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Kära medlemmar! Efter åtta år lämnar jag nu styrelsen för 
Handledning i Omvårdnad. De första åren var jag vice ordföran-
de och senare ordförande. Jag vill tacka alla medlemmar för ert 
förtroende och all värme ni gett till mig. 

Jag har haft en fantastiskt välstrukturerad, kunnig och effektiv 
styrelse till min hjälp och vi har åstadkommit mycket. 

Vi har under hela perioden arbetat med medlemsrekrytering, 
både genom att hälsa nya medlemmar välkomna och genom att ta 
tillvara pensionerade medlemmars kompetens. 

En viktig fråga har varit att tillföra ny utveckling och kunskap 
om handledning och att bibehålla omvårdnaden som utgångs-
punkt för handledningen. 

Den fina hemsidan, det förträffliga medlemsbladet och vår 
uppskattade årliga studiedag har varit ett viktigt sätt att nå ut till 
er medlemmar. 

Under årens lopp har vi samarbetat med Svensk Sjuksköter-
skeförening genom att delta i en organisationsutredning. Där 
har vi precis skrivit på ett samarbetsavtal som kan innebära flera 
samarbetsområden framöver. 

Vi har genom vår kontaktperson i Vårdförbundet, Ann Johans-
son, fått mer fokus på handledningens betydelse för arbetsmiljön. 
Ann har också deltagit i vårt senaste seminarium på Lesbos, 
arrangerat i samarbete mellan handledarföreningarna i Norge och 
Sverige. Vi har föreläst och haft workshops om handledning på 
VFU och i andra sammanhang. 

Vi har arbetat med godkännande av nya handledare och tagit 
fram dokument för Metahandledning. 

Genom nätverksarbete på lokal nivå har vi försökt jobba struk-
turerat, med olika resultat i olika delar av landet. 

I SBU:s forskningssammanställning av handledning i Omvård-
nad framkom att det finns ett stort behov av forskning på hand-
ledning. Där ser jag att detta kommer att bli en viktig framtids-
fråga. 

Jag är nöjd och stolt över styrelsens fina arbete med handled-
ningsfrågorna och önskar den fortsatt framgång.

Stort tack och lycka till!

Yvonne Wallberg Andersson
Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, handledare och

avgående ordförande i Handledning i Omvårdnad

INNEHÅLL

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

Nästa nummer av Medlemsbladet 
kommer sent i vår. 
Skicka gärna in bidrag till redaktö-
ren, se ovan.
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Framtidsspaning med nya grepp

”HUR KAN VI tillsammans värna 
och utveckla HiO på bästa sätt?”

Jag arbetar till vardags som utveck-
lingsledare och fick möjlighet att med 
metoden Future Café göra en work-
shop på detta tema med hela styrelsen 
för HiO. Det handar om ett nytt grepp 
för att möta framtidens utmaningar. 
Styrelsen ville lyfta frågan, tänka lite 
mer luftigt och förhoppningsvis inno-
vativt. Dessutom utan press på tydligt 
resultat i stunden. 

Dialog
Future Café handlar om att mötas i 
dialog, respekt och att leka med fram-
tidsidéer. Genom att leta efter gemen-
samma röda trådar förstärker man det 
gemensamma för gruppen. Vad är just 
vår uppgift, det som vi kan enas om? 
Vad är våra drömmar? På vilket sätt 
kan var och en sedan bidra utifrån sina 
förutsättningar?

I strukturerade steg tog sig styrelsen 
an ”Nuläget” ur olika vinklar, ”Fram-
tiden” och allt vad den skulle kunna 
bjuda på och slutligen vad vi skulle 
kunna göra. Kreativiteten flödade för 
en ljus framtid. 
Nästa steg
Vi avslutade workshopen med att 
var och en fick fundera över sitt eget 

nästa steg och säga ”Jag ska…”. Varje 
individ fick göra sin egen personliga 
handledningsplan, sitt nästa steg uti-
från temat.

I en Future Café-workshop stan-
nar man upp där, låter temat och allt 
som kommit fram landa innan man 
går vidare med eventuella beslut om 
gemensamma steg. 

Gemensam bild
Styrelsen har nu en gemensam bild av 
stolthet, problem, farhågor och möj-
ligheter i nuläget. Vi har en lockande 
och realistisk framtidsvision att arbeta 
vidare med – på olika sätt.

På årsmötet i mars 2020 kommer vi 
att berätta mer för att alla medlemmar 
ska få möjlighet att bidra till utveck-
lingen av HiO-sektionens arbete.

Lena Matsson

En kreativ övning lyfte fram styrel-
semedlemmarnas styrkor.

Future Café är en dialogbaserad metod för att stegvis utveckla en framtidsstrategi 
hos både organisationer och företag. 
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Inspirerande vecka 
på Lesbos

DAGEN SOM VI LÄNGTAT ef-
ter kom till slut. Den 1 september gick 
resan till värme och sol för en veckas 
fördjupning i omvårdnadshandledning 
på den grekiska ön Lesvos/Lesbos. 

När vi anlände till klostret där vi 
skulle tillbringa den närmaste veckan 
var många deltagare redan på plats, 
men vi var inte sist. Fler kom senare 
under kvällen. 

