
Medlemsbladet

Nr 2, 7 december 2016

  
Spegling  

för  
empati 

Studiedagstema:
Handledarens  
kvalitetsansvar



Styrelsen för Handledning i Omvårdnad, 
sektion inom SSF

Yvonne Wallberg Andersson, ordförande 
Rönnliden Tranarpsvägen 570
265 90 Åstorp
Tel 042 400 17 52, 
Mob 0766 31 23 52, e-post: yvonne.wallberg.
andersson@gmail.com

Linda Sjöholm, vice ordförande 
Fredbergsgatan 5c, 414 65 Göteborg
Tel 031 704 94 56 (hem)
Mob 076 379 16 88
e-post linda.sjoholm@vgregion.se

Christina Sundin Andersson, sekreterare
Timjanvägen 11, 653 51 Karlstad
Tel 054 700 24 37 (arbete)
Mob 070 215 87 17
e-post christina.sundin-andersson@kau.se

Agneta Danielsson, kassör 
Lundgrensgatan 5
652 21 Karlstad
Tel:  054 700 24 58                       
e-post: agneta.danielsson@kau.se

Lotta Carlson
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
Ljungbackenvägen 6 443 39 Lerum 
Tel 030 27 12 00 Mob 0709665747 (hem)
Mob 070 082 22 88 (arbete)
E-post: lotta.m.carlsson@vgregion.se, lotta-
carlson@home.se

Sigrid Kulneff
Svartvidegatan 1, 212 32 Malmö
Tel 040 33 55 89 Mob 072 238 51 13
e-post sigrid.kulneff@skane.se
sigrid.kulneff@gmail.com

Monica Öberg Nordin 
Nytorgsgatan 3B, 891 34 Örnsköldsvik
Tel 070 575 83 67 (hem)
0660 m29 25 23 (arbete)
e-post monica.oberg-nordin@umu.se

Lena Matsson
Stångtjärnsvägen 345, 79174 Falun
Bostad: 023 102 79
Tel 023 49 03 62 Mob 070 211 26 21  
e-post: lena.s.mattsson@ltdalarna.se

Redaktör för Medlemsbladet:
Lena Matsson
Stångtjärnsvägen 345, 79174 Falun
Bostad: 023 102 79
Tel 023 49 03 62 Mob 070 211 26 21
e-post: lena.s.mattsson@ltdalarna.se

MEDLEMSBLADET – 2, 2016

Sidan 2

Kära medlemmar! I år har vi haft ett utökat och intensivt sam-
arbete med Svensk Sjuksköterskeförening och jag vill lyfta fram 
två områden speciellt.

I Svensk Sjuksköterskeförening pågår en organisationsutred-
ning med syfte att få föreningens medlemmar mera samlade 
kring viktiga frågor. Vi kommer att ta upp det på vårt årsmöte 
och du kan läsa mer om detta på sidan 19.

Förslag från Svensk Sjuksköterskeförenings utredning kring 
vår framtida organisation presenteras troligtvis vid förenings-
stämman i juni, 2017 och vi har alltså möjlighet att samtala kring 
detta på årsmötet i mars.

*
Vid ordföranderådet den 5 oktober diskuterades specialistut-

bildning. Vi enades om ett långsiktigt förslag på en tvåårig 
utbildning för en fortsatt samlad, enhetlig och god kvalitet på 
specialistutbildningen.

Ing-Marie Moegelin informerade om arbetet med ny kom-
petensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Ett förslag 
kommer att lämnas till styrelsen vid årsskiftet. 

När Socialstyrelsen avsade sig ansvaret för kompetensbeskriv-
ningen uppstod ett vakuum och den är mycket efterfrågad av 
utbildningen, verksamheten och sjuksköterskorna själva. Den nya 
kompetensbeskrivningen utgår från kärnkompetenserna. 

Ami Hommel informerade om säker vård/Magnetmodellen.
Lena Lundh informerade om att valberedningen nu startat sitt 

arbete inför föreningsstämman 2017. Lämna nomineringsförslag 
till mig eller Lena Lundh.

*
Vi har även presenterat omvårdnadshandledning vid årets VFU 

på Kistamässan, jättekul!
Jag hoppas att vi ses på årsmöte och studiedag i mars, då vi 

planerat ett mycket spännande program.
Jag önska er en riktigt vit jul och vilsamma helger!

Yvonne Wallberg Andersson  
Ordförande

Framtidssamarbete

INNEHÅLL

Håll koll på hemsidan för aktuell 
information och kalendarium
www.omvardnadshandledning.se

Nästa nummer av Medlemsbladet 
kommer i vår. 
Skicka gärna in bidrag till redaktö-
ren, se ovan.
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Lesbos utmaning och utveckling
Nordiskt Forum arrangerar sedan flera år tillbaka ett veckolångt seminarium 
på Metochi studiecenter Lesbos. Erfarna handledare från norden träffas i en 
avspänd miljö för att utmanas och utvecklas i sitt handledarskap. I år har vi tre 
artiklar från svenska deltagare. Linda Sjöholm och Lotta Carlsson berättar om 
sina upplevelser utifrån föreläsningar och gruppträffar. 
Yvonne Wallberg Andersson har fördjupat sig ytterligare i ett ämne som togs 
upp – Spegelneuroner. Håll till godo! 
Om du blir inspirerad finns en annons för nästa års seminarium på sidan 11.
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METOCHI STUDIECENTER på 
Lesbos är en fantastisk plats. Här hade 
jag en underbar höstvecka tillsam-
mans med omvårdnadshandledare 
från Norge, Danmark och Sverige Jag 
lyssnade, observerade, tränade, övade 
och prövade mycket som framfördes 
och delades. 

Kunskaperna gav ringar på vattnet 
samtidigt som de var utvecklande och 
fördjupande både för mitt handledar-
skap och för mig som människa.

Viktigt om inledning
Gry Bruland Vråle inledde veckan 
med hur viktig inledningen är, de för-
sta orden, hur de sägs. Att beröra och 
bli berörd. Vad händer i min kropp? 
Sinnets betydelse för vilken metod jag 
väljer. Att mentalt kunna inta helikop-
terperspektivet och betrakta ovanifrån, 
för att se och känna vad som händer i 
rummet. 

Det här gav nya tankar; lyssna till 
ekot av sitt eget tänkande, försöka 
tänka långsamt och sänka tempot. Att 

få sista ordet, om jag så säger det inom 
mig.
Kognitiva antagandet
Annette Morsing berättade om den 
kognitiva grundmodellen – grundan-
tagande, produkten av speglingar och 
sammanhangen mellan situationen, 
tanken, känslan och beteendet. Vilka 
mer är delaktiga? Se vilka eller vad 
som mer påverkade situationen. Vad 
sker om det ena eller andra händer? 
Jobba på att hitta och lyfta det positi-
va i en situation. Vad händer om man 
skiftar perspektiv? Vad har jag själv 
för tankar om det? 

Upplevde också en ”Stilla dag” 
vilket innebar att var och en var för 
sig själv. Jag cyklade till havet och var 
där med mig själv, med mina tankar 
och funderingar. Upplevde att mycket 
landade in i mig, på rätt plats. Det var 
mycket utvecklande att fundera fritt 
och ta min tid, tänka färdigt.

Spegelneuroner
Att lyssna på Bente Frederiksen var 

mycket givande och ledde till nya tan-
kar och funderingar. Gammal kunskap 
sattes in i ett nytt perspektiv. Jag lärde 
mig om spegelneuronernas betydelse i 
min specialistutbildning till barnsjuk-
sköterska 1994. Hur viktigt det är för 
spädbarns utveckling att de får möjlig-
het att spegla sig i sina föräldrar och 
andra som sköter om dem.

Spegelneuron är nervceller som kan 
ge oss nya insikter om hur vi som 
människor påverkar varandra. Biologi 
och psykologi möts i nervbanorna.

Deltagare speglar
Vid handledning i omvårdnad upp-
står det speglingar mellan deltagare 
i gruppen. Det beskrivs av omvård-
nadshandledare och deltagare som en 
magisk upplevelse, att förstå och att 
bli förstådd. Första mötet/bemötandet 
spelar roll för upplevelsen av att man 
inkluderar/blir inkluderad. Spegel-
neuron gör det möjligt för oss att vara 
tillsammans i ögonblicket och kan 
beskrivas som en empatisk resonans. 

