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Kära medlemmar! Häromdagen fick jag och min kollega frå-
gan om vad det var som gjorde att just vi ordnade en stödinsats 
för diabetessjuksköterskor som har gruppträffar för personer med 
diabetes. ”Eh…” sa vi och tittade på varandra. Vad var det för 
särskilt med oss? Var hade vi fått vår klokskap från? 

Så satte vi oss ner och tänkte till och sakta, sakta växte en karta 
fram med alla kurser vi gått, alla böcker vi läst, alla erfarenheter 
vi har som gör oss speciellt bra på just stöd till andra grupple-
dare. Vi är helt enkelt väldigt välutbildade och erfarna vad gäller 
gruppledarskap.

Det inspirerade mig till en ny, egen kurs som jag döpt till 
”Omläsningen”. Jag beslöt mig helt enkelt för att läsa om några 
av de böcker jag läst tidigare. De där böckerna som jag lärt mig 
så mycket av, men som jag i dagsläget ärligt talat inte kan säga 
exakt vad de handlar om. 

Jag läste om grupphandledning, socialpsykologi, gruppsykologi 
och vårdvetenskap. Jag valde böcker som jag läst tidigare, men i 
ny upplaga. Då infann sig en varm sammetslen känsla i magen: 

”Jaha, det var här jag fått klokskapen ifrån. Såhär brukar ju jag 
också förklara saker. Det här kan jag.”

Jag har internaliserat så många delar att jag trodde ibland att 
jag skrivit boken själv! Jag äger verkligen det här, det sitter inne i 
mig nu. Så skönt att kunna lita på och luta sig på när det behövs.

Lite förvånad blev jag när det stod i böckerna om saker som 
jag trott jag hittat på själv eller åtminstone lagt ihop själv till 
min egen värdering. En av de viktigaste delarna jag hittade var 
det som kallas positiv socialpsykologi, en teori bakom idén att 
lyfta det positiva och våra resurser istället för att sätta fokus på 
problem. 

Jag trodde det var en slutsats jag dragit av mitt långa och 
händelserika liv och att jag var åtminstone lite unik. Men som en 
liten svamp har jag sugit åt mig av detta från flera olika håll utan 
att jag ens märkt det. Att få det formulerat som en teori gjorde att 
det blev ännu mer synligt och självlysande.

När man jobbat med handledning länge kan kursen ”Omläs-
ningen” verkligen ge en trygghet och stärka ens resurser. Flera 
goda grundstenar i mitt handledarskap blev mer synliga. Om jag 
återigen får frågan om varför just jag ska erbjuda stöd i grupp 
kan jag numer svara med en helt annan pondus. Genom att låta 
sig fyllas på nytt av alla särskilda tänkare kan det faktiskt bli nåt 
särskilt med en själv också.

Lena Matsson
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Toppbetyg för studiedagen

UTVÄRDERINGARNA från 
årsmötet och studiedagarna gjorde 
arrangörerna glada. Det var ovan-
lig många deltagare på årsmötet (19 
personer) och god stämning. Efter 
årsmötesförhandlingar var det mat, 
mingel, prat och skratt. 

Årsmötet i korthet:
Vi avtackade Sigrid Kulneff och 

Christina Sundin Andersson. Tyvärr 
deltog de inte på mötet så de kunde 
inte få något tacktal, vilket de är 
värda.

Nya i styrelsen är Mia Berglund från 
Skövde och Pernilla Karlsson från 
Borås/Vårgårda.

Antalet Godkännanden har ökat i 
Godkännandekommittén.

Minskat medlemsantal
Medlemsantalet sjunker sakta och med 
tanke på ålderskurvan i vår sektion bör 
vi tänka till om föreningens framtid. 
Vi behöver verkligen fler medlemmar!

Styrelsen presenterade ett förslag 
till förtydligande om riktlinjer vad 
gäller Efterhandledning. Några mindre 
ändringar föreslogs. Styrelsen arbetar 
vidare med frågan.

Nordiskt Forum är nerlagt på grund 

av att den danska föreningen har lagt 
ner. Den norska delen och HiO vill 
dock fortsätta samverka på något sätt. 
Bland annat finns idéer att ordna en 
ny fördjupningsutbildning på Lesbos 
2019.

Höga betyg för studiedagen 
Vi var cirka trettio deltagare som del-
tog i föreläsning på förmiddagen och 
prova-på på eftermiddagen. Efterhand-
ledning, eller handledning på handled-
ning som det också kallas, stod helt i 
fokus. Föreläsare var Lena Wiklund 
Gustin, docent i vårdvetenskap vid 
Mälardalens högskola. Deltagarna var 
mycket nöjda och tyckte föreläsningen 
var givande, inspirerande, tänkvärd 
och  stimulerade till eftertanke. Den 
täckte komplexiteten i vad efterhand-
ledning innebär med humor och närhet 
till auditoriet. Ett engagerande framfö-
rande med mycket kunskap.

Workshopen med att få eller att ge 
handledning på handledning fick höga 
betyg av deltagarna. Flera fick prova-
på att handleda på handledning och 
övriga var deltagare.

Ett axplock kommentarer från utvär-
deringen 

”Duktiga huvudhandledare, jag i 

fokus – mycket givande”.
”Fick mycket – utveckling-reflektion 

– lärande – feedback”.
”Mycket bra upplägg och mycket 

bra efterhandledning. Så spännande 
och givande att få delta och inse att 
trots allas kunskap och erfarenhet är vi 
”människor” ”.

”Engagerande, levande process, 
trygg gemenskap, lärorikt”.

”Bäst! Bra att få vara delaktig prova 
på”.

Sammanfattningsvis var studieda-
gen mycket positiv och det var bra 
innehåll, trevligt, viktigt att träffas och 
utbyta erfarenheter. Man fick med sig 
stort och djupt mått av efterhandled-
ning under god stämning.

Fick många tips
Styrelsen fick många fina tips inför 
nästa studiedag. Det handlar främst 
om fördjupning kring efterhandled-
ning och mer prova-på. Vi fick tips om 
föreläsare. Det ska bli kul att ordna en 
ny studiedag med detta i ryggen.

Lena Matsson  
Styrelsen för Handledning i Omvårdnad
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MIN FÖRSTA STUDIEDAG 
med HiO inträffade fredagen den 9 
februari när ett tjugotal omvårdnads-
handledare samlades till den årliga 
studiedagen i SSF:s lokaler på Bal-
dersgatan i Stockholm. Det var första 
gången jag deltog och mina förvänt-
ningar var höga då jag tog tåget till 
huvudstaden. Temat för dagen var 
”Handledning på handledning – en del 
i handledarskapet”. 

Under förmiddagen delade Lena 
Wiklund Gustin med sig av sin långa 
erfarenhet och gedigna kunskap i 
handledning på handledning, det vi 
också benämner efterhandledning. 
Hon beskrev hur handledning på 
handledning finns med som en bety-
delsefull del i det komplexa samspelet 
som handledningen utgör. 

Jag vill lyfta några ämnen som jag 
särskilt kommer att bära med mig i 
mitt fortsatta arbete som omvårdnads-
handledare: 

En aspekt handlar om ”att ta utma-
ningar och utveckla handledarskapet”. 

Tre zoner
Wiklund Gustin beskrev tre olika 
zoner som handledaren kan befinna 
sig i. I trygghetszonen känner vi oss 
trygga, men utmanar oss inte i hand-
ledarskapet. I inlärningszonen testar 
vi nytt, men känner ändå att det bär. 
Om vi utmanar oss eller utmanas för 
mycket hamnar vi i terrorzonen där vi 
känner otrygghet och hot. Det gäller 
med andra ord att anta lagom med 
utmaningar som handledare, men inte 
heller stagnera i trygghetszonen. Se 
bild från PP

En fråga jag som handledare kan 
ställa till mig själv, och även ta upp 
i efterhandledningen, är: Var står jag 
just nu? Jag behöver reflektera kring 
frågorna: Hur vill jag vara som hand-
ledare? Vad gör jag för lite av? Vad 
gör jag för mycket av? Vad är svårt för 
mig? 

