortsatt kontinuerlig 
grupphandledning i omvårdnad och 
kvalitetssäkring av vården. 

Christina Sundin-Andersson

Kliniskt utvecklingsprogram  
i Värmland från 2016

Tema: Kliniskt basår med handledning
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Bland deltagarna fanns folk från 
universitet och sjukvårdsinrättningar, 
personer i ledande ställning, represen-
tant från patient/anhörigföreningar, en 
elevrepresentant samt några få från 
”golvet”, som Linda och jag. Sam-
mantaget deltog cirka 45 personer.

Under detta internat arbetade vi 
med kunniga drivna och engagerade 
människor, som också var oerhört 
vänliga och omtänksamma. Dagarna 
var fullproppade med forskning och 
information att smälta och ta till sig 
på ett idéplan. Därefter gavs möjlighet 
att implementera denna nya kunskap. 
Detta gick bäst under fortsatta dialoger 
vid måltider och andra pauser.

Variation positivt
Första dagen hade vi ett mycket intres-
sant föredrag av professor Bo Berg-
man, verksam vid Chalmers Tekniska 
högskola. Det handlade om variation 
och hur vår förståelse för variation kan 

hjälpa oss i förbättringsarbete.
Dag två var temat patientprocesser, 

system, lärande och ledarskap. Pro-
fessor Fredrik Nilsson och doktorand 
Ulrika Sanden på Designcentrum, 
Lunds Tekniska högskola, har tagit 
fram rapporterna ”Patientprocessori-
onterad vård - din vägledning till mer 
välmående och nöjdare patienter” och 
”Du måste vara frisk för att vara sjuk”. 

Brist på kompetens
Vi genomförde ett rollspel för att få 
bättre förståelse för hur det kan vara 
att få en cancerdiagnos. Tyvärr var 
rollspelet i vår grupp inte bra, det 
saknades kompetens för att ta hand om 
de känslor detta väckte hos grupp-
deltagarna vilket både Linda och jag 
påpekade. Vi kunde vara till viss hjälp, 
men det hade behövt ett mycket bättre 
hållande för att hantera dessa svåra 
situationer i ett rollspel. Det gav mig 
en insikt att endast en psykolog, Linda 

Sommardialog för bättre vård

Vi lever i en föränderlig 
värld. Hur kan då lärosäten 
och praktik samarbeta för att 
utveckla en ännu bättre och 
säkrare vård med individens 
behov som grund? Det var 
tema för årets sommardialog 
som arrangerades på Backa-
gården i Höör i augusti. 
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och jag reagerade inför upplägget. 
Ingen av de övriga deltagarna verkade 
ha sådana kunskaper om rollspel att 
de kunde vara kritiska mot brister i 
upplägget.

Tredje temat handlade om hur vi för-
håller oss i förändringsprocesser. Det 
var ett intressant föredrag med teore-
tisk förankring om oss som medarbe-
tare och chefer, gå gärna in på www.
youtube.com/watch?v=Z7qBcTPps-y 
och förkovra dig!

Docent Helle Wijk, Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs universitet, 
och Johanna Dahlberg, PhD univer-
sitetslektor, Linköpings universitet 
ansvarade för det fjärde temat. Det 
handlade om ”Lärande för förändring 

– förutsättningar för lärande i mötet 
mellan akademi och praktik”. Genom 
att utforska hur lärande kan stimuleras 
använde vi oss av metaforer för att 
illustrera olika scenarier.

Regionala vinterdialoger
Under vintern kommer motsvarande 
vinterdialoger att hålla regionalt. Har 
ni intresse så delta i dessa stimuleran-
de dialoger!

För mer information se  
http://plus.rjl.se/files/
upl_4971548487002145652.jpg

Yvonne Wallberg Andersson.

Nätverksträffen i Norbotten, den 8 ok-
tober, inleddes med en rundvandring 
på det nybyggda patienthotellet ”Vis-
tet” vid Sunderby sjukhus. Hotellchef 
Inger Gustafsson berättade mycket 
engagerat om hennes och hennes med-
arbetares erfarenheter av det första 
verksamhetsåret. Hotellet invigdes i 
september 2014.