Perfekt start på Lesbos
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När en känsla visar sig i ansiktet och 
blir sedd av någon annan, kommer 
hen att bli varse samma känsla i sig. 
Denna länk gör det möjligt att kropps-
ligt, känslomässigt och tankemässigt 
ingå i ett samspel med varandra. Utan 
spegelneuron sker det inte en kontakt 
med empati. Spegelneuron föds vi 
med och som spädbarn har vi möjlig-
het till spegelneuronshandlingar med 
vår omvärld.

I mötet med människor läser våra 
spegelneuroner in mängder av infor-
mation innan vi ens hinner bli medvet-
na om det.

Med hjälp av magnetresonanskame-
ror har man kunnat se hur spegelneu-
ronerna i hjärnan reagerar på samma 
sätt oavsett om man själv gör en viss 
rörelse eller om man ser någon annan 
göra den. Vi kan dessutom uppfatta 
avsikten bakom en handling.

Spegelneuronerna är utgångspunkten 
för mänsklig medkänsla. De aktiveras 
av känslor och kärlekshandlingar men 
också av brutala handlingar.

För en människa är det tillräckligt 
att höra hur någon talar om en hand-
ling för att spegelneuronerna ska sättas 
i empatisk resonans. Spegelfenomenet 
gör det möjligt att – på gott och ont – 
förutsäga situationer. Spegelneuroner-
na skapar en känsla som vi kallar intu-
ition och som får oss att ana vad som 
kan komma att ske. Empatisk resonans 
är en väg till kontakt och dialog.

Förebygg misstag
Samtidigt får vi inte dra för stora 
växlar på förmågan att förstå varan-
dra intuitivt. Våra spegel-neuroner 
skyddar oss inte från att begå misstag. 
Dessutom gör de ibland farligt snabba 
bedömningar. Spegelneuronernas in-
formation finns tillgängligt ”on line” i 
hjärnan, långt innan den långsammare 
intellektuella-analytiska tankeappara-
ten gjort sin bedömning. 

Under en tankeväckande övning i 
empatisk resonans delade vi upp oss 
tre och tre. En berättade om en upp-
levelse från sitt arbete eller från ett 

omvårdnadshandledningstillfälle. De 
två andra lyssnade uppmärksamt och 
registrerade samtidigt vad de kände i 
sina kroppar. Därefter delade vi med 
varandra vad vi känt och upplevt. Alla 
tre fick möjlighet att berätta en upple-
velse. 

Reflektioner 
Som omvårdnadshandledare kan man 
råka ut för att bli manipulerad och 
bli ett passivt offer. Om jag inte blir 
berörd är det då inte äkta och ärligt? 
Vi skapar den värld/omvärld vi lever 
i. Spegelneuron jobbar parallellt med 
vår omvärld och hur det känns, om det 
är äkta och ärligt. 

Ofta finns en annan berättelse kopp-
lad till det som berättas. Varför jag har 
automatiska tankar och kroppsreaktio-
ner.

Lotta Carlsson
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EFTER MYCKET PLANERING 
och sökta fondmedel beviljade kunde 
jag äntligen boka resan till handled-
ningsseminariet på Lesbos.

Jag har hört så mycket om hur 
fantastiskt det brukar vara där så mina 
förväntningar var stora samtidigt som 
flyktingkrisens kopplingar till Lesbos 
innebar en del moraliska funderingar 
för mig. Ska man åka dit och bada i 
samma hav där så många drunknat? 
Svåra frågor, men jag kom fram till 
att det lidandet inte ökar för att jag 
reser dit. Kanske kan min närvaro på 
Lesbos under den veckan bidra till 
något gott. Turismen har ju minskat 
med 85 procent så alla som kommer 
dit bidrar till att livet kan gå vidare. 
Det medverkar i sin tur till ett stöd för 
de flyktingar som tvingas stanna kvar 
på Lesbos.

Gammalt kloster
Vi anlände till ett disigt Lesbos tidigt 
på morgonen och tog taxi till Metochi 
studiecenter, som är en fantastiskt 
vacker plats. Centret består delvis av 
ett gammalt kloster. Jag kom tillsam-
mans med Lotta Carlsson och Yvonne 
Wallberg Andersson. Efter frukost 
under fikonträden samlades deltagarna 
från Norge, Danmark och vi tre från 
Sverige. Kari, som är ansvarig för cen-
tret, inledde seminariet med en intro-
duktion och rundvisning. Vi fick vand-
ra upp till det ”riktiga klostret”, en 
brant promenad på vackra gamla stigar 
täckta av stenplattor från 1500-talet 
och breda nog för att två åsnor skulle 
kunna mötas. Stigen ringlade genom 
vackra olivlundar. Vi anlände till det 
mycket vackra klostret som är i bruk 
och driver ett vårdhem för äldre perso-
ner. Runt klostret växer mullbärsträd 
som lockar massor av getter, som med 
klockor runt halsen, mumsar i sig av 
de söta och goda bären.

Resten av veckan var det föreläs-
ningar under förmiddagarna, lunch 
under fikonträden, arbete i handled-
ningsgrupper under eftermiddagarna, 
middag på kvällarna, också de på den 
vackra innergården. På ledig tid cykla-
de vi ner till havet och bara njöt.

Min handledningsgrupp bestod av 
fem danskor, och fyra norskor. Grup-
pen leddes av Gry och Bente. Under 

veckan fick jag både handleda och bli 
handledd. Det jag upplevde under våra 
handledningstillfällen har givit mig 
bekräftelse och mycket ny kunskap, 
och jag  är imponerad av att vi kunde 
nå en sådan fördjupning under de sex 
gånger som vi arbetade tillsammans.
Vi arbetade med olika metoder som 
Reflekterande team, Diamantmodellen 
och Hedrande cermoni. (Läs mera om 
hedrande cermoni i Vråle GB. Veiled-
ning når det röyner på... Gyldendal 
Akademisk,Oslo, 2015)

Inspirerande föreläsningar
Föreläsningarna var väldigt inspire-
rande. Under första dagen talade Gry 
Bruland Vråle om Uppfattning, känsla. 
Känslor som bas för handledarens 
val av metod. Hon berättade vad som 
händer med oss i vår handledarroll när 
vi blir berörda. Är det känslorna som 
aktiveras först eller tankarna? Känner 
jag det i kroppen? Använder jag mig 
av min handledarkompetens eller min 
professionskompetens för att förstå? 
Hon forsatte att tala om känslor, om 
att vara berörd och att bli berörd, men 
också om vår förkännedom och vikten 
av att vara medveten om vad den gör 
med oss. Om självreflektion inåt och 
utåt i våra relationer. (Vråle GB. Vei-
ledning når det röyner på... Gyldendal 
Akademisk,Oslo, 2015).

Bente Fredriksen föreläste om 
Empatisk resonans en väg till kontakt 
och dialog.  Hon talade om hur vårt 
nervsystem reagerar på känslor. Det 
finns en direkt förbindelse utanför 
cortex som kallas cyrius gingulis= 
spegelneuroner. Forskningen visar att 
dessa spelar stor roll i våra känslo-
mässiga reaktioner. Spegelneuronerna 
gör det möjligt att i samma ögonblick 
kunna dela en upplevelse = empatisk 
resonans. Spegelneuronerna är ett 
socialt orienteringssystem och det är 
därför viktigt att det finns en medve-
tenhet om hur vi reagerar och agerar i 
våra möten.

Yvonne Wallberg Andersson föreläs-
te och höll en workshop i Gestaltning 
och Skulpturering.

En ickeverbal teknik som handledare 
kan använda när orden inte räcker till, 
om det finns motstånd eller hinder för 

att få förståelse som gör att den hand-
ledde kan utvecklas i sin profession. 
Gestaltterapi, som syftar till att med-
lemmarna i en grupp ska bli medvetna 
om sig själva, sina här och nu-reaktio-
ner samt kunna bryta och förändra sin 
negativa mönster.