Den sista frågan illustrerade förelä-
saren genom att använda metaforen en 
badboll som vi kämpar med att trycka 
ner under vattenytan. Det tar mycket 
kraft och vi tappar fokus på allt annat 
runt omkring. Om vi däremot bär bad-
bollen är den lätt och tar varken energi 

eller fokus från annat. 

Hur bryter jag?
Den viktiga frågan är hur jag som 
handledare bryter detta kämpande. 
Ibland är det ju så att jag kör fast i rol-
len som handledare. Här är självmed-
känslan betydelsefull, enligt Wiklund 
Gustin. Den ger en grund att närma sig 
det svåra. Jag behöver acceptera att 
jag är en människa och visa mig själv 
omsorg och värme när det är svårt. 
Då jag gör det är det också lättare att 
visa andra medkänsla, exempelvis 
de personer som jag handleder. Om 
jag däremot inte har självmedkänsla 
stänger jag också av möjligheten att 
visa andra medkänsla. 

Kloka ord som kan vara svåra att 
leva efter, men nog så viktiga! 

Prova-på
Eftermiddagens tema var ”Workshop 
– att få eller ge handledning på hand-
ledning – prova på!” I mindre grupper 
fick vi på olika sätt jobba med hand-
ledning på handledning. I min grupp 

fick en deltagare efterhandledning på 
en svår handledningssituation. Meto-
den som användes var den vandrande 
dialogen, som var ny för mig och de 
flesta i gruppen. Metoden finns beskri-
ven i Sidsel Tveitens bok ”Yrkesmäs-
sig handledning – mer än ord”. 

Metoden börjar med att fokusperso-
nen berättar sin situation. De övriga 
får sedan i par ha en dialog om det 
fokuspersonen sa, cirka fem minuter 
per par. Ett par börjar och handledare 
säger till när det är dags för nästa par 
att fortsätta. Endast handledaren do-
kumenterar under dialogen. Därefter 
har gruppen en dialog om dialogen, 
metadialog, som handledaren leder. 
Metoden är ett sätt att öva dialog på 
och den stimulerar till att lyssna efter-
som man förväntas fortsätta dialogen 
där de föregående slutade. 

Vi hade i vår grupp en mycket 
kreativ eftermiddag med stort enga-
gemang. Den handledda handledaren 
upplevde att efterhandledningen hade 
gett henne ny insikt att se på situa-
tionen och verktyg att hantera den. 
Övriga i gruppen hade också en po-
sitiv känsla efter att ha varit med och 
bidragit till detta. 

På kvällen återvände jag hem till 
Mölndal med infriade förväntningar i 
form av ny kunskap och insikt i min 
roll som 
omvård-
nadshand-
ledare. Jag 
var också 
tacksam över 
stimulerande 
möten och 
samtal med 
kollegor i 
vårt bety-
delsefulla 
uppdrag att 
handleda i 
omvårdnad.

Maria Franck Wihlborg,  
Mölndal

Handledare får handledning

Lena Wiklund Gustin.
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TÄNK ATT ÄNTLIGEN kunna 
åka på studiedagen i Stockholm! Som 
omvårdnadshandledare har detta stått 
högt på min önskelista i många år. Inte 
blev jag besviken heller. 

Dagen började med samtal med 
likasinnade och redan frälsta, något 
jag ofta längtar efter. Som omvård-
nadshandledare kan ensamhetskänsla 
infinna sig hos några av oss, kan jag 
tänka. Då blir dessa studiedagar guld 
värda. 

Som deltagare har jag nu haft tid att 
reflektera över vad jag tagit med mig 
från denna inspirerande dag: 

• Vikten av att träffa likasinnade och 
få prata om det en brinner för. Som 
jag njöt av att få diskutera och reflek-
tera över saker som berör just bara 
omvårdnadshandledning. Så många 
kompetenta och erfarna handledare att 
frotteras med. 

• Få uppdatering kring vad som är 
aktuellt för tillfället inom omvård-
nadshandledningen både i teori och 
praktik. Intressant föreläsning av 
Lena Wiklund Gustin, där jag tog med 
mig den underbara analogin med hur 
mycket kraft det krävs att hålla en 
badboll under vattnet till skillnad mot 
att bära den synligt och i luften! Ja ni 
förstår liknelsen…

• Handledning på handledning. Sist 
men absolut inte minst, ynnesten att 
bli handledd av erfarna omvårdnads-
handledare. Jag var så lyckligt lottad 
att inte nog med att jag fick ta del av 
andra handledares sätt att handleda 
på utan också få efterhandledning på 
ett konkret fall jag hade med mig. Så 
otroligt givande! 

Minus med dagen undrar ni? 
– Att den inte var i pluralis…
 

Marianne Kisthinios
Sjuksköterskeprogrammet

Malmö Universitet

Studiedagen uppfylld dröm
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Var hör problemen 
hemma egentligen?
NÄTVERKSTRÄFFEN på 
Oterdahlska huset i Göteborg den 1 
december inleddes med att Mats Ab-
rahamsson presenterade en modell att 
använda i handledning: YAP. Grund-
tanken är en modell bestående av tre 
fält: Yrke, Anställning och Privat. 

YAP tillkom ursprungligen som ett 
sätt att, i samtal mellan chef och med-
arbetare, sortera i svårigheter. 

Ligger problemen i huvudsak inom 
den privata sfären? 

Eller är det känslan av att inte få 
utöva det yrke man tänkt sig, eller att 
inte få professionsutveckling? Eller är 
det anställningens krav på exempelvis 
andra uppgifter än de rent professions-
anknutna, eller att tiden är så schema-
bunden kanske? 

Eller är det rent av så illa att jag från 
min privata horisont valt ett yrke jag 
inte ville ha, och har fått en anställ-

ning där jag inte trivs? 
Bara att få utrymme att sortera, 

berätta och få syn på sammanhang kan 
vara till stor hjälp. Med modellen kan 
man försöka tydliggöra var problem 
hör hemma, eller kanske om olika fält 
står i konflikt.

Yrke
Här finns de yrkesmässiga, yrkesetiska 
och professionella aspekterna. Vad vill 
”yrket” med mig, i mötet med patien-
ten och andra yrkesmässiga aspekter. 
Här finns ofta en etik som talar om 
att göra gott. Här finns många ideal 
som kan vara öppnande, men också 
krävande. För att få ett yrke har jag 
behövt bekosta en utbildning.

Anställd
Här är de krav som organisationen 
ställer tydliga. Vi inom vården ska för-

stås ha patienten 
i fokus, men det 

finns andra uttalade 
krav, som att komma till jobbet i tid, 
jobba med miljöfrågor, gå på möten 
av olika slag. Att vara anställd är att 
ha ett uppdrag i en ganska fyrkantig 
värld med tanke på ekonomi, lagar 
och regler. Här finns ofta etik som 
talar om effektivitet, att göra rätt för 
många. För anställningen får jag lön.

Privat
Här finns jag framför allt som den 

jag är utanför jobbet. Etiken kan 
handla om självförverkligande, familj 
eller om värderingar jag fått med mig 
från barndomen/familjen.

Överlappar varandra
De tre fälten kan i varierande grad 
överlappa varandra. Kanske kan man 
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tänka sig att livet är relativt harmoniskt om de tre fälten till 
stor del täcker varandra, det vill säga då man valt ett yrke 
som stämmer någorlunda överens med de uppgifter man 
har att utföra inom anställningen. Och då såväl yrke som 
anställning fungerar väl ur ett privat perspektiv.