Platsen var helt magisk, mitt i den 
grekiska landsbygden, kullriga ste-
nar, byggnader i sten, fikonträd och 
olivlundar. 

Vi fick bo i var sitt rum på entrépla-
net, i de gamla cellerna 5 och 6. När 
natten kom blev det väldigt mörkt och 
det kändes bra att ha en bekant granne 
i närheten. 

Vi var ett gäng omvårdnadshandle-
dare och föreläsare från Sverige, Nor-
ge och Danmark som fick möjlighet 
att grotta ned oss i olika handlednings-
situationer och teoretiskt innehåll. På 
programmet stod gränssättningar och 
vanmakt, närhet och distans, patient-
perspektivet i omvårdnadshandledning 
och olika handledningsmetoder. 

Måndagen började med en intro-
duktion om ön och studiecentret. 
Senare under förmiddagen vandrade vi 
gemensamt, med en guide, till klostret 
Saint Ignatius Monastery. Vandringen 
tog två timmar. Vi kämpade på i 
värmen, men njöt samtidigt av vacker 
natur och miljö. Atmosfären var rogi-
vande och skapade gott om utrymme 

för reflekterande tankar, goda samtal 
och vila. 

Dagarna bestod av föreläsningar 
på förmiddagarna och handledning i 
grupp på eftermiddagarna. Föreläs-
ningarna och föreläsarna var mycket 
inspirerande och gav många tankar. 
Skickliga grupphandledare i handled-
ningsgrupperna gav en god grund för 
reflektion och eftertanke. 

En förlängd lunch mitt på dagen var 
helt nödvändig för egen reflektion och 
avkoppling. Tid fanns då för en cykel-
tur till stranden, ett dopp i havet, en 
promenad i de vackra omgivningarna 
eller för en stilla stund på klostret. 

Varje dag av kunskapspåfyllnad och 
reflektion avslutades med en gemen-
sam middag ute på klostergården – 
magiskt vackert och gott! Atmosfären 
andades gemenskap, humor, vänskap 
och ett delande. 

På klostret finns ett kapell med 
extraordinär akustik. Där samlades vi 
vid några tillfällen efter middagen för 
spontan sång i mörkret. När psalmen 
Härlig är jorden sjöngs på tre språk 
samtidigt uppstod magi. Stunder som 
dessa stannar kvar i minnet för alltid.

Fredagens resa till Petra och Mo-
livos, med havsbad i klarblått vatten 
med vacker stenbotten, var väldigt 
skön. Senare strosade vi längs småga-
torna från fortet ner mot hamnen och 
till byn Molivos och middag i solned-
gången – gott och vackert.

Sista dagen kom alldeles för fort. 
Under den dagen fick vi dela in oss 

i grupper och planera för uppträdan-
den på tema omvårdnadshandledning 
och veckan som varit. Vi placerades i 
samma grupp och fick äran att gestalta 
vår vecka med omvårdnadshandled-
ning i form av en levande skulptur 
tillsammans med fem andra deltagare. 
Vårt tema var ”Du kom från ditt håll, 
jag kom från mitt och tillsammans 
blev vi oändligt rika”, för att gestalta 
hur vi kom från olika platser på olika 
tider till en gemensam vecka i hand-
ledningsrummet och sedan reser hem 
igen. 

Kvällen avslutades med en stäm-
ningsfull, men också lite sorglig, 
middag. Ett härligt gäng sammanfat-
tade veckan, sång i kapellet med en 
av grupperna, teater om planering av 
nästa Lesbos och så vår grupp med vår 
levande skulptur. 

Tidigt, tidigt söndag morgon var 
det dags att ta farväl av platsen och 
bege oss till flygplatsen för en resdag 
hemåt, till hösten och Norden – upp-
fyllda av värme och kärlek till ämnet.

Pernilla Karlsson och  
Monica Öberg Nordin

Höstens handledarseminarium på grekiska Lesbos lock-
ade deltagande handledre från både Sverige, Norge och 
Danmark. Pernilla Karlsson, Monica Öberg Nordin och 
Ann Johansson deltog för  
första gången. Det här är  
deras upplevelser.

Pernilla Karlsson, tv och Monica 
Öberg Nordin, ovan, fylldes av vär-
me under seminarierna på Lesbos.
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EFTER LITE FÖRSENINGAR 
och flygplanskrångel anlände jag och 
en dansk kollega till Metochi en bit 
in på natten. Tacksamt nog hade den 
förbeställda taxin väntat på Mytilinis 
flygplats för att köra oss den ganska 
långa och lite krångliga vägen till 
klostret. När vi kom fram var det 
mörkt, stilla och tyst, men vi hittade 
både rum och nycklar så det var bara 
att krypa i säng och att ansluta sig till 
de andra vid frukosten.

Det kändes som en utmaning att 
delta i denna vecka. Under vår och 
sommar funderade jag vid flera tillfäl-
len om jag gjort rätt som anmält mig. 
Jag är inte praktiserande handledare 
även om jag har utbildningen. Kunde 
veckan verkligen ge mig inspiration i 
det fackliga uppdraget?