Jag fick uppleva hur kraftfullt det är 
att visa med kroppen hur det känns, 
och hur tydligt det blir när man kan 
skulpturera fram ett önskat mönster i 
en grupp. (Familjeterapilexikon Hardy 
Olsson och Bill Petit Bokförlaget 
Korpen 1999.)

Mette Stevens föreläste om Diaman-
ten, handledning med ett kognitivt per-
spektiv. Syftet är att den handledde får 
kännedom om sammanhanget mellan 
problem, tanke, känsla, den fysiologis-
ka reaktionen samt beteendet. Mette 
handleder utifrån en situation, och 
vi fick uppleva hur bra denna metod 
är. Det handlar om att sätta procent 
på sina tankar och känslor, de övriga 
deltagarna är aktiva och reflekterar 
kring situationen därefter tillbaks till 
fokuspersonen för att höra om siffror-
na minskat. Bra att jobba med inför en 
uppgift eller efter en upplevd situation. 
(Supervision I sundhedsproffessioner 
Annette Morsing)

Fantastisk vecka
Sammanfattningsvis har jag haft en 
helt fantastisk vecka, fått mycket ny 
kunskap och upplevt en fördjupning 
i mitt handledarskap. Jag har blivit 
inspirerad av alla de andra deltagarna 
och tillsammans fick vi uppleva något 
alldeles speciellt.

Linda Sjöholm, vice ordförande HiO, 
Specialistutbildad Intensivvårds- 

sjuksköterska, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

En fantastisk vecka på Lesbos
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Forskarna menar att dessa celler är 
en förutsättning för språk, imitation, 
medkänsla och flera andra sociala 
fenomen. De liknar speglar genom 
att de beter sig likadant både när man 
gör något själv och när man ser någon 
annan göra samma sak. De speglar 
andra människors rörelser, avsikter 
och känslor.

Människor är mästare på att imitera. 
Djur har också spegelneuroner, men 
människans är mer avancerade. En 
människas spegelneuroner reagerar 
även på rörelser som inte har något 
uppenbart praktiskt syfte, som till 
exempel balett. 

Under senare år har flera laboratorier 

Spegelneuroner hanterar både känslor

– de flesta i samarbete med forskarna i 
Parma – från skallens utsida undersökt 
grupper av spegelneuroner med hjärn-
kameror och andra indirekta metoder. 
Resultaten visar att spegelneuroner 
är utspridda i de delar av hjärnbarken 
som hanterar bland annat rörelser, 
känslor och språk.

Förändrad syn på hjärnan 
Upptäckten har förändrat vår syn 
på hur hjärnan fungerar. Enligt den 
gängse uppfattningen skickar ögon 
och andra sinnesorgan information till 
hjärnbarken för analys. När analysen 
är klar kan den motoriska barken – 
hjärnans avdelning för viljestyrda rö-

relser – skicka signaler till musklerna 
så att kroppen rör sig på lämpligt sätt.

De nya resultaten visar att vi tack 
vara spegelneuronerna gör en automa-
tisk simulering i den egna hjärnan och 
reagerar direkt. När jag lyfter ett glas 
från bordet gör min hjärna samma ana-
lys som när jag ser dig lyfta glaset.

Hjärnan tolkar alltså "spegelbilden" 
som om den vore en egen rörelse. 

Hjärnan har tillgång både till min 
avsikt och till information om kropps-
delarnas inbördes lägen. Spegelneuro-
nerna samspelar med resten av nerv-
systemet.

Forskare talar ofta om spegelneu-
roner i samband med begrepp som 

och språk
Vad är det som gör att jag 
instinktivt blir glad och ler 
tillbaka mot dig när du ler mot 
mig?

Det beror på en speciell 
sorts celler i din hjärna som 
kallas spegelneuroner.  

En grupp forskare i den ita-
lienska staden Parma (främst 
Giacomo Rizzolatti, professor 
i fysiologi vid Università deg-
li studi di Parma) publicerade 
den första artikeln om upp-
täckten år 1996. 
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empati och avsikt. Elektriska signaler 
från enstaka celler i hjärnan kan för-
stås inte förklara sådana komplicerade 
mentala och sociala fenomen. Men på 
senare år har forskningen om spegel-
neuroner avslöjat mekanismer som 
åtminstone i mycket enkla situationer 
kan hjälpa oss att kliva in i någon an-
nans verklighet. Ett slående exempel 
handlar om avsmak:

- Lukten av härsket smör och 
ruttna ägg aktiverar ett område i 
hjärnbarken som kallas insula. Det 
visade forskarna i Parma, tillsammans 
med några kolleger i Frankrike och 
Nederländerna, med hjälp av en hjärn-
kamera. Försökspersonerna fick även 
se filmklipp av människor som sniffar 
i en tratt och reagerar med avsmak. 
De äcklade ansiktena lämnade nästan 
samma avtryck i hjärnan som de äck-
liga lukterna. Smärta fungerar enligt 
samma princip. Vi kan alltså dela 
mönster i hjärnan som hänger samman 
med några av våra mest grundläggan-
de känslor.

- Olika slags spegelneuroner 
kan också reagera på andra människ-
ors syften. En person som greppar 
en tekopp kan vara på väg att ta en 
slurk. Han kan också vara i färd med 
att samla ihop disk. Vissa spegelneu-
roner märker ingen skillnad. Det finns 

kedjor av spegelneuroner som reagerar 
på rörelser i ett visst sammanhang. En 
viss kedja är aktiv om tekoppen står 
på ett nydukat bord, en annan om den 
är omgiven av smulor och skrynkliga 
servetter. På så vis verkar spegelneuro-
ner vara inblandade i att förutsäga vad 
rörelser kommer att leda till.

Medfött och utvecklingsbart
Svensk forskning visar att barn tidigt 
börjar använda sitt spegelsystem för 
att förutsäga andras rörelser. Claes von 
Hofsten, psykologiprofessor vid Upp-
sala universitet, och hans medarbetare 
lät både vuxna och spädbarn se en film 
där en hand tar färgglada bollar och 
lägger dem i en burk. De vuxna följde 
rörelsen med blicken som om handen 
hade varit deras egen, helt i linje med 
tidigare resultat. De fäste blicken på 
burken, målet för rörelsen, långt innan 
handen hunnit dit. Ettåringar gjorde 
likadant, men sex månader gamla 
spädbarn kunde inte förutsäga var bol-
len skulle ta vägen. De hade hela tiden 
ögonen rakt på bollen.

Under andra halvan av livets första 
år brukar barn lära sig att lägga saker 
någon annanstans än i sin egen mun. 
Och först när barnet har lärt sig styra 
sin egen kropp är det redo att förutsä-
ga vad andras rörelser kommer att leda 
till.

Både barn och vuxna fick också se 
en variant av filmen där handen var 
bortredigerad så att bollarna såg ut att 
sväva fram genom tomma luften. När 
de såg filmen kunde varken barn eller 
vuxna förutsäga vart bollen skulle ta 
vägen. Tydligen behöver spegelneu-
ronerna en annan människa att spegla 
sig i för att göra sitt jobb.

Autism och spegelneuron
Claes von Hofsten och hans medar-
betare kartlägger spegelneuroner hos 
barn med autism. Flera andra grupper 
är inne på samma spår. Autism ingår i 
ett spektrum av störningar som bland 
annat gäller förmågan att sätta sig in i 
någon annans situation. Därför ligger 
det nära till hands att leta efter orsaken 
till autism bland hjärnans speglar. 

Tidigare rapporterade en grupp 
forskare i USA att barn med autism 
har svaga reaktioner i sina spegelneu-
roner och att reaktionerna är svagast 

hos de barn som har störst problem i 
sociala situationer. Självklart kan både 
svaga spegelneuroner och problem i 
sociala situationer ha helt andra och 
betydligt mer invecklade orsaker. 
Trots decennier av forskning finns det 
ingen klar bild av vad autism beror på. 
Men många forskare tror att en viktig 
nyckel finns i hjärnans spegelsystem. 

Det italienska forskarlaget har upp-
täckt en liten, intressant egenhet hos 
barn med autism.