Ur personligt perspektiv
YAP är behändig att ha i ett samtal ur ett mer personligt 
perspektiv. Hur man kan få livet att hålla ihop, att sortera 
möjligheter och svårigheter. Vari ligger konflikten: I yrket? 
I anställningen? Eller i min privata sfär? Inte sällan finns 
känslan att ”det är mig det är fel på”. Det som egentligen 
är ett strukturellt och välkänt problem, kan upplevas som 
ett tungt och mycket personligt ansvar. Med YAP kan man 
sortera ut det som går att förstå och kanske förändra.

I handledning
I handledningen kan YAP bidra med förståelse ur många 
olika perspektiv: Vad har jag skrivit på när jag underteck-
nade anställningsavtalet? Vad är mitt uppdrag ur ett anställ-
ningsperspektiv? Vad är mitt uppdrag ur ett professions-
perspektiv? Vad händer när olika etiska och professionella 
intressen står i konflikt? 

Man kan prata kring vilka ytor och utrymmen det finns 
för handlande och förståelse och – om man kan dela upp ett 
problem – väga för och emot. Göra saker och ting tydli-
gare. Kunna möta det som upplevs fyrkantigt och omöjligt, 
men kanske fyller en funktion ur en annan synvinkel. Detta 
kan vara viktigt att förstå, så kan man ta samtalet/handled-
ningen vidare därifrån.

Mats ritade ett diagram (se här intill) där den ena axeln 
spände mellan Mötet och Organisation/kunskap och den 
andra axeln mellan Patient och Sjuksköterska. Var hamnar 
jag/vi/våra ämnen oftast i handledningsrummet? Alla vi 
deltagare fick gå fram och sätta minst ett kryss på tavlan.

I omvårdnadshandledning vill vi fokusera på kärnan i 
vårdandet. Men diagrammet visade att vi inte alltid hamnar 
där i samtalen. Hur kan vi då sortera och hantera ämnen så 
att de inte står i vägen för denna ansats, eller rent av leder 
oss dit? 

Utifrån YAP kan man kanske hitta en möjlighet till 
förståelse, att därmed öka sin frihetsgrad, att agera och att 
våga tala. Konsekvensen kan bli att minska rädslan. Om ett 
bekymmer kan hitta sin kontext kan det bli till näring, till 
ämne, i handledningsrummet. Det kan bli bärande i reflek-
tionen över berättelsen, om konflikter blir tydligare. Om jag 
kan förstå att Yrkets önskan om att göra gott, ibland står i 
konflikt med Anställningens krav på effektivitet, eller min 
Privata syn på vad som är värst eller mest rätt kanske jag 
kan sortera enklare, blir tryggare, kan sätta gränser, och 
hitta fram till kärnan i vårdandet. Rädslan minskar.

Livet är relativt harmoniskt om de tre fälten till stor del 
täcker varandra.

Diagrammet visade på ett tydligt sätt var våra ämnen ham-
nar i handledningsrummet.

Arbetet inom sjukvården har många olika värdeperspektiv 
med patientmötet i centrum. Förutom mötet med patienten, 
finns genus, yrkesetik/etiska koder, lagar, kultur, medicin-
ska perspektiv, effektivitet, religion, bilder från media, min 
egen människosyn som jag tolkar och agerar utifrån och en 
hel del annat. 
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Som sjuksköterska är det vanligt att 
fixa och trixa, sy ihop lösningar och 
täta där det brister. Om man ser var 
problemen har sitt ursprung och hör 
hemma, kan man adressera problem 
istället för att försöka knyta samman 
lösa trådar som skapas av andra. I 
handledningsrummet är det vanligt 
med situationer kring patienten som 
inkluderar anhöriga och aktörer utan-
för den egna organisationen, konflikter 
av olika slag, upplevelser och kriser 
på arbetsplatsen, olika former av 
maktspel/professionsspel. Allt det här 
kan behöva sorteras för att nå fram 
till upplevelsen av den egna profes-
sionen. Då kan man som sjuksköterska 
uppleva värde, tillåtelse och modet att 
våga ta plats – och det kan bli tydligt i 
modellen YAP.

Det som skaver blir synligt
I YAP finns tre cirklar för Yrke, An-
ställning, Privat – där de tre cirklarna 
möts, i mitten, kan man skriva in 
något man vill undersöka. Det kan 
man placera t.ex. ett fenomen som 

”brist”, eller något annat som skaver. 
Se hur det som skrivits ser ut från alla 
tre håll. Hur det påverkar de tre olika 
fälten. Genom att jobba så kan ”hur” 
bli synliggjort: Hur kan jag påverka 
i patientmötet? I min verksamhet? I 
mina egna tankar och utforma mina 
handlingsalternativ? 

Alla har sin egen YAP, och alla har 
behov av att hitta sina perspektiv. När 
perspektiv och möjligheter framträder, 
och jag ser vad som kan påverkas, i 
vilket sammanhang och hur – ja då 
kan den handledde gå från att vara 
objekt för andras önskningar till ett 
subjekt. En professionell anställd med 
möjligheter, ökad förmåga att stå ut 
med och hantera svårigheter. Att tala 
om möjligheter och placera problem 
där de hör hemma. Att förlåta sig för 
sina tillkortakommanden, och hitta 
möjligheter att känna mening och 
förmåga.

Olika värdeperspektiv
Arbetet inom sjukvården har många 
olika och oftast legitima värdeper-

spektiv med patientmötet i centrum. 
Förutom det enskilda nära mötet med 
patienten, finns genus, yrkesetik/
etiska koder, lagar, kultur, medicinska 
perspektiv, effektivitet, religion, bilder 
från media, min egen människosyn 
som jag tolkar och agerar utifrån 
och en hel del annat. Det resulterar i 
en komplicerad och ibland komplex 
miljö. 

Värdekartan kan vara jobbig att 
förstå med alla sina ingångar och hela 
tiden fylls ingångarna på. Så när den 
handledde lyfter frågor kring organi-
sation eller chefer eller andra profes-
sioner eller att de inte gör precis det de 
utbildats till – ja vad gör vi då?

Lotta Carlsson

Jag heter Pernilla Karlsson och bor 
i Vårgårda i Västra Götaland. Jag är 
både stolt och glad över förtroendet att 
vara med i styrelsen. 

Jag är distriktssköterska med magis-
terexamen i omvårdnad och utbildad 
omvårdnadshandledare vid Göteborgs 
universitet med examen i maj 2017. 
Mitt intresse för reflektion och hand-
ledning har funnits under många år 
och det var efterlängtat att bli klar 
omvårdnadshandledare förra året. 

Jag arbetar sedan hösten 2013 som 
universitetsadjunkt vid högskolan i 
Borås. I min tjänst så undervisar jag 
både i grundutbildningen och i specia-
listutbildningen till distriktssköterska. 
Mina kurser har verksamhetsförlagd 
utbildning i kommunal vård och 

omsorg och inom primärvård. Jag är 
också klinisk adjunkt på en utbild-
ningsvårdsenhet i en av våra VFU-
kommuner. Där ansvarar jag bland 
annat för handledning till handledande 
sjuksköterskor och har ett nära samar-
bete med huvudhandledaren. 

Jag ser fram emot att vara en del av 
det viktiga arbetet med att sprida och 
förankra omvårdnadshandledning för 
sjuksköterskor och till vårdverksam-
heter.

Stolt och glad över  
styrelseuppdraget

NY I STYRELSEN
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JAG HETER MIA BERGLUND, 
kommer ifrån och arbetar i Skövde. 
Jag är sjuksköterska och har arbetat 20 
år inom njurmedicinsk vård. 

Jag började läsa vårdpedagogik 
eftersom jag ville utveckla mig inom 
patientundervisning. På en kurs i 
handledning fick jag hjälp med att för-
ändra mitt sätt att undervisa/handleda 
patienter, men också i att utveckla en 
form av kollegial handledning i om-
vårdnadsetiska frågor inom njurmedi-
cin. På avdelningen hade vi behov av 
att mer systematiskt dela våra erfaren-
heter, bearbeta dem tillsammans och 
stödja varandra. Detta var i slutet av 
90-talet och omvårdnadshandledning 
var inte känt i Skaraborg. Vi startade 
upp kollegial handledning som ett 
projekt. Detta utvärderades och blev 
min magisteruppsats i Vårdpedagogik. 
Projektet föll väl ut och vi fick till och 
med sjukhusets kvalitetspris ett år. 