Seminarieveckan innehöll en god 
blandning av föreläsningar på förmid-
dagarna och handledning på eftermid-
dag/kväll. De olika föreläsningsämne-
na handlade bland annat om vanmakt 
och gränser i handledning, närhet och 
avstånd vid handledning. 

Ett ämne var patientperspektivet i 
handledning och det passar så perfekt 
in i Vårdförbundets politik om den 
personcentrerade vården. 

Vi fick också teori och praktik kring 
olika handledningsmetoder som vi 

testade på varandra. På eftermid-
dagarna delades vi in grupper där 
gruppmedlemmar turades om att agera 
handledare/ handledd/ handlednings-
grupp/observatör, under överinseende 
och stöd av mycket kompetent huvud-
handledare. Alla deltagare bjöd på sina 
kunskaper och tillkortakommanden.

I mitt uppdrag i Vårdförbundet har 
jag under några år deltagit på den 
årliga studiedagen som sektionen för 
Handledning i Omvårdnad arrangerar, 
dels för att lära känna de specifika 
frågorna som omvårdnadshandle-
darna stöter på, dels för att få vetskap 
om och när omvårdnadshandledning 
används. År 2018 tog också Vård-
förbundets kongress ett beslut med 
inriktning att arbeta för införandet av 
processhandledning:

”att stå upp för vår yrkesetik, ställa 
krav på att det finns utrymme för 
utveckling, reflektion och eftertanke 
genom bland annat processhandled-
ning”.

En viktig och gemensam fråga för 
oss är hur vi ska påverka och motivera 
arbetsgivare att införande av handled-
ning för vårdpersonal kan ge förbätt-
rad kvalitet i hälso- och sjukvården, 
stärka yrkesrollerna och förbättra läget 
med kompetensförsörjningen. 

När jag blev tillfrågad att följa med 

på seminarieveckan, som organiseras 
gemensamt av de svenska och norska 
föreningarna för handledning, tänkte 
jag att inspiration och fördjupning kan 
bara göra gott och ge kraft för fortsatt 
påverkansarbete.

Lesbos bjöd på ett härligt sensom-
marväder med värme hela dagarna och 
något svalare nattetid. På morgonen 
efter klockan sex, när ljuset kom och 
tuppen gol, var det perfekt att börja 
dagen på yogamattan. Vi var några 
som tillsammans i en tyst och medi-
tativ känsla inledde dagen med yoga 
på en speciell plats i klosterområdet. 
Andra tog en morgonpromenad i om-
givningarna. Vi hade också lite fri tid 
mitt på dagen, efter lunch, då en kunde 
vila, läsa, cykla i omgivningen eller 
åka till havet och bada. Hela veckan 
var inspirerande och andades lugn, ro 
och lärande.

Seminarieveckan har gett mig inspi-
ration i uppdraget dels genom kopp-
lingen till personcentrerad vård, dels 
genom att jag känner mig tryggare i 
övertygelsen att handledning stärker 
professionsutvecklingen. Under hösten 
kommer jag föra mina kunskaper 
vidare i Vårdförbundet.

Ann Johansson,  
vice ordförande  
i Vårdförbundet

”Handledning stärker 
oss som profession”
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Tystnad kan ge handledningen djup

BEGREPPET TYSTNAD kan 
innebära att ingen säger något, tyst-
naden i ett kloster, att man frågar och 
inte får något svar eller en bildlig tyst-
nad, som exempelvis medias tystnad i 
olika frågor. 

Tystanden förknippas ofta med natu-
ren, till skogs, på fjället, på havet och i 
öknen. Tystnad beskrivs ibland som ett 
exklusivt fenomen. I vårt land anord-
nas det tysta vandringar, exempelvis i 
Änggårdsbergen i Göteborg.

Syfte
Syftet var att undersöka fenomenet 
tystnad i yrkesmässig handledning i 
vård och omsorg.

Vad betyder ordet tystnad för delta-
garen och handledaren i handlednings-
gruppen generellt?

Hur upplever deltagaren och handle-
daren tystnad i handledningsgruppen?

Metod
Vi ställde frågorna till fyra olika grup-
per: 

• våra egna handledningsgrupper, 
varav den ena bestod av undersköter-
skor och den andra av sjuksköterskor

• blivande omvårdnadshandledare, 
det vill säga våra kurskamrater, som 
både var handledare till sina grupper 

men även deltagare i utbildningens 
handledningsgrupper, samt

• omvårdnadshandledare med minst 
tio års erfarenhet.

Resultat
Grupp 1 - undersköterskor
Tystnaden är för de allra flesta ett 
positivt ord som förknippas med lugn, 
ro och harmoni. En undersköterska 
upplever att det kan vara stressande i 
vissa sammanhang. 

Upplevelsen av tystnad i handled-
ningsgruppen är för de allra flesta 
positiv genom att den ger tid att tänka 
efter, ger avkoppling och att man lyss-
nar till fokuspersonen. Den upplevs 
även som stressande genom att man 
känner att man måste säga något, bryta 
tystnaden.

Grupp 2 - sjuksköterskor
För sjuksköterskorna beskrivs or-
det tystnad som tid för avslappning, 
trygghet, lugn och ro, skönt och tid 
för eftertanke. Tystnad kan även vara 
negativt och obekvämt under fel för-
hållanden.