Tack Inger!
Handledarna i omvårdnad på Sun-

derby sjukhus har prioriterat enhets-
chefer i sin handledning under de 

senaste två åren. En grupp har efter 
dessa två år fortsatt med Steg II vid 
ytterligare tio tillfällen. Tanken är att 
dessa enhetschefer ska kunna skapa 
arenor utifrån det ”etiska varandet”, 
och kunna ta ansvar och leda reflek-
tionsgrupper alternativt etiska caféer 
inom sin egen enhet.

Under 2015 har två Handledare i 
Omvårdnad haft en grupp barnmor-
skor, som i sitt arbete leder grupper 
med blivande mammor med förloss-
nings skräck en så kallad Noreagrupp. 

Handledarnas erfarenheter från 
samtliga handledningsgrupper är 
mycket positivt. Deltagarna har över-
lag varit mycket nöjda.

Vid vår träff diskuterade vi även 
betydelsen av efterhandledning.

Nästa nätverksträff blir i maj 2016.

Birgitta Lundgren

Nätverk Norrbotten satsar på chefer

Faktaruta:
Sommardialogen arrangeras av 
den nationella plattformen för för-
bättringskunskap, 
Deras uppdrag är att vara en mö-
tesplats för att
• utveckla förbättringskunskap
• etablera ämnet på vårdutbildning-
arna
• sprida/utveckla kunskap om 
ämnet
• bidra till att bygga nätverk
• vara en samlande drivkraft mellan 
organisationer, professioner, aka-
demi och vården
(www.forbattringskunskap.se)
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Höstens nätverksträff för 
omvårdnadshandledare i 
Göteborgsområdet samlade 
20 deltagare. Huvudpunkterna 
för dagen var föreläsningar 
om systemteori och Linda 
Sjöholm introducerade oss i 
ett systemteoretiskt förhåll-
ningssätt.
Systemteori ser mänskligt handlande 
och mänskliga problem som något 
som sker och uppstår i samspel mellan 
människor och inte kan förklaras av 
den enskilde individens inneboende 
egenskaper. Fokus ligger på de rela-
tioner som varje enskild individ ingår 
i och som möjliggör vissa beteende-
mönster och försvårar andra. Man ser 
att ett problem handlar om kommuni-
kation och relationer, och för att åstad-
komma en lösning krävs en förändring 
av samspelsmönstren. Här handlar 
det om att ha ett helhetsperspektiv där 
man ser att varje handling på ett eller 
annat sätt får en effekt på alla delar i 
systemet.

Världen som multiversum
Det reflexiva förhållningssättet 
handlar om att se på världen som ett 
multiversum istället för universum. 
Vårt eget sätt att betrakta världen är 
bara ett bland många. Vi väljer ut ”gör 
distinktioner” enligt Bateson och Ma-
turana, som är kända systemiker. Vi är 
en del av ett observerande system och 
vi väljer när vi beskriver vår verklig-
het. Vi gör olika distinktioner och det 
är därför viktigt att komma ihåg att i 
varje beskrivning är flera andra möjli-
ga beskrivningar utelämnade. Begrepp 
som nyfikenhet och respektlöshet för 
de egna hypoteserna är centrala inom 
det systemiska förhållningssättet.

 Språket och samtalen beskrivs av 
språkfilosofen Wittgenstein: 

”Mitt språks gränser är min världs 
gränser”. 

Språkets förhäxande kraft
Han talar om språkets förhäxande 
kraft och att vi bör vara försiktiga att 
benämna och sätta namn på företeel-
ser. 

Tom Andersen, tidigare professor i 
social psykiatri, beskriver samtalets 
kraft så här: 

”Samtalen är inte bara hjälpmedel 
att förstå utan samtalen har så stor 
kraft att det skapar nya meningar, ska-
par nya relationer mellan människor. 
Ja faktiskt omskapar människor till 
nya människor”. 

I sin bok ”Reflekterande processer” 
samtal om samtal om samtalen, talar 
han om att bli deltagare istället för att 
vara observatör. 

”Vi ska ge upp tanken på att 
människor kan förändras eller kont-
rolleras utifrån. Vi ska samarbeta på 
ett sådant sätt att de själva finner det 
nya och åstadkommer förändringen 
inifrån, tala öppet med dem det gäller, 
erkänna den andre, studera sitt eget 
arbete och sitt eget tänkande och de 
grundläggande antagande som hör 
ihop med det”. 