Vad har ni fått in för person i 
styrelsen? Jag är förstås utbildad 
omvårdnadshandledare. Jag gick min 
utbildning i Göteborg 2005-2006, en 
utbildning som betytt mycket för mig. 
I dag arbetar jag på Högskolan i Sköv-
de, är docent och biträdande professor 
i omvårdnad. När Högskolan i Skövde 
2009 förlorade examinationsrätten fick 
jag möjlighet att starta en utbildning i 
omvårdnad för samtliga lärare. Utbild-
ningens syfte var att skapa samsyn i 
ämnet omvårdnad och dess didaktiska 
arbetsformer. Vad kunde då passa 
bättre än att utbilda alla till omvård-

nadshandledare och samtidigt införa 
detta i vårt nya program? 

Vi fick tillbaka examinationsrätten 
och i omdömet fick vi mycket be-
röm för våra didaktiska strategier där 
Handledning i omvårdnad och utbild-
ningen till alla lärare särskilt lyftes 
fram. 

Jag har haft förmånen att få starta 
denna utbildning vid flera tillfällen för 
att alla nytillkomna lärare ska inklude-
ras. Just nu pågår en uppdragsutbild-
ning för blivande handledare i Västra 
Götalands regionen och några av våra 
nytillkomna lärare. I VG-region ingår 
numera ett kliniskt basår för alla nya 
sjuksköterskor och då ingår Handled-
ning i omvårdnad. Jag tycker att vi är 
på frammarsch då det gäller Handled-
ning i omvårdnad i min del av Sverige. 

Mitt intresse för patienters lärande 
ledde till forskarutbildning och studier 
om hur lärandet i att leva med olika 
långvariga sjukdomar går till och 
hur detta lärande kan stödjas. Min 
avhandling heter ”Att ta rodret i sitt 
liv – lärande utmaningar vid långvarig 
sjukdom”.  

Idag arbetar jag med ett forsknings-
projekt som syftar till att stödja ett 
lärande med målsättning att personen 
utifrån sin situation ska ”fatta rodret” 
och mer medvetet styra sitt liv mot 
det som ger hälsa, glädje och välbefin-
nande. Ett av projekten heter Reflek-
terande KRAFT-givande samtal. I 
forskningsprojekten ingår förutom 
utbildning också handledning till de 

vårdare som utför samtalen. Så man 
kan säga att Handledning i omvårdnad 
präglar mitt liv på många vis. 

Egen kraft hämtar jag hos min fa-
milj. Jag är gift, vi har två vuxna barn 
och ett barnbarn som är 4 år. Vi har en 
stuga vid Vänern där vi älskar att vara. 
Jag verkligen njuter mycket av att sitta 
och se hur ljuset reflekteras i vatten. 

”Titta mormor hur vackert vattnet 
glittrar”, brukar vårt barnbarn säga. 
Jag tror han kan ha hört det av mig 
någon gång. 

Jag ser fram emot att få vara en del 
av styrelsen och hoppas kunna bidra 
med mina erfarenheter och styra mot 
en framtid där Handledning i omvård-
nad är en självklarhet för studenter 
och såväl nya som mer erfarna sjuk-
sköterskor och lärare. Jag kommer att 
ha ansvar för hemsidan. 

”Här är handledningen på frammarsch”
NY I STYRELSEN



Sidan 10

MEDLEMSBLADET – 1, 2018

Under hösten har det publice-
rats artiklar om hur handled-
ningens effekter. nya sjuk- 
sköterskor. Riktigt positivt  
för oss handledare!

Från tidningen Sunt arbetsliv om nya 
sjuksköterkor:

Lättare att hantera stress  
efter handledning
Resultatet av studien är entydigt: alla 
nyblivna sjuksköterskor känner stress, 
men de som inte har haft handled-
ning upplever den mer besvärande än 
andra.

Läs mer:
https://www.suntarbetsliv.se/forsk-

ning/organisatorisk-och-social-arbets-
miljo/handledning-grupp-gor-nybliv-
na-sjukskoterskor-tryggare/

Från Vårdfokus om nya sjuksköter-
skor:

”Nyblivna sjuksköterskor som 
regelbundet fått handledning tillsam-
mans med andra nyutbildade kolleger 
är mindre stressade och känner sig 
tryggare i yrkesrollen än de som inte 
fått grupphandledning”

Läs mer:
https://www.vardfokus.se/webbny-

heter/2017/augusti/grupphandledning-
gor-nya-sjukskoterskor-sakrare/

Dessa artiklar bygger på forskning 
av bland annat Birgitta Bisholt och 
Karin Blomberg. 
Från Nationella riktlinjer för demens-
vård, om handledning för anställda:

Socialstyrelsen rekommenderar där-
för att vård- och omsorgspersonal som 
kommer i kontakt med personer med 
demenssjukdom får långsiktig och 
kontinuerlig utbildning kombinerad 

med praktisk träning och handledning 
i personcentrerad vård och omsorg och 
i bemötande av personer med demens-
sjukdom.

Från SBU om handledningens effekter 
på vårdare och patienter:

Det har kommit rapport från SBU 
som inte är lika odelat positiv till 
handledning. Rapporten svarar på 
frågeställningen ”Vad är effekten av 
omvårdnadshandledning för yrkes-
verksamma sjuksköterskor?”

Sammanfattning
”I Upplysningstjänstens svar ingår tre 
systematiska översikter som handlar 
om effekten av omvårdshandledning 
för sjuksköterskor. Översiktsförfattar-
na anser att det finns en uttalad tro att 
omvårdshandledning är bra, men att 
det finns otillräcklig empirisk evidens 
för dess effekt på patienterna, vården 

eller på den som får handledning. 
Detta beror enligt författarna huvud-
sakligen på tre saker: 
• Själva interventionen inte är väldefi-
nierad inom området. 
• Studiekvaliteten är oftast låg. 
• Den studerade omvårdnadshandled-
ningen är för otillräckligt beskriven i 
studierna för att man ska kunna väga 
samman resultaten på ett meningsfullt 
sätt.”

Läs hela rapporten här:
http://www.sbu.se/sv/publikationer/

sbus-upplysningstjanst/omvardnads-
handledning-for-sjukskoterskor/

Det behövs mer forskning och fler 
utvärderingar för att kunna säga att 
det finns evidens för att omvårdnads-
handledning ger positiva resultat för 
patienter och vårdare. 

Sammanfattat av  
Lena Matsson

Ny forskning om handledning
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Den 20 oktober träffade HiOs 
ordförande Yvonne Wallberg 
Andersson och vice ordfö-
rande Linda Sjöholm, vård-
förbundets Ulla Falk och Ann 
Johansson för att diskutera 
hur HiO kan samverka med 
vårdförbundet. Mötet initiera-
des av Yvonne. 

En orsak till mötet var att det finns 
ett mörkertal i sjukskrivningar hos 
sjuksköterskor som är utbrända, där 
det inte sällan handlar om mobbing på 
arbetsplatsen. 

Kan HiO vara ett verktyg för att 
förbättra arbetsmiljön? 

Vården är också en stor valfråga 
och därför är vårdförbundet intres-
serat av att samverka med HiO. Kan 
det resultera i att fler orkar stanna kvar 
i vårdyrket om alla grundutbildade 
sjuksköterskor erbjuds HiO, som vi 
gör i Göteborg, med basår inom SU. 

Vi talade även om hur vi kan gå vi-
dare med samverkan mellan SSF, HiO 
och Vårdförbundet.

Mötet resulterade i följande text till 
Vårdförbundet. Den kan ses som en 
sammanfattning av vad Handledning 
i Omvårdnad innebär och kan använ-
das som referensmaterial när du ska 
förklara nyttan för beslutsfattare och 
andra intresserade.