De upplever att tystnad i handled-
ningsgruppen speglar att de andra 
lyssnar, att reflektion sker, men även 
att tystnaden ger avslappning. Tyst-

naden upplevs även som en känsla av 
trötthet och uttömdhet.

Grupp 3 – blivande omvårdnads-
handledare
För kursdeltagarna i yrkesmäs-
sig handledning i vård och omsorg 
innebär ordet tystnad vila, ro, paus 
och frid. Tystnaden anses också ge 
återhämtning, att den är vilsam för 
hjärnan, utan störande ljud och en för-
utsättning för att kunna reflektera.

Tystnaden upplevs som jobbig om 
ingen i gruppen har något att säga och 
att den blir lång. Det finns deltagare 
som reagerar på tystnaden genom att 
exempelvis fnissa. De flesta upplever 
tystnaden som viktig och använder 
den som ett pedagogiskt redskap för 
att få deltagarna att utvecklas i sin 
yrkesroll.

Grupp 4 – erfarna omvårdnadshand-
ledare
För de erfarna omvårdnadshandle-
darna har ordet tystnad många positiva 
betydelser. Det representerar vila, 
paus, tid för reflektion, att lyssna, 
dämpat ljud, eget val, rogivande, tid 
för eftertanke, skönt, avstressande, 
kreativitet, påfyllning av energi, med 
mera. Tystnaden kan också innebära 

Vårt avslutningsarbete i kur-
sen” Yrkesmässig handled-
ning i vård och omsorg 30hp, 
vid Göteborgs universitet”, 
handlar om tystnad i handled-
ningsgrupper. Vi valde feno-
menet eftersom vi hade egna 
farhågor kring hur vi skulle 
hantera den tystnad som vi 
eventuellt skulle möta. Hur 
skulle den visa sig? Hur skul-
le gruppdeltagarna bete sig?



Sidan 7

MEDLEMSBLADET – 2, 2019

användande av härskarteknik och 
skapa osäkerhet så att någon deltagare 
inte vågar prata. Som handledare kan 
man lyssna på tystnaden. 

De erfarna omvårdnadshandledarna 
är medvetna om tystnadens betydelse 
i handledningssituationen. De lyssnar 
in vad tystnaden står för till exempel 
om någon är trött, om gruppen saknar 
tillit till varandra eller om ämnena är 
känsliga. De står ut med tystnaden och 
använder tystnaden som verktyg på 
olika sätt.

Efter att vi läst svaren flera gånger 
blev några områden tydliga som vi 
nedan valt att använda som rubriker, 
vilka är förstärkta med citat.

Ge utrymme för tystnad
Ett utrymme för att reflektera och 
komma på vad man behöver prata om. 
(sjuksköterska)

Som handledare tänker jag att det är 
viktigt att låta tystnaden finnas utan 
att bli stressad att snabbt bryta den. 
Via tystnaden kan det komma många 
reflektioner och ges utrymme för den 
som kanske inte är snabbast på att ta 
ordet. (erfaren omvårdnadshandledare)

Aktivitet under tystnad
När det är tyst i handledningsgrup-
pen känns det som att folk lyssnar. 
Ger rum åt dem som inte pratar mest. 
(sjuksköterska) 

Tystnaden ses ofta som något ne-

gativt men det möjliggör lyssnandet, 
vilket är en mycket god egenskap både 
att kunna och möjliggör reflekterande/
lärande. (erfaren omvårdnadshandle-
dare)

Som pedagogiskt verktyg
Jag använder tystnad för tid till ef-
tertanke eller ställa in tanken. Under 
handledningen kan jag lägga in enbart 
tystnad om man ska tänka efter. (bli-
vande omvårdnadshandledare)

Jag är ibland tyst för att se vad som 
händer.(blivande omvårdnadshandle-
dare)

Tystnad kan vara ett maktmedel och 
då behöver jag som handledare ta upp 
tystnad till ytan s.a.s. Då kan alla få 
beskriva sin upplevelse av tystnad. 
(erfaren omvårdnadshandledare)

Vila i tystnad
Tystnad för mig betyder lugn och 

harmoni. Släppa andra tankar kring 
nuet. (undersköterska)

Lugnt och skönt. Vilsamt för hjär-
nan. Utan störande ljud. (blivande 
omvårdnadshandledare)

Slutsatser
Det finns deltagare i alla grupper som 
ser både positiva och de negativa 
aspekter av känslorna i begreppet tyst-
nad. Erfarenhet visar sig vara betydel-
sefull för handledare då det gäller att 
använda tystnaden som pedagogiskt 

redskap i syfte att föra grupprocessen 
framåt. Detta är en konst som utveck-
las över tid hos handledaren. Livser-
farenhet och yrkeserfarenhet verkar 
också ha en positiv betydelse för att 
handledaren ska våga vila i tystnaden 
och på så sätt vara ett föredöme och 
lära sin grupp att bli bekväm med den.

Vi vill rent allmänt tro att en genom 
att våga tillämpa tystnad i yrkeslivet, 
i handledningsgrupper och på fritiden 
stärker individen och ger hen lugn och 
ro inom sig själv. Något vi alla behö-
ver i en alltmer fartfylld och stressad 
vardag.