Boken har en klar politisk tendens; 
att världen är mest betjänt av samman-
hållning och solidaritet. 

I mitten av 80-talet började man ar-
beta med reflekterande team. Terapeu-
ten är endast expert på leda samtalet, 
medan klienten är expert på sitt eget 
liv: 

”Jag gör mitt bästa för att undvika 
att reflektera över det som den eller 
den inte sa.” 

”Lyssna till vad som sägs, inte vad 
man tror att det handlar om, och var 
vaksam på din förkännedom och dina 
hypoteser”. 

Betonar lyssnande
I det reflekterande teamet betonas den 

lyssnande positionen som ger plats för 
den inre dialogen.

Det uppskattande förhållningssättet 
handlar om att fokus ligger på att ut-
forska resurser och framgångar istället 
för brister. David Copperider, profes-
sor socialkonstruktionist och grundare 
av AI Uppskattande undersökningar, 
gjorde en undersökning i sin doktors-
avhandling på ett sjukhus med väsent-
liga problem. När han började fråga 
fick han många berättelser om när 
det fungerade bra, han ändrade då sin 
studie till att undersöka vad persona-
len gjorde när den lyckades. Han blev 
då uppmärksam på en av hörnstenarna 
i det systemiska tänkandet, man kan 
inte undersöka eller mäta utan att på-
verka systemet man undersöker.

Linda Sjöholm, intensivvårdssjuk-
sköterska och omvårdnadshand-

ledare, vice ordförande HiO 

Referenslista
Tom Andersen (2011) Reflekterande 

processer Samtal om samtal om sam-
talen. Lund: Studentlitteratur.

Liv Gjems (1997) Handledning i 
professionsgrupper. Lund: Studentlit-
teratur.

Hanne V. Moltke & Asbjörn Molly 
(2011) Systemisk Coaching en grund-
bok. Lund: Studentlitteratur.

Deltagarnas reflektioner
Reflektioner från att ha varit med om 
reflekterande team:

Nyttigt och spännande att vara delta-
gare istället för observatör. 

Bra att samarbeta som man gör i 
metoden, ett reflekterande team.

Studera sitt egna och sig själv på ett 
nytt sätt.

Tydligaregöra vikten av att lyssna på 
det sagda.

Alla har vi olika perspektiv på lik-
nande situationer/reflektioner.

Intressant att samtala om samtalet.
Friare med reflekterande team – sitta 

med ryggen emot, att både lyssna och 
prata.

Möjlighet att ha en inre dialog med 
sig själv.

Givande att vara aktiv och lyssnade.
Att hålla fokus på vad fokusperson 

bett om.

Systemteori tema på träff i Göteborg 
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Hitta guldkorn i vardagen
 Efter lunchen beskrev Catarina 
”Ina” Dolk stressreaktioner i enlig-
het med Hans Seyle (*1), utifrån att 
vi tar in omvärlden genom våra fem 
grundsinnen, öga – syn, näsa – lukt, 
mun – smak, öra – hörsel och känsel 
(*1,2). Våra grundkänslor är glädje, 
sorg, ilska, rädsla, skam, skuld, äckel, 
avsky, förvåning (*3,4).

Alla känslor filtreras, vilket är tur 
för annars skulle vi ha kaos inom 
och utom oss. Känslor sorteras med 
hjälp av tanke och handling genom att 
det autonoma systemet slår på. Och 
det gör vi genom de tre F:en Freeze, 
Flight, Fight (*1,2).

Viktigt att tänka på hur vi använ-
der känslospråket, både genom hur 
vi uttrycker oss och hur vi tolkar det 
andra uttrycker. Vi bör vara öppna 
för att det är olika för olika personer, 
hur man kan reagera på olika känslor 
och vad det ger för uttryck. En känsla 
är subjektiv och unik, en ventil ut ur 
kroppen, beroende på hur den integre-
ras med dig, i din kropp.

Viktigt att ta sig tid att reflektera och 
känna efter, sätta ord på sina känslor, 
för att hitta sina ”guldkorn” i varda-
gen. Vad är bra i vår hemska värld? 
Vad kan jag göra i det lilla? Leta upp 
”goda” situationer, som har och ger 
en positiv känsla i kroppen. Att hitta 
dessa ”guldkorn” möjliggör att man 

känner sig stolt, 
glad och växer 
som person.