Linda Sjöholm, vice ordförande HiO

Handledning kan ge 
förbättrad arbetsmiljö
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Beskrivning av handledning i omvård-
nad; Handledning i omvårdnad utgör 
en viktig del i utvecklingen av sjuk-
sköterskeprofessionen och den kli-
niska omvårdnaden. Handledningens 
yttersta mål är att säkerställa och vida-
reutveckla kvaliteten i omvårdnaden. 
Handledningen skall vara ett forum 
där sjuksköterskan kan ta upp situatio-
ner från sitt dagliga arbete till gransk-
ning tillsammans med kollegor. Denna 
form av handledning är en pedagogisk 
process, där självupplevda och  pa-
tientrelaterade situationer klarläggs, 
bearbetas och knyts samman kognitivt 
och affektivt genom egen reflektion, 
kollegial granskning och stöd samt 
fördjupning och vidgning av situatio-
nen. Handledningen kräver regelbun-
denhet och ett systematiskt genom-
förande, där klimatfaktorerna äkthet, 
acceptans, ansvar, stöd och utmaning 
utgör grunden. Handledningsgruppen 
består av 5-8 deltagare som träffas 
1,5 timme regelbundet, varannan 
vecka under 1,5 till 2 år. Deltagarna 
har oftast samma profession men kan 
tillhöra olika verksamhetsområden. ” 
(Svensk sjuksköterskeförening,SSF 
och Sektionen för Handledning i 
omvårdnad,HiO 2015).

Handledning i omvårdnad innebär 
att utveckla och stärka sjuksköterskans 
professionella yrkes- roll i syfte att ge 
patienten en god och säker omvård-
nad. Handledning i omvårdnad är en 
pedagogisk modell som utgår från att 
varje människa har inneboende möj-
ligheter att utifrån egna upplevelser 
bearbeta tankar, känslor och handling-
ar för att komma till ökad självinsikt. 
Målsättningen med handledningen 
är att genom en ökad självkänne-
dom stärka och utveckla yrkesrollen. 
Handledningen utgår från deltagarnas 
berättelser och bearbetas utifrån olika 
teoretiska perspektiv som omvårdnad, 
etik, gruppdynamik och ledarskap.” 
(Svensk sjuksköterskeförening och 
Sektionen för Handledning i omvård-
nad, 2015).

Några ord om efterhandledning;
Efterhandledning, metahandledning 

eller handledning på omvårdnadshand-

ledning eller närliggande begrepp är 
inte ett utvecklat område i Sverige. 
Detsamma gäller dock inte för vårt 
grannland Norge där bl.a. Elshaug 
Wik och Bruland Vråle (2007) varit 
aktiva inom området. I en artikel om 
efterhandledning definierar de begrep-
pet:

”Etterveiledning er en systematisk, 
faglig og personlig læringsprosess og 
modningsprosess som har sin forank-
ring i veilederens personlige og fag-
lige utviklingshistorie. I en ettervei-
ledning kan en anerkjennende dialog 
mellom etterveileder og veiland(er) 
legge grunnlaget for en dypere for-
ståelse for veiledning. I prosessen er 
kunnskaper og erfaringer hjelpemidler 
til reflektert erkjennelse om egen vei-
ledning, – og en utvikling av klokskap 
i utøvelsen av veiledning”.  

Arvidsson (2004), verksam i Sve-
rige, har dock berört efterhandled-
ningen: ”Handledarna behöver hand-
ledning på sin handledning, så kallad 
efterhandledning, för att förstärka den 
egna handledar- kompetensen. Även 
i efterhandledning är metoden reflek-
tion, men med fokus på den utförda 
handledningen. Aktuella teman kan 
beröra struktur och ramar, innehåll, 
förhållandet mellan praktik och teori 
och grupprocessen. Den genomförda 
handledningen reflekteras över utifrån 
frågor som berör. Hur har handleda-
ren strukturerat handledningen? Hur 
sker handledningen i förhållande till 
det konkreta innehållet? På vilket vis 
tillämpas teorier? Hur fungerar grup-
pen?”.

HiO, Riktlinjer gällande efterhand-
ledning;

Handledning i Omvårdnad, sek-
tion inom SSF ser efterhandledning 
(handledning på handledning) som en 
förtroendefråga. Rekrytering sker via 
reell kompetens och det förtroende 
man röner i att kunna handleda på 
handledning.

Det ligger ett Etiskt ansvar i att ta 
uppdrag som efterhandledare. Således 
bör man som efterhandledare tydligt 
kunna formulera: 

- mål för efterhandledning/handled-
ning 

- ansvar 
- vilken kvalitet man eftersträvar 
- vem och vilka värderingar man 

företräder.
Det är en fråga om både profession 

och person, som gör en efterhandleda-
re och i det ligger begreppen; omdöme 
– motiv – medvetenhet.

Den som tar uppdrag som efter-
handledare, bör ha minst fem års 
erfarenhet av egen efterhandledning 
på sitt handledarskap och den bör vara 
dokumenterad.

Rollsammanblandning bör undvikas. 
Handledaren bör ej samtidigt vara i 
chefsställning i förhållande till den 
handledde. Inte heller bör den hand-
ledde vara i chefsställning till handle-
daren.

Det är betydelsefullt att fördjup-
ningsmöjligheter finns för verksamma 
handledare/efterhandledare. Detta är 
nödvändigt för att få stöd och stimu-
lans i dessa funktioner.

Handledning i Omvårdnad, sektion 
inom Svensk sjuksköterskeförening 
skulle kunna driva och ta ansvar för 
att sådana fördjupningsmöjligheter 
kommer till stånd. Detta skulle t.ex. 
kunna ske i form av deltagande i årligt 
sexdagarsseminarium för handledare 
som Handledning i Omvårdnad ar-
rangerar. (Styrelsen för Handledning 
i Omvårdnad, sektion inom Svensk 
sjuksköterskeförening 2017.)

Kan Hio bidra till att sjuksköterskor 
stannar kvar i vårdyrket?

Svensk hälso- och sjukvård står 
inför många utmaningar med behov 
av personal som ger kontinuitet samt 
en god och säker vård. Handledning 
är ett viktigt redskap för att säkerställa 
personals behov av utveckling och 
fördjupning av omvårdnaden. En del 
av vårdens svåra frågor rör ofta etiska 
ställningstaganden. När etiska frågor 
är aktuella är det värdefullt för perso-
nal att tala om ämnet tillsammans för 
att kunna fördjupa och bredda olika 
vinklar av etiken i det enskilda mötet 
med patienten och hens närstående. 
Teman som är viktiga i omvårdnad är 
respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 
trovärdighet och integritet. Handled-

Handledning i Omvårdnad – ett 
verktyg att stärka sjuksköterskor
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ning i Omvårdnad ger goda möjlig-
heter för samtal om etik och värde-
grundsfrågor.

Handledning i Omvårdnad, (HiO) 
har under de senaste åren noterat 
att sjuksköterskor har fått en allt 
svårare arbetssituation. De har en 
hög arbetsbelastning med många 
komplexa beslut som ska fattas, ofta 
under tidspress. Dessa beslut har en 
stor betydelse för att ge patienter en 
säker omvårdnad. Den höga arbets-
belastning innebär ofta ett ökat antal 
patienter per sjuksköterska på vård-
avdelningen vilket är förknippat med 
en ökad patientmortalitet. Aiken, L.et.
al, (2014). Nurse staffing and educa-
tion and hospital mortality in nine 
European countries: a retrospective 
observational study.www.thelancet.
com (Vol 383).