Marie Finizia 
Ann Blomström

Omvårdnadshandledare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Vad hände med mentorskapet?

Hej!
Jag vill gratulera till din examen som Handledare i Omvårdnad! Det är en ny yrkesroll som skil-jer sig från de examina du tidi-gare har. Att göra karriärväxling och livsval är förändringar som är nödvändiga, stimulerande och ro-liga, men som också kan vara på-frestande. Ett stöd i din nya yr-kesroll kan vara att bli medlem i Handledning i Omvårdnad, HIO, som är en sektion inom Svensk Sjuk-sköterskeförening. HIO är en mö-tesplats för delande av tankar och reflektion. Vi ska utmana och vara ett stöd för att bedriva handled-ningsarbetet. Vårt syfte är att verka för kvalitet, utveckling, teoretisk förankring och forskning. Vi arbetar för att handledning ska bedrivas på olika nivåer inom vårdverksamhet och vårdutbildning. Vi vill medverka till att handled-ning i omvårdnad ska bli en natur-lig del av omvårdnadsarbetet över-allt i landet. 

Som medlem i HiO kan du som ny handledare få en mentor.
Som ny handledare finns många 

utmaningar kring hur man får till handledningen i verkliga livet. Det kan handla om rent praktiska och organisatoriska frågor eller andra goda råd som en ny handledare kan behöva.

Vi, styrelsen för SSFs sektion Hand-ledning i omvårdnad, erbjuder möjlighet för dig som är medlem i sektionen att få en mentor som stöd i dessa frågor. Vi har mång-årig erfarenhet som vi gärna delar med oss av till nya kolleger.
Vi tänker oss att mentorskapet sker via mail eller telefon några tillfäl-len i början av din utveckling som handledare. Det ersätter inte efter-handledning utan mentorskapet ska fokusera på tips och uppmuntran kring praktiska frågor. Det är för-sta gången vi har det här erbjudan-det och vi kommer att utvärdera och vidareutveckla utifrån de erfa-renheter vi får.

Är du intresserad? Maila ordföran-de Yvonne Wallberg Andersson som sammanställer förfrågningarna och fördelar uppdragen i styrelsen.

Styrelsen ville göra något mer 
för att underlätta och sprida 
Handledning i Omvårdnad. 
Vi hör ofta att ett hinder för 
nyutbildade handledare är att 
över huvud taget få till det 
rent praktiskt. Krångel med 
tid, lokaler, budget, inbjud-
ningar och deltagare kan få 

en inspirerad handledare att 
tappa sugen i motvinden. Där-
för erbjöd vi en mentor till 
de som gått utbildningen till 
handledare och blev medlem-
mar i vår sektion. 

Alla som avslutade utbild-
ningen i december 2018 fick 
ett välkomstbrev med infor-

mation om föreningen och ett 
erbjudande om mentor. Vi visste 
inget om hur stort intresse det 
skulle finnas, utan såg det som 
ett test av en möjlig väg. 

En person antog erbjudan-
det och här är vår utvärdering:

Brevet till nyutbildade handledare erbjöd  
mentorskap. Vad hände sedan?
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Glad i hågen antog jag utmaningen att 
vara mentor. Jag är verkligen inte van 
att mötas för första gången via telefon, 
så det blev en ny upplevelse. 

Jag förberedde mig noga. Tänkte på 
att även i telefonen måste första steget 
vara trygghet och lugn, precis som i 
handledningsrummet. Så jag delgav 
mina tankar om ramar vid första sam-
talet. Sedan var det direkt fritt flöde av 
tankar och idéer mellan oss och tiden 
bara flög iväg. Sofia ville ha ett foto 
för att se hur jag såg ut, så det var bara 
att leta fram.

Jag tycker att det är så häftigt att 
höra en alldeles ny, färdig handledare 
beskriva sina tankar och känna att 
personen verkligen anammat HiO som 
tanke och modell för växt.

Jag känner igen så mycket av hur jag 
själv än idag resonerar inför starten

av en grupp. Hur det ska bli trygghet i 
gruppen för att deltagarna ska bli mo-
diga. Hur vi kan göra för att möta dem 
där de är för stunden och lotsa vidare 
mot den utveckling de eftersträvar. Vi 
hör ihop såväl nya som gamla handle-
dare! Och varje handledare sätter sin 
personliga prägel på sitt handledar-
skap. 

Det är mycket praktisk som ska 

klaffa för att få en grupp deltagare att 
sitta på samma tid och plats tillsam-
mans. Jag tror att mina erfarenheter – 
och därmed förtröstan om att det får ta 
sin tid innan man hittar en fungerande 
ordning – smittade genom telefonlin-
jen. Sofia fick en del praktiska tips och 
framförallt pepp. Hon har så många 
härliga idéer om hur man kan göra 
handledningsrummet till en oas för 
reflektion för deltagarna!

Sofia och jag har aldrig träffats IRL, 
i verkliga livet, utan vi har hörts i tele-
fonen fyra gånger under åtta månader. 
En gång kommer vi att träffas och då 
kommer det att bli härligt igenkän-
nande direkt, och en stor KRAM! 