Ina ledde oss 
i en övning med 
svart/vita-bilder 
– Photolanguage 
(*5).

Vi tänkte oss 
en god omvård-
nadssituation 
och valde utefter 
den känslan en 
bild. Vi skulle 
också välja en 
bild vi tyckte 
om.

Bra övning för att träna sig på att 
sätta ord på en känsla och att hitta 
grundkänslan. Det är inte alltid så 
lätt som man kan tro. Kanske saknar 
man exempelvis ord för glädje. Det 
kan vara svårt att helt känna vad jag 
upplever. Denna övning upplevdes 
som ett sätt att ta hand om sig själv. 
Bra att lära känna sig själv både på in 
och utsidan.

Avslutningsvis gav ”Ina” oss ett 
smakprov på en ”första” mindfulness-
övning i enlighet med Jon Kabat-Zin 
(*6).

Lotta Carlson

Referenser
1.Seyle H; google, sökord: stress, 
stressyndrom, Hans Seyle etc.
2.Palm  A(2002). Kognitivt förhåll-
ningssätt: En psykologisk teori för 
samverkan med patienten.
3.Kåver A (2009). Himmel, helvete 
och allt däremellan. Om känslor.
4.Linehan M (2001). Dialektisk bete-
endeterapi: färdighetsmanual.
5.Baptiste A. Photolanguage, en 
arbetsmetod som bl.a. ”innebär att ta i 
bruk sin EQ”.
6.Williams M, Teasdale J, Segal Z & 
Kabat-Zinn J (2008). Mindfulness. En 
väg ur nedstämdhet.
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”Jag utbildade mig till sjuksköterska 
på 70-talet och gick en fem-terminers 
utbildning för att redan efter ett år gå 
vidare till en specialistutbildning inom 
intensivvård. Jag har aldrig ångrat 
mitt yrkesval! Varje dag händer något 
roligt, sorgligt eller annorlunda. 

Efter arbete inom intensiven på Aka-
demiska sjukhuset, Uddevalla och i 
Norge kom jag så småningom tillbaka 
till min värmländska hembygd. 

Vårdlärare
Efter nästan 20 år inom intensivvård 
bestämde jag mig för att läsa vidare 
till vårdlärare och tog dessutom en 
magisterexamen inom vårdpedagogik. 
I början på 2000-talet kom jag så till 
Karlstads universitet och sjuksköter-
skeutbildningen. Här fanns då Elsy 
Athlin, professor i omvårdnad och 
något av en pionjär i Sverige inom 
yrkesmässig handledning, som det 
hette på den tiden. Hon inspirerade 
mig till fortsatta studier och 2003 blev 
jag godkänd handledare. 

Alltsedan dess har jag handlett grup-
per med undersköterskor och sjukskö-
terskor i samarbete med Landstinget 

Nya i styrelsen:

Agneta ny i styrelsen
Vid senaste årsmötet valdes 
Agneta Danielsson in som ny 
ledamot i styrelsen för HiO. 
Här presenterar hon sig själv:

i Värmland. I takt med att vården 
drabbats av nedskärningar har uppdra-
gen minskat i omfattning och numera 
handleder jag blivande sjuksköterskor 
i en modifierad handledningsmodell. 

Under en period handledde en 
kollega och jag kliniska adjunkter 
ute i vårdverksamheten med fokus på 
pedagogiska frågor och problem. 

Bra ledarutbildning
Enligt min mening är utbildningen till 
handledare inte bara en utbildning till 
att kunna handleda i omvårdnad, den 
är också en utmärkt ledarutbildning 
och jag ser många möjligheter att kun-
na använda utbildningen inom andra 

verksamheter. 
Den ekonomiska situationen inom 

den offentliga sektorn är dock en 
utmaning för oss. Där behöver vi 
arbeta på flera olika arenor för att få ut 
budskapet om vikten av handledning 
för olika vårdprofessioner. Nya grepp 
behöver prövas! Handledning på nätet 
är till exempel en idé som just nu ut-
värderas av Umeå universitet. Öppna 
grupper kan vara en annan. 