Sjuksköterskan ska bedöma patien-
tens tillstånd samt utföra den omvård-
nad som behövs för att förbättra hälsa. 
Under senare år har tid för reflektion 
om hur omvårdnad på bästa sätt ska 
ges inte kunnat prioriteras. Detta har 
lett till att förutsättningar allt oftare 
saknas för att utföra evidensbaserad 
omvårdnad i enlighet med sjukskö-
terskans värdegrund. Studier har 
samstämmigt visat att handledning i 
omvårdnad stärker sjuksköterskans 
professionella utveckling (Francke & 
de Graaff, 2012), ökar kreativitet och 
minskar risk för utbrändhet (Berg, 
Hansson, & Hallberg, 1994), (Berg & 
Hallberg, 1999) samt motverkar upp-
levelsen av stress i arbetslivet (Ohls-
son och Arvidsson, 2005). Alla dessa 
faktorer tillsammans är viktiga för att 
kvalitetssäkra omvårdnaden och öka 
patientsäkerheten. Att som sjukskö-
terska kunna bedriva den omvårdnad 
som blir bäst för patienten kräver en 
samordning i teamet runt patienten 
och dess närstående. Ansvaret för att 
se till att arbetsklimatet i teamet är 
så öppet att alla medlemmar i teamet 
känner sig fria att komma med syn-
punkter och även ifrågasätta metoder 
och arbetssätt, ligger på ledaren som 
inte sällan är en sjuksköterska. Pa-
tientsäkerheten kan aldrig bli fram-
stående utan ett starkt teamarbete, en 

god kommunikation och vetskapen 
om vilka styrkor dessa båda faktorer 
har (se bilaga SSF, ny text om teamar-
bete).

Handledare i omvårdnad vill uti-
från våra samtal med sjuksköterskor 
verksamma på olika sjukvårdsin-
rättningar belysa att sjuksköterskor 
lämnar svensk sjukvård då villkoren 
för utförandet av omvårdnaden ibland 
är för svåra.

HiO vill verka för att erbjuda alla 
grundutbildade sjuksköterskor profes-
sionsbunden handledning Denna hand-
ledning ges av handledarutbildade 
sjuksköterskor med handledarutbild-
ning 30hp på avancerad nivå, och som 
har tillgång till efterhandledning av 
erfarna handledare.

Handledning i omvårdnad, en rimlig 
arbetsbelastning samt delaktighet och 
inflytande på de nivåer på arbetsplat-
sen sjuksköterskan berörs av, kan 
tillsammans förbättra sjuksköterskans 
arbetsvillkor. Detta kan bidra till att de 
stannar i svensk sjukvård. Vi anser att 
det är en kvalitetssäkring att arbetsgi-
varen erbjuder omvårdnadshandled-
ning för att ge sjuksköterskan bättre 
möjligheter till reflektion över den 
omvårdnad hen utför.

Citat efter avslutad handledning;
”känns bra att veta att jag inte är en-

sam, vi har alla samma sorts problem” 
”gruppen får mig att tänka på ett annat 
sätt” ” jag har fått ett redskap och 
bättre struktur i jobbet” ” bra att själv 
få hjälp att hitta lösningar” ” jag har 
blivit mer medveten om vad som är 
mitt ansvar” ” jag har lärt mig mycket 
genom att lyssna på andras erfaren-
heter” ”känner mig säkrare i att våga 
kommunicera svåra frågor, mindre 
konflikträdd” ” känner att något har 
hänt med mitt chefskap, känner mig 
starkare, modigare”.(Se bilaga, utvär-
dering handledning i basår 1-4 Sahl-
grenska Universitetssjukhus SU-S, 
för mer information om basåret SU-S, 
kontakta lotta.carlson@vgregion.se)

Pernilla Karlsson berättar 
om sina upplevelser vid en 
workshop med handledning 
under VFU-konferensen 
den 19-20 oktober. 

För mig var det första gången som 
jag deltog i handledningsmodellen 
”reflekterande team” och jag upple-
ver det positivt i sin helhet. Det gav 
ett djup i reflektionen och samtalet 
om situationen. Stunderna av tyst-
nad och lyssnande som växlades 
mellan handledare och fokusperson 
och oss övriga i gruppen/teamet 
var givande. 

Min upplevelse är att det blev 
en successiv fördjupning om si-
tuationen mellan fokusperson och 
övrigt team. Att få erfara och pröva 
modellen gav mig ny kunskap om 
vikten av tystnad och lyssnande i 
samband med handledning. 

Det var också lärorikt att fokus-
personen provade att vara både 
vänd mot gruppen och från grup-
pen när vi i teamet reflekterade 
över situationen. Det var mycket 
lättare med dialog i gruppen när vi 
inte hade ögonkontakt med fokus-
personen. Ett trevligt och intressant 
sätt att handledas med och använda 
i handledning. 

Pernilla Karlsson
Universitetsadjunkt

Högskolan i Borås

Successiv 
fördjupning
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Tid att reflektera på Lesbos

En höstvecka åkte jag och två kol-
legor från Högskolan i Skövde på en 
handledningsresa till Lesbos, Grek-
land. Syftet med resan var att vi skulle 
utveckla oss som handledare, i hand-
ledning och på handledningsrollen. På 
Lesbos träffade vi erfarna handledare 
från Norge, Danmark och Sverige och 
vi utmanades i vårt handledarskap på 
många olika sätt. 

Målert för resan, Metochi studiecen-
ter, var en fantastisk plats, ett gammalt 
kloster omgivet av berg, olivlundar, 
får och massor av vackra stenar. 

Veckans tema
Tema för veckan var Etik, Moral och 
Ansvar. Kursansvariga, Gry Bru-
land Vråle, Norge, Yvonne Wallberg 
Andersson, Sverige, Mette Stevens 
och Bente Frederiksen, Danmark, 
hade planerat veckan och höll också i 
föredragen och i handledningen. 

Maten var fantastisk, tänk grekisk 
sallad med fetaost och oliver till varje 
måltid och olika rätter, lokalt, närodlat 
och lagat av Metochis egna kock. Vi 
åt ute, under de stora träden, några 
kvällar med musikunderhållning, tack 

Olov för ditt gitarrspelande. 
Rummen var enkla, men så vackra! 

Och tänk, jag fick dela rum med min 
gamla handledarkompis Lotta från 
handledarutbildning i Göteborg 2004-
2005. Vi hade roligt då och det hade 
vi nu också. Promenad varje morgon, 
innan tuppen gol och frukosten stod 
serverad. Upp mot klostret eller in 
i fårhagen, ja får fanns det på båda 
stigarna. Här fanns plats djupa samtal 
om livet i stort och smått, tack Lotta! 

Första dagen inleddes med en intro-
duktion till studiecentrat och Lesbos 
innan vi gick upp till huvudklostret. 
Det var skönt att få röra på sig efter 
en lång resdag och att se var vi var, vi 
hade ju anlänt mitt i natten. En vacker 
stenstig ledde oss rätt. 

Olika upplevelser
På eftermiddagen startade våra hand-
ledningsgrupper. Vi tre kollegor från 
Skövde hamnade i olika grupper och 
fick också olika upplevelser.

Dag två inleddes med ”Introduktion 
till Otto Scharmars U-teori” av Mette. 
Mycket intressant, men en utmaning 
att hänga med på danska språket. Vi 

fick tid att reflektera över vårt hand-
ledarliv med frågorna: Vart är jag i 
mitt handledarliv? Vart är jag i mitt 
arbetsliv? Var är jag personlig och 
privat? Vad är källan till inspiration 
och glädje? Vad är källa till frustration 
och motstånd? 

Med dessa frågor gick vi ut i solen 
och reflekterade, först enskilt och 
sedan två och två. Det var en god 
stund som avslutades med orden: Nya 
tankar må finnas mer av i framtiden än 
i dåtiden. 

Ljuger för att skydda?
Yvonne fortsatte med ”Etiska per-
spektiv i handledning”. Hon presen-
terade bland annat en masteruppsats 
i företagsekonomi av Erik Gjein från 
2017 med titeln ”Sjuksköterskor 
ljuger på jobbet”. Anledningen till 
att de ljuger är enligt studien att de 
vill lösa problem, skydda patienten, 
skydda arbetsplatsen eller sig själv. En 
intressant studie som väckte diskus-
sion. Efter det följde gruppdiskussion 
om handledarens och den handleddes 
olika roller.