Lena Matsson

När jag avslutade utbildningen ”Re-
flekterande handledning i omvårdnad 
30 hp” i mitten av december kom 
epost från SSFs sektion Handledning i 
Omvårdnad med ett uppskattat grat-
tis och ett erbjudande om en mentor 
under det första året som nyutbildad 
handledare. Utan att tveka tackade 
jag ja till denna utsträckta hand, i ett 
läge där det för min del ännu inte var 
klart med tillgång till grupp/grupper 
att handleda. Nu skulle jag dessutom 
klara mig utan den handledningsgrupp 
jag hängt ihop med under mina två år 
i Skövde. 

I mitten av februari hörde mentor 
Lena Matsson av sig och vi bokade 
den första telefonkontakten några da-
gar senare. Det hade också blivit klart 
att jag skulle handleda en grupp sjuk-
sköterskor inom Kliniskt basår. Inom 
min förvaltning har vi ännu ingen ef-

terhandledning, men en nätverksgrupp 
inom Kliniskt basår, bestående av en 
projektledare och tre handledare. 

Innan vårt första samtal funderade 
jag kort på hur det skulle bli att få en 
telefonmentor och hur detta kanske 
skulle bidra till trygghet och utveck-
ling som komplement till dagboksskri-
vande (något jag inte trodde jag skulle 
fortsätta med efter utbildningen, men 
jag sprang och köpte en ny direkt!) 
och nätverksgruppen. 

Mitt första samtal med Lena hade 
fokus på att göra upp ramar, lära 
känna och det fanns utrymme för en 
egen punkt. Det kändes bra från star-
ten, men lite konstigt att vi inte hade 

setts så det blev till att utbyta foton 
med varandra. 

Varför kändes det bra tro? Lena var 
lugn och vänlig, erfaren och humo-
ristisk, lyssnade uppmärksamt, gav 
feedback och summerade samt levere-
rade råd och tips (även via epost) från 
sin egen erfarenhet som handledare 
och yrkesverksam inom vårdande 
verksamhet. 

För mig som oerfaren handledare 
gav dessa samtal inspiration och var 
ett värdefullt stöd. Det var också 
givande att få ta del av hur man gör 
i annan del av Sverige. Enligt Syno-
nymer.se betyder mentor handledare, 
rådgivare, uppfostrare, lärare, läromäs-
tare och guru. Tack SSF för att jag fick 
låna gurun Lena under ett antal timmar 
under 2019! 

:D 
Sofia Sandersson

Sofias  
tankar

Lenas 
tankar
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Två teman på nätverksträff

Nätverksträffen för handle-
dare på Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset och Göteborgs 
Universitet i maj innehöll två 
teman. Lotta Carlson berättar 
om båda i den här artikeln.

KULTUR- OCH  
GENUSPERSPEKTIV  
– Lisen Dellenborg,  
universitetslektor 
Det är viktigt att reflektera kring antro-
pologiskt perspektiv och betydelsen av 
kultur- och genusperspektiv i vården.

Det kan handla om att tänka på 
olika sätt för att förstå kropp, själ och 
sjukdom.

Att vara medveten om att det finns 
risk att ens egen förförståelse färgar 
en situation är en styrka. Då kan man 
ibland ta ett steg tillbaka och reflektera 
över vad som sker.

Man kan inte lära sig allt, men man 
kan lära känna sig själv och sin förför-
ståelse.

Kultur kan vara ett hinder att mötas.
Vid en kulturkrock är det två kultu-

rer som krockar, inte en, vilket man 
kanske inte alltid tänker på. Ofta nor-
maliserar vi oss själva och ser inte vår 
del i krocken. 

Bra att tänka och få blicken på mig 
själv. Att se sig själv för att förstå den 
andre. En utmaning i transkulturella 
vårdmöten är att se och använda sina 
olikheter och likheter.

Man kanske inte kan förstå, men 
man kan acceptera. Så kan det på 
något sätt bli ok.

Kultur väcker ofta mycket känslor, 
innehåller ritualer, koder och hem-
liga språk. Bara de som är initierade 
förstår.

Många upplever att de möts av för-
bud som de inte förstår.

Försöka mötas och prata: Hur tänker 
du? Hur brukar du? Skapa tillit.

Överbygga olikheter med att foku-
sera på likheter, för att förbättra den 
transkulturella miljön.

MÅNGFALD  
OCH BEMÖTANDE  
– Svante Osbeck, utbildningsledare, 
organisationskonsult 
Cecilia Lundmark, leg SSk/etisk 
vägledare och kvalitetsstrateg
Hur gör vi som omvårdnadshandledare 
om värdegrunder utmanas i handled-
ningsgrupper?

Ser vi saker på olika sätt och/eller 
lägg vi locket på? Vad kan hända med 
känslorna och situationen då? Stannar 
känslorna och situationen kvar och 
riskerar att förbli olöst?

Största utmaningen kan vara att man 
inte har samma språk och kanske inte 
delar samma värdegrund. Vi har alla 
olika erfarenheter. Vi delar med oss på 
olika sätt, får och ger utifrån olika per-
spektiv och etiska dilemman. Någon i 
gruppen kan medvetet sabotera. Vi kan 
behöva ta hänsyn till både tysta och 
dominanta deltagare.