Det ska bli intressant att ta del av 
försöken med introduktionsprogram 
och basår som innehåller obligatorisk 
handledning runt om i Sverige.

Ekonomiansvarig
Mitt arbete i styrelsen kommer att be-
stå av ekonomiska frågor då jag tackat 
ja till att ta över arbetet som kassör 
efter Linda Sjöholm, som kommer att 
arbeta som vice ordförande framöver.

Agneta Danielsson
Universitetsadjunkt

Tel; 054-700 24 58
Fakulteten för hälsa, na-

tur- och teknikvetenskaper
Institutionen för hälsovetenskaper
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För sjätte gången arrangeras denna populära 
fördjupningkurs. Det är en chans för dig som ar-
betar med handledning och som önskar utveck-
ling med tvärprofessionella förtecken.
Deltagarna kommer att ges möjlighet att själva 
arbeta med material från den egna handledar-
verksamheten.
Veckan kommer att ägnas åt att utforska, utma-
na, utvidga, utveckla och fördjupa det vi möter i 
vår handledningsvardag.
Några av nordens mest kunniga handledare 

medverkar under kursen, som innehåller föreläs-
ningar, dialog och grupper där som arbetar med 
deltagarnas eget material.
Priset är 4 500 danska kronor, vilket täcker kurs-
avgift, logi, mat och måltidsdryck. 
Maila anmälan till yvonne.wallberg.andersson@
gmail.com, tel 042-400 17 52.

För utförligt program och information se 
hem-sidan:
www.omvardnadshandledning.se

Handledningsseminarium  
för erfarna handledare

28 maj - 4 juni 2016 på Metochi Studiecenter, Lesbos i Grekland

Bli vän med HiO  
på Facebook
Nu finns på HiO Facebook. 

Styrelsen vill på detta sätt öppna ytter-
ligare ett forum för kontakt och informa-
tionsspridning mellan våra medlemmar 
samt andra som är intresserade av Handled-
ning i omvårdnad. 

Sök på "Handledning i omvårdnad" så 
hittar du oss. Gilla oss och skriv!
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Torsdag-fredag den 3-4 mars arrangerar HiO 
årsmöte och studiedag i Sjuksköterskornas hus, 
SSF, Baldersgatan 1, Stockholm.
Årsmöte och mingelbuffé den 3 mars kl klockan 
17 - 21. 
Studiedag den 4 mars kl 9.30 - 16.30
Avgift för båda dagarna: 1 100 kr. 
Enbart årsmöte och buffé: 250 kr.

Den 4 mars föreläser Gry Bruland Vråle under för-
middagen. På eftermiddagen blir deet två olika typer av 
efterhandledning.
Läs mer på vår hemsida, där du också finner en 
inbjudan och kan anmäla dig senast den 3 februari.
Begränsat antal platser!

Välkomna! 
Styrelsen för Handledning i Omvårdnad

Gry Bruland 
Vråle, känd bland 

annat för flera 
viktigtiga böcker 

om handledning i 
omvårdnad, före-
läser och håller i 
efterhandledning 
under studieda-

gen. .

Inbjudan till  
studiedag och årsmöte 
med Sektionen för 
Handledning i Omvårdnad

Boken ”Veiledning når det rojner på” 
vänder sig till professionella inom häl-
so- och sjukvård samt socialarbetare, 
men även till andra professionella som 
dagligen arbetar med människor. 

Författaren Gry Bruland Vråle tar 
upp svårigheter som inträffar i vård-
vardagen och refereras i handledning. 
Författaren tar specifikt upp handled-
ning i krävande situationer, som etiska 
dilemman eller arbetsmiljöer som le-
der till utbrändhet. Det kan också vara 
upplevelser av kriser och katastrofer, 
komplexa situationer samt arbete med 

traumatiserade människor.
I boken berörs viktiga områden i 

olika kapitel som vänder sig både till 
den handledde och till handledare. 
Handledare får mycket bra beskriv-
ningar om både handledningsupp-
lägg och kompetenser som krävs av 
handledare.

Yvonne Wallberg Andersson

Årsmöte och studiedag
Mod att  
ta ansvar

”Veiledning når det rojner på” 
ger handledning för alla