En person utan autism som ska ta 
upp och äta en karamell börjar omed-
vetet öppna munnen en bråkdel av 
en sekund innan handen hinner fram. 
En serie delrörelser är smidigt sam-
manlänkade till en kedja. Rörelserna i 
kedjan har redan från början ett syfte: 
att stoppa något i munnen. Men ett 
barn med autism öppnar munnen först 
när handen har hunnit ända fram. Det 
är som om kedjan är ersatt av en serie 
lösa länkar. Varje delrörelse arbetar för 
sig.  

Spegelneuroner hos människor med 
autism reagerar på andras delrörelser, 
men missar helheten och syftet. Svår-
igheten att läsa andra människor upp-
står alltså ur en brist på samordning i 
hjärnans spegelsystem. Men borde i så 
fall inte blinda människor ha samma 
svårigheter?

Spegelneuroner kan också reagera 
på ljud och andra intryck. Dessutom 
kan spegelsystemet delvis vara med-
fött. Men man kan träna sina spegel-
neuroner. Människor som har blivit 
bra på att äta med pinnar eller dansa 
balett har spegelneuroner som reagerar 
starkt när de ser någon annan utföra 
samma sorts rörelser. Giacomo Riz-
zolatti spekulerar om människor med 
autism skulle kunna träna upp sam-
ordningen i hjärnans spegelsystem, till 
exempel genom att gympa till musik.

Mellanmänskligt rum
Speglingsneuronen leder till att 
människor lever i ett gemensamt mel-
lanmänskligt rum, där vi intuitivt kan 
förstå andras känslor, handlingar och 
avsikter. Detta system arbetar obero-
ende av vårt analytiska tänkande. 

Förmågan att intuitivt föreställa sig 
och skaffa sig en förtroendeskapande 
visshet om andra människors känslor 
och avsikter kallas i dag för ”theory 

Yvonne Wallberg Andersson, ord-
förande för HiO redovisar i artikeln 
hur nya rön om spegelneuroner kan 
komma till nytta vid handledning.
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of mind”. Exkluderingen från detta 
gemensamma rum får dramatiska 
konsekvenser för den som stöts ut. 
Naturfolkens voodoo har sin moderna 
fortsättning i mobbning. Historiskt vet 
vi att de stammedlemmar som utsattes 
för voodoo faktiskt dog, och vi vet 
från moderna exempel att mobbade 
personer är djupt olyckliga och sviktar 
i sin självkänsla. Omvänt har accepte-
rande och positivt förstärkande speg-
lingar när man närmar sig en grupp 
starkt positiv påverkan på individen. I 
lagsporter har samträning och intuitiv 
förståelse för andra lagmedlemmars 
rörelser på planen avgörande betydelse 
för hur man lyckas. Vår förmåga till 
intuition och intuitiv förståelse, som 
spegelneuronen står för, skyddar oss 
inte från att göra misstag, att missför-
stå eller göra bort oss. Spegelneuronen 
arbetar ”online”, snabbt och spontant, 
med de risker ett sådant beteende med-
för. Rationell analys av situationen 
behövs som regel för att vi ska komma 
rätt – de båda systemen kompletterar 
varandra.

Spegelneuroners betydelse
I en artikel i Läkartidningen går 
Joachim Bauer igenom en lång rad 
områden där dessa kunskaper har 
stor betydelse. För skolan liksom för 
vårdyrken, kan kort sägas att vikten 
av personlig handledning understryks 
genomgående. Till exempel framhåller 
han lärarlösa lektioner som ett skräck-
exempel på dålig pedagogik. Det är 
väl känt att rehabiliteringsprogram 
innefattande personlig handledning 
av patienter alltid är överlägsna. 
Den personliga uppmärksamhet som 
patienten får är avgörande. Graden av 
placeboeffekt ökar. Inom psykoterapi, 
handledning och medicin har naturligt-
vis spegelneuronen en stor inverkan på 
utfallet i mötena. Det som i psykote-
rapi kallas överföring och motöverfö-
ring är naturligtvis speglingar i olika 
faser av terapin; begreppen är ju sedan 
länge välkända, men får nu, liksom 
den empatiska processen, sin neurofy-
siologiska förklaring. 

I vissa verksamheter använder man 
medvetet en intensiv spegling som 
en del av gemenskapen. Detta sker 
i dynamiskt färgad frikyrklig verk-
samhet, där man strävar efter extatis-
ka tillstånd, och även i starkt riktad 
propaganda, till exempel rasistiska 
manifestationer. Oförmåga att leva 
upp till ett starkt känslouppspel kan 

också här leda till otillbörlig på- ver-
kan och uteslutning. Man kan ju även 
uppfatta Jantelagen som en tvingande 
norm i vissa gemenskaper. Här kan det 
vara svårt att ställa sig utanför utan att 
förlora sin gruppidentitet. Vart tar då 
den fria viljan vägen i detta system? 
Den finns kvar, men kan sättas ur spel 
exempelvis av en psykos.

Denna text är baserad på en artikel 
av Rolf Nilzén, företagsläkare och 
anestesispecialist, smärtläkare,  
publicerad i Läkartidningen nr 32–33, 
2008, volym 105, och från internet 
http://fof.se/tidning/2006/8 samt en 
bok med titel: Varför jag känner som 
du känner, skriven av Joachim Bauer 
Natur & Kultur 2005.

Spegelneuroner  
i handledning
Som handledare i omvårdnad upp-
lever jag att spegelneuronerna ger 
förutsättningar för att förstå och vara 
inkännande i de berättelser som tas 

upp i gruppen. Att alla har en möjlig-
het att sätta sig in i vad berättelsen kan 
betyda innebär att den handledde kan 
få uppslag att gå vidare med. Därför är 
det viktigt att organisera handledning-
en så att alla kan få bidra med erfaren-
heter och kan forma nya berättelser, 
utifrån de val som gjorts i den förra 
handledningen. Att få möjlighet att bli 
förstådd och bekräftad samt att lära 
av varandra är en förmån som ges i 
processen för handledning. 

Det är en utmaning att organisera 
handledningen på ett sådant sätt att 
den handleddas fria vilja att göra egna 
val i sina omvårdnadshandlingar blir 
slutresultatet. Handledarens uppgift är 
att skapa förutsättningar så att gruppi-
dentiteten kan utvecklas i en riktning 
där alla deltagare får lära om sig om 
sig själva genom att bli speglade av 
andra.

Yvonne Wallberg Andersson
Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, 

handledare i omvårdnad, handleda-
re och lärare för psykoterapeuter.

Sidan 10
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Handledningsseminarium	för	erfarna	
handledare		
24/9	–	1/10	-	2017																																																																						 	 		

	Metochi	Studiecenter		Lesbos	
							
	
	
Målgruppen	är	personer	som	
arbetar	med	handledning	i	
omvårdnad,	som	vill	få	
fördjupade	kunskaper	och	
utvecklas	som	handledare		
Deltagarna	får	stora	
möjligheter	aI	uJorska	
och	utmana	handledarrollen	.		
	

	
Vi	kommer	aI	ha	fokus	på	aI	
uJorska,	utmana,	utvidga,	
utveckla	och	fördjupa	de	
fenomen	vi	möter	i	vår	
handledningsvardag.	
	

Mer	informaMon	får	du	om	du	kontaktar		Yvonne	Wallberg	Andersson,	mail:	yvonne.wallberg.andersson@gmail.com	
Pris:	5	900	NOK	som	täcker	kurs	och	logi,	inklusive	samtliga	målMder		på	studiecentret.	

Seminaret	är	e+	samarbetsprojekt	mellan		Faglig	Selskab	for	Sundhedsfaglige		Supervisorer,	NSFs	Faggruppe	for	
Veiledere,	Handledning	i	omvårdnad	och	Nordisk	Forum		

UNDER NÄSTA ÅR 
finns det flera möjligheter 
för de som vill utbilda sig 
till handledare i omvårdnad.
Passa på att söka själv eller 
uppmana dina kollegor att 
gå utbildningen. 