Vi vill skapa trygghet, bekräfta och 
lyssna. För att skapa en hållbarhet i 
sin yrkesroll, utmana, svara an, ställa 
frågor och bekräfta.

Bra att försöka göra sin värdegrund 
transparant.

Försöka jobba strukturerat på före-
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bild och värdegrund.
Kan bli en bra mix för att tydliggöra 

egen värdering, att uttala för mig själv 
och dela med andra.

Lotta Carlson

Deltagarna om dagen:
”Skön känsla. Jag behöver 
inte förstå, men bra om jag 
kan acceptera.”
”Försöka medvetet att se lik-
heter, användbart då jag tol-
kar genom mina glasögon.”
”Fått kännedom om hur jag 
kan påverka mig själv.”
”Jag känner mig som en bra 
människa.”
”Man ska försöka se hela 

berättelsen bakom själva 
berättelsen.”

”Reflekterar över att det 
att jag vill påverka som 
handledare gör mig sår-
bar.”

”Jag känner mig stärkt. 
Jag är och förmedlar det 
som är viktigt.”

”Upplevt dagen som 
läkande.”

”Jag känner mig inspire-
rad.”

Lisen Del-
lenborg, 
höll i semi-
nariet om 
kultur- och 
genusper-
spektiv.

Svante Osbeck 
och Cecilia 

Lundmark prata-
de om mångfald 
och bemötande.
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Vad sägs i efterhandledning?
Vilka teman innehåller ef-
terhandledning/metahand-
ledning? Vilken kompetens 
behöver en metahandledare 
utifrån det?

Tillsammans med Elisabeth Carlson 
vid Malmö universitet har jag fått 
en artikel om efterhandledning (eller 
metahandledning som vi valt att kalla 
det) publicerad. Under tio års tid har 
vi erbjudit alla omvårdnadshandle-
dare på sjuksköterskeprogrammet i 
Malmö metahandledning, det vill säga 
handledning på deras omvårdnads-
handledning, utifrån Lisbeth Lindells 
modell i boken Omvårdnadshandled-
ning – Reflekterat erfarenhetsbaserat 
vetande (2014). 

Vi ville klargöra vilka teman som 
avhandlades i metahandledningen. 
Efter att ha gjort en innehållsanalys av 
tio års nedtecknade underlag från 117 
metahandledningssituationer framkom 
tydliga resultat: 

Det absolut vanligaste temat var 
situationer med psykologiska aspekter 
i centrum. 

Efter det kom situationer av pedago-
gisk karaktär. 

Tredje tema, i mycket liten skala, 
handlade om omvårdnad. 

Nedan ser ni vilka kategorier de 
olika temana utmynnade i. 

Vad gällde de psykologiska aspek-
terna så var det vanligast att grupper-
na reflekterade över ”svåra” deltagare 
i omvårdnadshandledningsgrupperna. 
Ett annat inte ovanligt tema i meta-
handledningen var gruppsykologiska 
aspekter. Inte oväntat reflekterade 
grupperna också över både sina egna 
känslor, som väcktes i det att man 
handledde, och känslomässiga aspek-
ter hos deltagarna i omvårdnadshand-
ledningen (studenter i sjuksköterske-
programmet). 

De pedagogiska/metodologiska frå-
gor som väcktes i metahandledningen 
rörde sig mycket kring svårigheter och 
möjligheter med modellen. Läs gärna 
hela artikeln, som ligger som ”open 
access”, där allt beskrivs mycket mer 
i detalj. 

Den stora frågan vi ville lyfta var 

vad resultatet av analysen betyder för 
oss som arbetar med metahandled-
ning. För mig och Elisabeth blir en 
slutsats att metahandledare, utöver 
gedigen erfarenhet av omvårdnads-
handledning, också måste ha djup-
lodande kunskap i psykologi/grupp-
psykologi och, självklart, pedagogik. 
I omvårdnadshandledning är om-
vårdnad det centrala temat, men inte i 
metahandledning. Frågan väcks därför 
om det räcker med att ha erfarenhet 
av omvårdnadshandledning för att bli 
en kompetent metahandledare. Fler 
artiklar om metahandledning ligger 
och gror hos mig och jag hoppas att 
jag och Elisabeth får återkomma till 

er för hjälp med att klargöra detta 
outforskade område? 

Marianne Kisthinios
Universitetsadjunkt och 
ansvarig för omvårdnads-
handledning och meta-
handledning på sjukskö-
terskeprogrammet  
i Malmö. 
Marianne.kisthinios@
mau.se

Länk till artikeln: 
https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/
PMC6419122/

Se även sid 13 >>>
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Nu är litteraturlistan på vår hem-
sida uppdaterad.
Där finns mycket inspirerande 
lästips, både böcker och artiklar 
kopplat till Handledning.
Länk till hemsidan:
https://www.swenurse.se/
Sektioner-och-Natverk/Handled-
ning-i-Omvardnad-sektion-inom-
Svensk-sjukskoterskeforening-
HiO/Utbildning/litteraturlista2/

Pedagogical/ 
methodological  
aspects
(37 situations)

• Difficulties and possibilities of 
the model 
• The supervisory role
• Teaching activities 
• Advice 
• Boundaries
• CS grading aspects 