Dag tre talade Gry om ”Makt och 
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Tid att reflektera på Lesbos

Ansvar i handledningsrummet”. Vi 
fick tillsammans med henne reflektera 
över de olika begreppen var för sig 
och sedan om förhållandet dem emel-
lan och därefter i handledarsamman-
hang. Dagen avslutades med reflektion 
i grupp över situationer som väckt 
känsla av ansvar. 

Hel dag i tystnad
Dag fyra inleddes av Mette på temat 
”Mod till reflektion”. Vi skulle vara 
tysta en hel dag, inte prata med någon, 
inte kolla mobilen, inte ha ögonkon-
takt med övriga deltagare. Vilken 
utmaning! Vi fick en liten antecknings-
bok och en sten att hålla i handen. 
Tack för stenen Mette!

Dag fem ägnade vi åt vandrande 
dialog med avkoppling och gemen-
skap i en liten by. Dag sex ägnades 
åt utvärdering på flera olika sätt. Vi 
grupparbetade om våra upplevelser 
och presenterade sedan resultatet i 
form av sång, dikt, skulptur och ett 
kollage.

Den tysta dagen
Utrustad med en sten, penna och 

anteckningsbok, skulle jag tillbringa 
nio timmar med mig själv. Jag började 
med att sätta mig i en korgstol och titta 
ut över landskapet. Ganska snart tog 
jag fram blocket och pennan, jag gillar 
att skriva och rita när jag tänker. Att 
hålla i en sten hjälpte också till. 

Jag började med att skriva upp 
relationer jag är tacksam för, vad 
de betyder för mig och hur jag vill 
utveckla min del i dessa. När jag hade 
gått igenom det gjorde jag en analys 
och begreppet ”Bekräftelse” framstod 
då som centralt, att ge och att få. Jag 
ritade en pedagogisk sol med ”Bekräf-
telse innebär ... ” i mitten av solen och 
fyllde på med innebörder av begreppet 
i solstrålarna. 

Ritade rollen på jobbet
Nu hade det blivit varmt och jag 
bestämde mig för att gå mot huvud-
klostret. Jag vandrade sakta och njöt 
av utsikten. I klostret var det dags 
för lunch. Jag njöt i solen och efter 
en stund kom blocket fram igen. Jag 
började rita min roll på jobbet, vem 
är jag och vad gör jag egentligen? 
Oj så många spännande bollar och 

utmaningar! Då dök en bild upp i mitt 
minne, som jag målade i vattenfärg då 
jag gick min handledarutbildning för 
13 år sedan. Det var en stor sol och 
en vattenkanna som vattnade på några 
blommor. På bilden hade jag skrivit 
Ansa, Leka, Lära. Bilden skulle, då 
den målades, symbolisera mig i min 
handledarroll. Jag tecknade motivet 
igen, men lade till texten: Ta hand om 
och var rädd om Mia. Vattenkannan 
behöver också fyllning! 

Vad ger energi och vila?
Jag började skriva upp saker som var 
viktiga för mig, som ger energi och 
som ger vila. Jag hittade några saker 
att jobba vidare på. Inspirerad av min 
13-år gamla bild försökte jag måla av 
landskapet och platsenen där jag satt. 
Tyvärr hade jag inga vattenfärger. Nu 
blev det en skiss i ett linjerat block och 
inte så vackert. Jag tog upp mobilen 
och fotade istället. Det var lättare!

Vad skulle jag göra nu? 
Jag började bli rastlös och tog en 

promenad till. Efteråt kom jag att 
tänka på den personliga lägeskompas-
sen som jag läst om i ett av HiO:s
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medlemsblad (Medlemsblad nr 1, 
2017). Jag tyckte den var en god hjälp 
att strukturera det jag redan reflekte-
rat över, framför allt att sätta fokus 
på framtiden. Att röra sig mellan 
då-nu-framtid, är en metod jag själv 
tror på och använder mig av i mitt 
handledarskap och i flera av de projket 
jag arbetar med. Jag gillar också att lä-
geskompassen både tar upp de privata 
och de professionella delarna av livet. 
Dagen närmade sig sitt slut och jag 
tycker att jag arbetade bra under denna 
dag. En heldag med självreflektion på 
en vacker plats var en ny och nyttig 
erfarenhet. 

Handledningen
Min handledningsgrupp höll till på 
terassen, en fantastiskt vacker plats. 
Men att ha handledning utomhus har 
sina problem. Det blev varmt, det blev 
kallt och det blåste ibland. Vi fick 
visa upp vårt sätt att handleda och ett 
reflekterande team gav sedan feedback 
på vår handledning. Jag, som inte varit 
med om detta tidigare, var först ut att 
handleda. Min dumma nöt! Jag var 
inte förberedd på vad som förväntades 
OCH jag saknade min handledarväs-
ka! Den väskan innehåller Photolang-
ekort (svartvita fotografier), papper, 

pennor, kritor, stenar, knappar, tårtfat 
mm. Men i den finns framför allt min 
trygghet. Det är trygghet i att ha red-
skap att ta till om de behövs. 
Jag handleder utifrån en livsvärlds-
teoretisk syn på människan, på läran-
det och vårdandet. Här är lyssnande, 
öppenhet, nyfikenhet och följsamhet 
centralt och metoder underordnat. Till 
detta är det etiska patientperspektivet 
centralt. Det innebär att patienten 
ständigt är närvarande och att handled-
ningen oftast utgår från en patientbe-
rättelse. Detta har jag arbetat med så 
mycket så det har blivit en självklarhet 
för mig. 

Nu möttes jag av handledare med 
annan bakgrund, andra utgångspunk-
ter och som dessutom talade andra 
språk. Jag var inte förberedd på denna 
skillnad i handledning. Det hade varit 
klokare att lyssna in de andra först. Då 
hade jag förstått att det finns många 
sätt att handleda på (även om jag så 
klart visste det). Hade jag gjort det 
hade jag kunnat förbereda gruppen 
mer på mitt sätt att handleda. 

Nya insikter
Vad lärde jag mig då, ja förutom 
insikten i att det finns fler sätt att ha 
omvårdnadshandledning på, blev 

metoden reflekterande team synlig-
gjord. Det var också intressant att se 
hur handledningen blir om man inte 
har ”patienten med i rummet”. Jag har 
funderat vidare på för- och nackdelar 
med detta. Kanske har jag varit för 
mån om patientperspektivet i handled-
ning, men samtidigt undrar jag om det 
inte är så det ska vara. Detta får jag 
fortsätta att fundera över och kanske 
återkommer jag med en artikel om 
detta. 

Rekommenderas!
Att åka på en handledningsresa och få 
tid för egen och gemensam reflektion 
kan jag varmt rekommendera. Se det 
som ett sätt att fylla på din egen vat-
tenkanna.

Mia Berglund
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TILLSAMMANS var vi sex svens-
ka deltagare som i mörker anlände till 
Metochi på den greksika ön Lesbos. 
Då visste vi ingenting om den vackra 
klostermiljö vi skulle möta nästa dag.

Efter frukost på måndag morgon 
fick vi vera mer om anläggningen och 
närmiljön innan vi vandrade upp i ber-
gen till ett kloster som fortfarande är 
i bruk. Utsikten därifrån var väl värd 
mödan. 

Efter introduktion om kursen och 
presentation av ledare och deltagare 
från Sverige, Danmark och Norge vi 
blev uppdelade i handledningsgrupper. 
Min grupp leddes på ett lugnt och följ-
samt sätt av Bente från Danmark. Då 
vi jobbade mycket i gruppen präglar 
den erfarenheten mycket av vad jag tar 
med mig från Lesbos. 