Redan i januari 2017 
påbörjas en uppdragsutbild-
ning i Skövde. Där är Inger 
Levin vår kontaktperson.

Den här intill annonsera-
de distanskursen på Umeå 
universitet börjar nästa 
höst och pågår sedan fyra 
terminer. Kursen är utfor-
mad efter de riktlinjer för 
godkännande av handledare 

i yrkesmässig handledning 
som utformats av riksför-
eningenför Handledning 
i omvårdnad och Svensk 
sjuksköterskeförening.

Även i Göteborg startar 
troligtvis en distansutbild-
ning i omvårdnadshandled-
ning hösten 2017. Kursen 
är på 30 hp och upplagd på 
två år med avslutning juni 
2019.

Även denna utbildning 
följer riktlinjerna för utbild-
ning av omvårdnadshand-
ledare.

Tre kurser  
under nästa år
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Nordiskt forum firar 20 år

På den nordiske kongres om sygeple-
jefaglig vejledning, som blev afholdt 
i Ålborg i 1996, fandt det første møde 
sted mellem tre af de nordiske lande: 
Norge, Sverige og Danmark. Ja det er 
faktisk 20 år siden i år. Siden indgik 
også Finland i samarbejdet, men de er 
senere faldet fra af ressourcemæssige 
årsager. 

I den skandinaviske sproggruppe 
skifter betegnelsen for sygeplejefaglig 
vejledning mellem de nordiske lande.  
I Norge bruges betegnelsen sykepleie-
faglig veiledning, i Sverige og Finland 
handledning i omvårdnad, mens vi i 
Danmark i de seneste år nu mere taler 
om sundhedsfaglig supervision. 

Formål
Der gik flere år med at drøfte, hvad vi 
ville med samarbejdet, hvilken form 
det skulle have, og hvordan vi kunne 
få økonomien til at hænge sammen. 
Møderne har dog fra starten inspireret 
de enkelte lande til at arbejde med 
uddannelse af supervisorer, etablering 
af godkendelsesordninger og dannel-
se af faglige sammenslutninger i de 
nordiske lande.

I 2002 stiftede vi Nordisk Forum 
som samarbejdsorgan for Norge, 

Sverige, Finland og Danmark. I ved-
tægterne blev det bestemt, at formålet 
med samarbejdet bl.a. skulle være 
at inspirere til teori- og metodeud-
vikling samt tydeliggøre forskellige 
forståelsesrammer. Endvidere skulle 
det tilstræbes at yde støtte til kvalitets- 
og kompetenceudvikling inden for 
supervision, at fremme gode vilkår for 
supervision og at skabe overblik over 
den sundhedsfaglige supervision, som 
finder sted i Norden.

Med disse formål for øje har vi på 
nordisk plan iværksat tre initiativer: 
Faglige Dialoger, Nordiske kongresser 
og Kursus for erfarne supervisorer.

Faglige dialoger
I årene 2006 – 2012 har vi afholdt i alt 
7 temadage med faglige dialoger, hvor 
bl.a. Kari Martinsen, Katie Eriksen, 
Karin Anna Petersen, Uffe Juul Jensen 
og Finn Thorbjørn Hansen har med-
virket. Vi ville være tro mod ideen 
om, at supervisionen er faglig, rettet 
mod vores fag. Dialogen kredsede om 
dilemmaer i sygeplejen, etiske valg, 
fagets ståsted, tendenser i samfund-
sudviklingen og supervisionens plads 
i sygeplejen. Arrangementerne var 
populære og bidrog i de første år væ-

sentligt til finansiering af vores øvrige 
aktiviteter.

Nordiske kongresser
Der havde været afholdt tre nordiske 
kongresser i henholdsvis Sverige, 
Norge og Danmark, inden Nordisk 
Forum blev dannet. Herefter blev det 
Nordisk Forum, som var tovholder på 
de nordiske kongresser. Det er blevet 
til 11 nordiske kongresser i alt. Dan-
mark har været vært tre gange, først i 
Ålborg i 1996, dernæst Herning i 2004 
og senest København i 2013. 

Der har været afholdt en enkelt kon-
gres i Helsingfors i 2006 med støtte 
fra Nordisk Forum. Desværre har det 
ikke været muligt for Finland at holde 
fast i deres tilknytning til Nordisk 
Forum. 

Sprogproblem i Finland
I Finland er befolkningen to-sprogede, 
en del af befolkningen taler finsk, 
en anden del taler svensk. Vi havde 
kontakt til de svensk talende, da vi 
ønskede at holde fast i vores nordiske 
sprog uden at være nødt til at slå over i 
engelsk (er vedtægtsbestemt). Tilslut-
ningen af svensk-sprogede kolleger 
var imidlertid for ringe til, at det gav 

Vid Nordiskt forum för sjuksköter-
skor som arbetar med handledning i 
omvårdnad avgick organisationens 
ordförande, Conny Larsen. Här sam-
manfattar hon vad som hänt sedan 
Nordiskt forum bildades år 1996.

Conny Larsen har 
varit med sedan 
Nordiskt forum bild-
ades i danska Aal-
borg år 1996. Hon 
blev ordförande år 
2010. men avgår nu 
från posten.
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mening at fastholde tilknytningen.

Kursus for erfarne
Den norske sammenslutning fik mu-
lighed for at afholde kursus på Agder 
Universitets kloster, Metochi, på 
Lesbos. Det første kursus blev afholdt 
i 2010. Siden er det blevet til 4 yderli-
gere, senest i juni 2016. Kursusstedet 
indbyder til ro og eftertænksomhed 
og udgør således en ideel ramme for 
at arbejde med sin egen rolle som 
supervisor. 

Programmet for de enkelte kursus-
dage er, at der om formiddagen gives 
oplæg ud fra kursets tema tillige med 
en række små øvelser med 2 eller 3 
deltagere. Dermed kommer alle delta-
gerne til at arbejde sammen på skift. 
Efter en god siesta hvor man kan nyde 
klostrets ro, gå i bjergene eller tage til 
stranden, arbejdes der om eftermidda-
gen meget konkret med egen vejleder-
rolle i en vejledergruppe, som er den 
samme gennem hele kurset. I denne 
gruppe afprøver de enkelte deltagere 
sig selv, hvorefter der rundes af med 
metavejledning. Det er et sted og en 
form, som vi hvert år har fået særdeles 
gode tilbagemeldinger på.

Medlemstal
Generelt har der til stadighed været til-
bagegang i de 3 landes medlemsantal. 
Det betyder bl.a. andet, at der er vi-
gende opbakning til vores kursustilbud 
og øvrige aktiviteter. Af samme grund 
har vi stoppet med vores temadage om 
dialog i sygeplejen. Sverige var heller 
ikke i stand til at tage stafetten op og 
afvikle den 12. nordiske kongres. 

Passivt medlem
Ligeledes har Sverige pga. svigten-
de medlemsantal og dårlig økono-
mi været nødt til at stå som passivt 
medlem af Nordisk Forum siden 2013, 
men overvejer dog nu stærkt, hvorvidt 
de skal være aktive igen her fra 2016. 
Ifølge vores vedtægter skal Nordisk 
Forum opløses, hvis ikke mindst 3 
lande ønsker samarbejdet. Vi har 
derfor valgt denne løsning for at undgå 
opløsning af forummet. Af vores akti-
viteter afvikler vi fremdeles kursus på 
Lesbos, men også her ser vi tendensen 
med vigende tilmeldinger. Vi er dog 

kommet afsted 5 gange, de sidste 3 år 
med ca. 20 deltagere. 

Jeg har været med i Nordisk Forum 
gennem alle årene fra vi startede i 
Ålborg i 1996. Her spurgte Annelise 
Teslo fra Diakonhjemmet i Oslo, om 
vi skulle mødes igen for at iværksætte 
et nordisk samarbejde. I de første år 

havde Norge formandskabet, indtil 
jeg selv i 2010 blev formand. Efter 
hjemkomsten fra Lesbos i år har jeg 
imidlertid nu valgt at nedlægge hver-
vet. Jeg skylder mine kolleger tak for 
et godt – og på alle måder givende – 
samarbejde gennem alle årene.