Nursing aspects 
(11 situations) 

• Problems with non-compliance 
• Exercising poor nursing

Psychological aspects
(69 situations)

“Difficult” participants 
(29 situations)

• The self-centered participant 
• Participants taking up too 
much space in the group 
• The quiet participant 
• Participants unsuitable for the 
profession
• Participants with mental disor-
ders
• The immature participant 
• The reluctant participant 
• The “different” participant
• The participants with “difficult 
diagnoses” 

Group psychological  
aspects 
(18 situations) 

• The silent groups 
• The impact of new members 
• The stagnated group  
• The uninterested group
• Participants’ absence in the 
group
• The reflective, positive partici-
pant impact on the group
• The “novice” group
• The self-driven group

Emotional aspects of  
the Clinical Supervisors 
(15 Situations)

• Feelings of being scared or wor-
ried
• Feelings of separation anxiety 
• Feelings of fatigue
• Feelings of heaviness 
• Feelings of being unable 
• Feelings of irritation
• Feelings of being ridiculous 

Emotional aspects of 
the participants in CS 
(7 situations)

• Having private problems 
• Feelings of suffering 
• Being scared 
• Being traumatized 

Tips!
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I MAJ 2019 blev vi färdiga 
omvårdnadshandledare från Gö-
teborgs Universitet, institutionen 
för hälsa och vårdvetenskap. Två 
härliga, spännande, utvecklande, 
lärorika och roliga  år avslutades 
med redovisning av våra ”slutar-
beten om fenomen” på natursköna 
Hönö i Göteborgs skärgård. Ett av 
arbetena vi alla varit inblandade i 
handlade om Handledarens ansvar 
i yrkesmässig handledning, vi var 
alla slående överens!

Kerstin Lugnet
Agneta Wallin
Marie Finizia
Karin Johansson
Annika Olsson Möller
Ann Blomström
Eva-Britt Wüstenhagen
Kerstin Ohlausson
Mirjana Kustrimovic
Eva-Lena Erlandsson
Pernilla Berndtsson
Anna Gardvik

Nya handledare  
i Göteborg
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Inbjudan till 
Årsmöte och 
Studiedag 
Till årsmötet, medlemmar 
i Sektionen för Handledning 
i Omvårdnad, HiO, Svensk 
sjuksköterskeförening.

Till studiedagen, deltagare 
i sektioner inom Svensk 
sjuksköterskeförening, med-
lemmar inom Handledning 
i Omvårdnad och övriga 
intresserade 
När: 26 mars kl 17 – 21 
 27 mars kl 9.30 – 16 
Plats:
Sjuksköterskornas hus Bal-
dersgatan 1 Stockholm
Anmälan via länk på  
hemsidan: 
https://www.swenurse.se/
Sektioner-och Natverk/
Handledning-i Omvardnad-
-sektion-inom Svensk-
sjukskoterskeforening-HiO/ 
Sista anmälningsdag:
31 januari 2020 
Deltagande enligt följande 
alternativ:
Alt 1, 26/3 och 27/3 
Alt 2, enbart 26/3 
Alt 3. enbart 27/3 
Kostnad:
Alt 1. 1 250 kr. för 26 - 27/3
Alt 2. 300 kr. för årsmöte och 
buffé den 26/3 
Alt 3. 950 kr. för studiedagen 
den 27/3. 
Kaffe och lunch ingår.
Kontaktperson: 
Vid frågor kontakta Pernilla 
Karlsson, mail: pernilla.karls-
son@hb.se

Årsmöte 
Den 26 mars 2020
Kl 17 – 19 Inregistrering och årsmötesförhandlingar.
Kl 19 – 21 Mingel med buffé.

Studiedag 
Den 27 mars 2020

Tema
Att möta existentiella frågor  
i handledningsrummet.
Kl 9.30 – 10 Inregistrering. Kaffe och smörgås
Kl 10 – 10.15 Välkommen!
KI 10.15 – 12.30 Föreläsning
Hur kan vi ge utrymme för de existentiella frågorna, och hur kan 
vi skapa rum för mötet med patienten i handledningssituationen? 
Föreläsningen utgår från ett livsvärldsteoretiskt perspektiv på vård-
vetenskap och inkluderar ett existensfilosofiskt perspektiv där män-
niskans sårbarhet, kraft och sökande efter mening står i fokus.
Elisabeth Lindberg är docent i vårdvetenskap vid högskolan 
i Borås. Elisabeths forskning har en livsvärldsteoretisk grund och 
fokuserar områden såsom existentiella vårdfrågor och reflektionens 
betydelse för lärande i vårdande sammanhang?

Kl 12.30 – 13.30 Lunch
KI 13.30 – 15.30 Workshop  
Utveckla ditt ledarskap att möta existentiella frågor  
i handledningsrummet.
Lena Matsson, styrelsemedlem i HiO och utvecklingsledare i Regi-
on Dalarna, leder oss i strukturerade steg från nutid till framtid vad 
gäller vår egen personliga ledarutveckling.
KI 15.30 – 16 Utvärdering och avslutning.
”Kaffe to go”

Arrangör: Styrelsen för Handledning i Omvårdnad 

Välkomna!

ANNONS
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