På kort tid lyckades vi skapa ett gott 
och tillåtande klimat. Mina förvänt-
ningar handlade om att lära nya me-
toder och jag hade till en början inga 
krav eller tankar på att själv handleda 
eller bli handledd. Det förändrades 
snabbt och plötsligt kände jag att jag 
ville prova på att handleda samtidigt 
som det dök upp situationer där jag 
önskade bli handledd. 

Vi testade olika metoder där vi bad 
om och fick konstruktiv feed-back från 
gruppen. Det var ett ypperligt tillfälle 
att prova sina vingar, kanske också 

prova ett nytt beteende i ny kontext. 
Det var både spännande och utma-
nade. 

På tal om utmaning så var dagen 
med temat ”mod till reflektion” en 
speciell dag. Bakom rubriken dolde 
sig total tystnad och ingen ögonkon-
takt under en hel dag. Även om det 
inte var någon överraskning upplevde 
jag viss frustration när vi skulle starta. 
Jag hanterade det genom att börja med 
att städa rummet jag delade med en 
kollega. Då hade 15 minuter passerat. 

Jag beslutade mig för att ta min 
hyrcykel ner till stranden. På vägen 
försökte att cykla så sakta jag kunde, 
uppleva dofter, ljud och bara vara i 
nuet. Efter att ha blivit jagad av en lös-
springande hund i hamnen tog det en 
stund att komma ner i vilopuls. 

Det var nästan helt öde på stranden 
och jag tillbringade flera timmar med 
att titta på vågorna, lyssna på vattnet 
och att bara känna hur det kändes just 
då och där. Jag insåg hur priviligierad 
jag är som kan ägna en hel dag åt att 
bara vara i mina tankar och dessutom 
vara en hel vecka på Lespos. 

Nu har det gått tre månader sedan 
vi kom hem. Vad jag har med mig och 
hur jag använt det? Först och främst, 
många nya vänner och roliga min-
nen från våra övningar och samva-
ron efteråt. Jag tar med den otroliga 

kreativitet som vi alla visade prov på 
i samband med avslutningen. Vi skrev 
och framförde sånger, det var kollage, 
drama och vi hade så kul ihop.  

Till min grupp med blivande hand-
ledare har jag tagit med nya metoder 
som vi provat och utvärderat. Vi har 
diskuterat och reflekterat kring tan-
kar från Grys föreläsning om makt 
och ansvar i handledningssituationer. 
Framför allt tar jag med den positiva 
energi som kan skapas i en grupp där 
alla vill vara med. 

Denna vecka tillsammans med 
erfarna handledare gav mig tid för 
reflektion, men också kontemplation.

Tack till alla kursdeltagare och 
ledare som bidrog till detta.

Britt-Marie Gunnarsson

Möten som skapar energi



MEDLEMSBLADET – 1, 2018

Sidan 18

Vägledning till personcentrerad 
vård
DEN HÄR BOKEN vill jag verk-
ligen rekommendera, både till vårdare 
och de som arbetar som handledare.

För vårdare som vill utveckla sitt 
personcentrerade förhållningssätt finns 
mycket att lära i bokens berättelser 
från patienter och anhöriga. 

För oss som också är handledare, 
som ska stödja personal att utvecklas 
i sitt arbete med personcentrerad vård, 
finns teoretiska kapitel kring vårdares 
lärande och utveckling. Jag lyfter här 
fram några delar som jag tycker var 
speciellt givande.

Margaretha Ekebergh skriver om hur 
konsten att förstå patientens värld kan 
integreras i utvecklingen av vården. 

Konsten att förstå är inte medfödd 
eller statisk. Vi kan öva oss i konsten 
att förstå, lära och bli bättre på att 
förstå patientens värld. Vi behöver 
vara medvetna om att vi har flera olika 
förhållningssätt.

I vardagen har jag det som kallas 
”den naturliga hållningen” då jag har 
de tankar, erfarenheter och kunskaper 
jag har. Jag lever på och tycker saker, 
vet saker. 

När jag utövar mitt arbete i min roll 
som sjuksköterska eller handledare 
kan jag i situationen ha en reflekte-
rande hållning, en reflekterad med-
vetenhet i den vårdande praktiken. 
Samtidigt som jag pratar och gör saker 
kan jag vara öppen för vad den andre 
signalerar, vara nyfiken på, anpassa 
mig till den andres behov. Ett fönster 
är öppet.

I reflexion (Margarethas stavning) 
om praktiken efter att inte längre vara 
i den praktiska situationen stannar jag 
upp, funderar och tänker på det jag 
gjort, det som hände. Detta kan ske i 
till exempel omvårdnadshandledning 
och drama. Utan denna typ av stöd 
i processen mot att förstå patientens 
värld går utvecklingen långsammare 
eller stannar helt.

Genom att medvetet anta den reflek-
terande hållningen kan vi öppna oss 
för patienters perspektiv. Margaretha 
beskriver här hur vårdarens reflektion 
öppnar för förståelse av patientens 
värld vilket ger både vårdaren och pa-
tienten en vidare horisont. Jag tycker 

att det går att överföra 
tankarna till handle-
darskapet också. Min 
reflekterande hållning 
öppnar för förståelse för 
deltagarnas värld och det 
ger både deltagarna och 
mig en vidare horisont. 

Det är en underbart de-
taljerad text om hur reflek-
tion egentligen går till, vad 
det är som sker, i det lilla 
innersta och i det stora mel-
lanmänskliga, när vi möter 
en patient eller handleder 
våra deltagare. Storheten i 
den reflexion vi bjuder in till 
i handledningssammanhang 
blir synlig. Den här texten 
är verkligen läsvärd för alla 
som vill sprida kunskaperna 
om handledningens metod 
och effekter. Personcentrerad 
vård behöver vårdare som är 
och kan vara öppna för att lyssna på 
patientens berättelse, och handledning 
kan bidra till det.

Mia Berglund och Catharina Gillsjö 
skriver om en samtalsmetod de kallar 
KRAFT-givande samtal för att lyfta 
fram patientens resurser. Metoden 
påminner om andra samtalsmodeller 
för att lyfta fram patientens kraft och 
jag tänker att olika personer attraheras 
av olika modeller, det viktiga är att 
resultatet blir gott.

KRAFT står i detta sammanhang för
• Konstatera den faktiska situationen
• Reflektera över möjligheter och val
• Ansvarstagande från ”man” till 

”jag”
• Få inre styrka och mod att bemäs-

tra sin situation och genomföra små 
och stora livsprojekt som ger glädje 
och mening i livet

• Taktfullt och utmanande hållning 
utifrån ett holistiskt perspektiv.

Joakim Öhlen skriver om person-
centrerad kommunikation – samtal 
och dialog. 

Här påminner han mig om kunska-
per kring hur vi lär in och lär nytt, 
både som personal och som patient. 

Att 
en vårdare gett informa-

tion är inte samma som att patienten 
tagit till sig den. För att ny informa-
tion ska integreras behöver vi bearbeta 
den tillsammans med det vi vet sedan 
tidigare. 

Det gamla synsättet från 1900-talet, 
med en linjär syn på lärande (sändare 
– meddelande – mottagare) lever kvar 
i viss mån. Det märks när man vill att 
samtalet ska gå fort, enbart vara en 
informationsfilm på nätet eller en bro-
schyr. I utvecklingen av personcentre-
rad vård och kommunikation behöver 
vi gå från den linjära synen till dagens 
interaktiva och samskapande syn på 
lärande, samtal och dialog.

De delar jag lyft fram i detta boktips 
är det som just jag tyckte var extra 
spännande, men jag vill verkligen 
påminna om att boken innehåller flera 
olika, givande kapitel och jag kan 
varmt rekommendera den till alla som 
är intresserade av personcentrerad 
vård, vidareutveckling och handled-
ning.

Lena Matsson

Boktipset:
Vägen till patientens värld  
och personcentrerad vård 
Att bli lyssnad på och förstådd
Redaktörer Karin Dahlberg och 
Inger Ekman.