Conny Larsen, afgående formand
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Vid mötet i Köpenhamn representera-
des HiO av Yvonne Wallberg Anders-
son och Linda Sjöholm, från Danmark 
kom Mette Stevens och Bente Fredrik-
sen medan, Gry Bruland Vråle, Turid 
Neverdal Almvik och Margret Gyda 
talade för handleare i Norge.

HiO har av ekonomiska skäl haft ett 
vilande medlemskap i Nordiskt forum. 
I dag är läget inom HiO ett sjunkande 
medlemsantal och minskad efterfrågan 
av handledning. Situationen är lik-
nande i de andra länderna. Ytterligare 
osäkerhet om framtiden rör hur vi är 
organiserade, i vårt fall inom SSF. 
Liknande förändringar är på gång även 
i de andra länderna. 

Vi diskuterade hur efterfrågan inom 
olika handledarutbildningar ser ut. 
Generellt verkar korta studenthand-
ledningsutbildningarna 7,5-15 hp vara 
mer efterfrågade i alla våra länder. 
Vi ser här att ett viktigt uppdrag för 
Nordiskt forum är att fortsätta verka 
för handledarutbildningar med 30 hp. 

Vi är starkare tillsammans! Våra 
möten och Lesbos-seminarierna är 
viktiga mötesplatser och inspirations-

källor för att följa med och utveckla 
handledningen inom föreningarna i 
Norge, Danmark och Sverige. Under 
mötet diskuterade vi olika sätt att stär-
ka handledningen i våra länder. 

Vårdens chefer behöver kunskap 
om varför handledning är viktigt. Ett 
redskap att visa handledningens resul-
tat är att lyfta fram den forskning som 
finns, Gry tipsade om en litteraturstu-
die; Dilworth S. ,Higgins I., KellyB., 
Turnes J., Finding a way forward:A 
litterature review on current debates 
around clinical supervision.Contempo-
rary Nurse (2013;45: 22-32)

Vi fortsatte mötet med att välja ny 
ledare för Nordiskt forum, då tidigare 
ledaren Conny Larsen avgått. Mötet 
valde Gry Bruland Vråle som åtog sig 
uppdraget till och med vecka 39 nästa 
år..

Utvärderingar och planering inför 
Lesbos2017;

Utvärderingarna från Lesbossemi-
nariet 2016 var mycket positiva. Vi 
fortsatte med att planera för nästa 
seminarium. Förslag på andra ställen 
röstades ner, då dessa blir dyrare sam-

tidigt som det blir svårt att återskapa 
den atmosfär som finns på Metochi 
Studiecenter Lesbos. Planeringen 
av programmet utfördes i en mycket 
kreativ anda. Vi enades om temat för 
seminariet ”Etik, moral och ansvar i 
handledningen”. Seminariet blir den 
24 september till 1 oktober. Se bifogad 
inbjudan. En depositionsavgift på 5 
000 kr från respektive land föreslogs 
på mötet och godkändes av HiO på 
senaste styrelsemötet.

Mera information om Nordiskt fo-
rum finns att läsa i stadgarna.

För min personliga del var det trev-
ligt att delta på detta, mitt första, möte 
med Nordiskt forum. Jag är imponerad 
av att vi på så kort tid kunde planera 
och enas om så många övergripande 
frågor. Tack för att jag fick vara med.

Linda Sjöholm Omvårdnadshand-
ledare Vice Ordförande i HiO

Specialistutbildad Intensiv-
vårdssjuksköterska

Framtidsplaner i Nordiskt forum

Deltagarna vid Nordisk Forum är från vänster Bente Frederiksen, Linda Sjö-
holm, Gry Bruland Vråle, Gyda Wangen,Yvonne Wallberg Andersson och Mette  
Stevns. Frånvarande är Turid Neverdal Almvik

Nordiskt forum är en mötes-
plats för de olika föreningar 
som organiserar handledning 
i omvårdnad i de tre nordiska 
länderna Danmark, Norge och 
Sverige. Vid ett möte med 
Nordiskt forum i Köpenhamn 
den 19 september diskute-
rade deltagarna bland annat 
utvecklingen inom verksam-
hetsområdet och olika fram-
tidsperspektiv.
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VID NÄTVERKSTRÄFFEN på 
Oterdahlska i Göteborg 16 september 
föreläste professor emeritus Bruce 
Burton från Australien om hur vi kan 
använda drama för att beskriva känslor 
och utveckla empati.

Att lära empati ger stöd för utveck-
ling och ökar möjligheterna att förstå. 

Alla är inte empatiska, en del kan 
inte vara empatiska, men du kan lära 
och förstå empati, enligt Bruce. 

Två och två gjorde vi flera spännan-
de övningar där vi kände och förstod 
hur vi kunde lära och utveckla empati. 
Vi kände empati i kroppen och delade 
med vår kompis de känslor som kom 
fram.

Flera delade min upplevelse be-
skrev förmiddagen som överraskande 
bra och lyckad. Det handlade om att 
kunna bygga upp känslor och sedan 
utveckla dem vidare. Vi såg också 
att det var svårt att spela upp andras 
empatier, vi använde i stället vår egen 
empati, som ligger nära oss själva.

Nerver för beröring
Vid närverksträffen i Göteborg höll 
Helena Backlund Wasling ett semina-
rium om hur vi människor reagerar på 
beröring. Helena är både sjukgymnast 
och har doktorerat.

Hjärnan bearbetar beröring på olika 
sätt. Huden är vårt största organ. Den 
har flera funktioner och sinnesorgan i 
alla hudlagren.

Det är intressant att se och reflektera 
över skillnaden mellan de olika sätt 
människor hälsar på varandra. Det 
går att hälsa både empatiskt och icke 
empatiskt.

Beröring är centralt i livet. Får vi 
inte beröring och närhet som små barn 
utvecklas inte vårt nervsystem nor-
malt. 

Vid förberedelser håller vi ibland 
på personen för att visa att snart, nu 
händer det.  

Beröring kan hjälpa oss uppleva här 
och nu, till exempel när vi klappar en 
hund, eller undersöker hur ett föremål 
känns i handen.

Beröring är en mycket effektiv kom-
munikationskanal. Vi kan förmedla 
känslor med enbart beröring och utan 

ord. Det gör beröring både användbart 
och centralt i sjukvården. 

Beröring ökar viljan att hjälpa till 
och fungerar som en sammanlänkning. 
De flesta vill ha beröring – men inte 
alla. 

En undersökning på en restaurang 
visade att chansen att få dricks ökade 
om servitörerna berörde sina gäster.

Den perfekta smekningen består av 
en lätt strykning över huden med 3 cm 
i sekunden, helst hud mot hud. Det är 
just den typen av beröring vi väljer när 
vi vill visa ömhet för en annan männ-
iska.

Vi fick ett vardagstips: Ta i någon 
lite som av en händelse varje dag, se 
vad som händer i relationen efter cirka 
två veckor. 

Gör beröring något? Vad gör be-
röring för patienten i omvårdnaden 
och vad gör det för vårdaren som ger 
omvårdnaden? Resultatet blir en belö-
ning som kan bestå av ökad trivsel och 
meningsfullhet i vardagen.

Vi människor är i ett socialt nätverk 
om vi tar i varandra.

Lotta Carlson Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhus FOUU/AVU 

Linda Berg Göteborgs Universitet 
Institution för Vårdvetenskap & Hälsa

På bild från vä till hö Margret Lepp, 
Andrea och Bruce Burton, Linda Berg 
samt Lotta Carlson.

Vi åt gemensam lunch vid Kronhusbodarna.

Drama och beröring utvecklar empati

Helena Backlund Wasling
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Jag har alltid haft förmånen att få 
handledning i mitt patientarbete.  
Handledningen har vilat på oli-
ka teorier och jag har genom den 
fått mycket hjälp, bland annat att 
granska mitt bemötande i svåra 
och komplexa patientfall. Jag har 
självklart också, genom alla de oli-
ka handledare jag haft genom åren, 
lärt mig att det finns en viss per-
sonlig stil i handledarskapet. Dessa 
handledare har varit modeller som 
jag använt för att utveckla min egen 
stil.

Jag ska nu försöka förklara vad jag 
menar med kvalité i handledning:

Sedan 2000 har jag i princip haft 
handledningsgrupper i gång både 
inom min tjänst och via egen firma. 
Jag har handlett på grundutbildningen 
i sjuksköterskeprogrammet och i olika 
verksamhetsområden inom sjukvår-
den.

Som jag ser det kan syftet med 
handledning på utbildningsnivån vara 
att utveckla den individuella kompe-

Kerstin Vikengren är omvård-
nadshandledare sedan år 2000. 
Hon är specialistsjuksköterska 
inom psykiatrin med kliniska 
erfarenheter inom specialist-
områdena Beroende och All-
mänpsykiatri. Sedan hösten 
2016 är hon psykiatrisjukskö-
terska i ett psykosocialt team 
på en vårdcentral inom När-
hälsan i Göteborg. Här skriver 
hon om Kvalitet i handledning 
– handledarens ansvar

tensen hos den blivande sjuksköter-
skan genom integrering av teoretiska 
tankegångar om kliniskt arbete. Då 
kan jag, som mer erfaren sjuksköter-
ska/handledare, teoretiskt och erfaren-
hetsmässigt bistå dem i utvecklingen 
till sjuksköterskor. Handledning som 
form för lärande är ju ofta grund i ett 
hantverksyrke där en mindre erfaren 
person får vägledning i praktisk förtro-
genhetskunskap. På så sätt kan jag via 
handledningen medverka till att skapa 
kvalité i den framtida vården.

Viktigt moment
Ett viktigt moment i all omvårdnads-
handledning är att erbjuda möjlighe-
ter till reflektion och bearbetning av 

yrkesmässiga erfarenheter där hand-
ledaren, som kommer utifrån, har ett 
neutralt perspektiv. Handledningen 
kan bidra till den enskildes professi-
onella utveckling och samtidigt säkra 
kvaliteten på patientarbetet.

Handledningen fyller flera viktiga 
funktioner. Det uppstår en ömsesidig 
relation, både gällande handledaren 
visavi deltagarna och mellan delta-
garna. Det uppstår en regelbundenhet 
eftersom handledningen sträcker sig 
över tid. Alla är införstådda med att 
målet är att öka den professionella 
kompetensen, vilket i sig förbättrar 
förutsättningarna för kvalitetssäkring-
en av patientarbetet.

Den etiska aspekten är oerhört viktig 

Kvalitet i handledning –  
handledarens ansvar
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i handledning och bör också framhål-
las. Handledningen och handledaren 
har en särskild sekretess. Detta är 
grunden till att den handledde kan 
anförtro sina tankar, känslor, handling-
ar och dilemman. Handledning är den 
yrkesutövande sjuksköterskans ven-
til. Där är det möjligt att få prata om 
egna reaktioner i förhållande till olika 
patientscenarier. 

Reflektioner
I den bästa av världar är handledning-
en ett reflekterande utrymme där man 
kan få hjälp att få sina fönster tvättade 
eller reflektion på hur ett ärende han-
terats. Ett granskningsrum där det ges 
möjlighet att sortera vad som hör till 
patienten och vad som hör till mig som 
sjuksköterska.

Handledning hör absolut hemma 
inom alla människovårdande områden. 
Inom exempelvis psykiatrin, som är 
mitt främsta kompetensområde, kan 
man bli varse att man ibland blir bärare 
av patientens ångest eller känslomässi-
ga utspel. Detta leder inte sällan till att 
det uppstår konflikter i en arbetsgrupp 
fast det primärt tillhör patienternas 
problematik. I en sådan situation kan 
en handledare, som inte är involverad i 
den direkta behandlingens interaktion, 
ofta hjälpa omvårdnadspersonalen att 
se denna typ av underliggande möns-
ter. Det bidrar till att stärka personalen 
i deras professionella arbete och kan 
avlasta både den enskilda behandlaren 
och arbetsgruppen. Förhoppningsvis är 
gruppen sedan medveten om liknande 
parallella processer om de uppstår på 
nytt.

Vilka krav?
Vad krävs av en handledare och vad är 
handledarens ansvar?

En förutsättning kan vara att handle-
daren har en god teoretisk och erfaren-
hetsmässig grund att stå på . I handle-
darrollen kan jag bli till hjälp för den 
handleddes utveckling genom att flytta 
fokus från patientens problematik 
till en mer generell nivå: ”Har någon 
annan varit med om det vi pratar om? 
” ”Har någon erfarenhet som kan lyfta 
den handledde ur problemet och skapa 

vägar ur dilemmat? ”
Det kräver en del träning att änd-

ra fokus och att lära sig att ”sitta på 
fingrarna” för att hjälpa den handledda 
att utvecklas inom sitt yrke. Att ge-
nom handledning förmedla kunskap, 
reflektera och ta ett steg tillbaka, tänka 
efter och tänka över vad jag gjort och 
se situationen en gång till. Reflektion 
ger insikt och ökad medvetenhet och 
förhoppningsvis ger det en annan hand-
lingsberedskap inför nästa möte med 
liknande dilemma.  Att lyfta blicken 
och att få återkoppling från gruppen 
och se sig själv lite ovanifrån, typ sätta 
på sig helikopterögat, är även det en 
vinst med att bedriva handledning i 
grupp.

I dagsläget, då merparten av hand-
ledning sker som grupphandledning, 
är det en fördel och nödvändighet att 
handledaren också har grundläggande 
kompetens vad gäller gruppdynamik. 
Har dessutom handledaren kompetens 
och kännedom om övriga förutsätt-
ningar i den organisation där hen ska 
handleda hjälper det till och kan ge en 

kvalitetsökning.

Livslångt lärande
För mig handlar egentligen både att 
bli handledd, att vara handledare 
och att arbeta med människor i kris 
om ett livslångt lärande. Sjuksköter-
skeutbildningen är en grundläggande 
utbildning, men att få tillgång till ett 
reflekterande rum, en tankesmedja 
eller ett ”växthus” där man kan spegla 
patientmöten och andra yrkesmässiga 
relationer som jag är involverad i, 
det behovet kvarstår hela yrkeslivet. 
Att erbjudas återkommande handled-
ning är viktigt för att upprätthålla en 
yrkeskompetens så att sjuksköterskan 
stannar kvar på enheten. Det kan dess-
utom fungera som skydd mot stress, 
utbrändhet, cyniska förhållningssätt 
gentemot patienterna och för att mins-
ka stagnationen inom yrket. Allt detta 
handlar om att behålla och förstärka 
den kvalité som krävs i vården.

Kerstin Vikengren
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HÄR PRESENTERAS de olika 
handledningsmodeller som vi kommer 
att arbeta med under eftermiddagen på 
studiedagen.

Reflekterande team
Tom Andersen, tidigare professor i so-
cial psykiatri i Tromsö, utvecklade en 
teamprocess som kallas reflekterande 
team. I mitten av 80-talet började man 
arbeta med reflekterande team, utifrån 
tanken att terapi är en verksamhet som 
baseras på samarbete och konversa-
tion mellan terapeuten och klienten, 
eller den handledde och handleda-
ren. Handledaren är endast expert på 
att leda samtalet, medan klienten är 
expert på sitt eget liv. Citat från Tom 
Andersen:

”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. Var 
vaksam på din förkännedom och dina 
hypoteser”.

I det reflekterande teamet betonas 
den lyssnande positionen som ger 
plats för den inre dialogen. Strukturen 
i handledarens och teamets arbete kän-
netecknas av arbete på tre nivåer: 

Bildnivån, handledaren och teamet 
skapar bilder av gruppens bilder.

Förklaringsnivån, gruppen tillfrågas 
om förklaringar till sina bilder.

Alternativnivån, handledaren och 
teamet erbjuder gruppen alternativa 
förklaringar.

Arbetet går till så att det finns ett 
antal teammedlemmar (teamet) som 
observerar samtalet mellan gruppen, 
den handledde och handledaren, 
antingen i samma rum eller genom en 
envägsspegel. Vid ett eller flera tillfäl-
len under handledningssessionen tar 
handledaren och gruppen sedan del av 
teamets reflektioner, genom att lyssna 
på hur de samtalar om vad de just har 
upplevt. 

Teamet behöver inte ha förkunska-
per om handledningsgruppen och kan 
ha liten kännedom om handledarens 
idéer och planer. Teamet intar en 
observatörsroll och det bidrar till ett 
annat perspektiv än gruppen. Deras 
synpunkter betraktas som preliminära 
spekulationer angående handlednings-
gruppens problem. Det anses viktigt 

att teamet har en icke-anklagande och 
fördomsfri attityd. De får inte göra 
några tolknings eller förklaringsför-
sök, eller tala om för handlednings-
gruppen vad de ska göra eller tala om, 
om inte fokuspersonen specifikt bett 
om till exempel ett råd innan. 

Sedan handledningsgruppen tagit del 
av teamets synpunkter har de själva 
möjlighet att samtala om vad de just 
hört. Denna växelverkan mellan inre 
och yttre dialog, mellan att vara lyss-
nande och samtalande anses erbjuda 
flera olika perspektiv och stöd för att 
skapa ny förståelse.

Tom Andersen beskriver samtalets 
kraft i sin bok Reflekterande proces-
ser, samtal om samtal om samtalen:

”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 boken talar han om att bli deltagare 
istället för att vara observatör: Vi ska 
ge upp tanken på att människor kan 
förändras eller kontrolleras utifrån. 
Vi ska samarbeta på ett sådant sätt att 
människor 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 grundläggan-
de antagande som hör ihop med det. 
Boken har en klar politisk agenda, att 
världen är mest betjänt av samman-
hållning och solidaritet.

Linda Sjöholm, vice ordförande, 
HiO Handledning i omvårdnad

Vandrande dialog
Vandrande dialog är en handlednings-
metod som sätter fokus på att öva dia-
log och stimulerar till att lyssna vilket 
möjliggör fördjupad förståelse av det 
som är i fokus.

Tveiten (2014) beskriver tillväga-
gångssättet som att dialogen i handled-
ningen sker som en ”vandring” mellan 
deltagarna. Handledaren ber två av 
deltagarna att föra en dialog om vad 
de själva tycker är viktigt utifrån fokus 
i handledningen. Efter 3-4 minuter 
fortsätter dialogen mellan två andra 
deltagare, som tar vid där de första av-
slutade. När samtliga i handlednings-
gruppen deltagit inbjuder handledaren 

till en metadialog.     
Metoden finns beskriven i Tveiten, 

S. 2014. Yrkesmässig handledning - 
mer än ord. Uppl. 4:1. Lund: Student-
litteratur.

Monica Öberg Nordin

Diamanten
Diamanten är en handledningsmodell 
som syftar till att få kännedom om 
sammanhang mellan problem, tanke, 
känsla, den fysiska reaktionen och 
beteendet. 

Bodymapping
I body-mapping ska deltagarna måla 
den känsla personen har i en situation, 
det kan också vara en känsla som 
patienten eller anhörig har. Vilken färg 
har känslan och var sitter den i krop-
pen? 

Gruppen reflekterar tillsammans och 
utforskar varandras bilder. Det finns 
möjlighet att sudda, ändra och lägga 
till nytt och då framträder utveckling-
en som sker i reflektionen. 

Fyra olika handledningsmodeller
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DET PÅGÅR en organisations-
utredning med syfte att få Svensk 
Sjuksköterskeförening medlemmar 
mer samlade kring viktiga frågor. Vi 
kommer att ta upp det som en fråga 
på vårt årsmöte, men det här har hänt 
hittills:

Utredningen visar att större sektio-
ner och föreningar verkar ha mindre 
behov än små när det gäller gemen-
samt medlemskap i Svensk sjukskö-
terskeförening och respektive sektion/
förening. Det som mest engagerat är 
tankarna att skapa kluster kring olika 
sektioner/föreningar/nätverk. Vem kan 
vi tänka oss att samarbeta med om det 
blir aktuellt?

Det svar vi lämnat är att vi är en li-
ten förening med en liten styrelse som 
har ansvar för många uppgifter. Det 
innebär risk att vi blir för snäva i våra 

kontakter med övriga sektioner.
Vi ser att samarbetet mellan Svensk 

Sjuksköterskeförening, sektioner 
och nätverk skulle underlättas av ett 
gemensamt medlemskap. Handle-
dare i Omvårdnad är kopplat till ett 
godkännande med speciella krav på 
utbildning och erfarenhet vilket vi 
hoppas kan få bättre spridning genom 
medlemskap. Överhuvudtaget tror vi 
att utbildning, utveckling och forsk-
ning inom handledning i omvårdnad 
kan bli bättre genom ett gemensamt 
medlemskap.

Ett gemensamt medlemskap kan 
också göra det lättare att fokusera på 
sjuksköterskors behov av handledning.

Samtidigt finns en risk att handled-
ning i omvårdnadsfrågor försvinner 
om det inte finns ett tydligt gränssnitt.

Det behövs tydliga former för 

samarbetet mellan sektioner. Det är 
viktigt att Godkännandekommittén får 
fortsatta uppdrag, att handledarutbild-
ningar genomförs och att handledning 
ses som en förutsättning för arbetet 
som sjuksköterska.

HiO har en mycket bra nätbaserad 
tidning som utkommer två gånger 
per år. Vi kan se fördelar med att den 
också får en plats i Omvårdnadsmaga-
sinet.

Handledning I omvårdnad bör inte 
vara klustrade utan istället finnas som 
ett val för alla sektioner och nätverk.

Det är viktigt för oss att sektioner-
na får fortsatta möjligheter att delta i 
pågående nordiska och internationella 
samarbeten.

Yvonne Wallberg Andersson  

Torsdag-fredag den 16-17 mars arrangerar HiO 
årsmöte och studiedag i Sjuksköterskornas hus, 
SSF, Baldersgatan 1, Stockholm.
Årsmöte och mingelbuffé den 16 mars kl klockan 
17 - 21. 
Studiedag den 17 mars kl 9.30 - 16.00
Avgift för båda dagarna: 1 250 kr. 
Enbart årsmöte och buffé: 300 kr.
Enbart studiedagen: 950 kr (inkl kaffe och lunch).

Den 17 mars kl 10.15 föreläser Prof. Barbro Arvids-
son på temat Kvalitet i handledning – handledarens 
ansvar. På eftermiddagen blir det workshop. Hand-
led själv under handledning av erfaren handledare.
Prova på fyra olika kreativa metoder.
Läs mer på vår hemsida, där du också finner en 
inbjudan och kan anmäla dig senast den 3 februari.

Välkomna! 
Styrelsen för Handledning i Omvårdnad

Inbjudan till  
studiedag och årsmöte 
med Sektionen för 
Handledning i Omvårdnad

Årsmöte och studiedag
Kvalitet i handledning – 
handledarens  
ansvar

Utredning kan påverka HiO
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Bli vän med HiO  
på Facebook

Du har väl inte missat att HiO också finns på Facebook? 
Styrelsen vill på detta sätt öppna ytterligare ett forum för 

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

Sök på "Handledning i omvårdnad". Bli vän med oss och 
skriv inlägg på vår egen Facebook-sida!

Handledning i Omvårdnad behöver 
fler medlemmar! 

Nu kan alla vara med och berätta om 
vår förening och vårt arbete. 

HiO har tagit fram en ny folder som 
kortfattat beskriver vad handledning 
i omvårdnad innebär, hur det går till 
samt kontaktuppgifter till sektionen. 
Svensk Sjuksköterskeförening har stått 
för tryckkostnader. 

Tanken är att foldern ska vara ett 
verktyg för medlemmar som berättar 
om vår verksamhet för såväl allmän-
heten som för sjuksköterskor som är 
intressserade av föreningen.

Folder finns att hämta för utskrift 
på vår hemsida, www.omvardnads-
handledning.se

Monica Öberg Nordin 
representerade HiO på 
Sjuksköterskedagarna i 

november. 
Under konferensen dela-

des många foldrar ut till 
intresserade konferens-

deltagare.

Berätta  
för alla  
om HiO


