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Kära medlemmar! Det har aldrig varit så roligt att skriva 
”Kära medlemmar” i Medlemsbladet som nu. HiO som förening 
är riktigt på gång, tycker vi. 

Denna höst har vi ordnat ett efterhandledningsseminarium på 
Svartsö, som flera skribenter berättar om i detta nummer. Vi har 
haft och planerar flera Nätverksträffar på Zoom, där medlem-
mar tagit initiativet och håller i träffarna. Vi har varit med på 
Almedalsveckan i Visby och Sjuksköterskedagarna, där vi fick 
utökade kontakter med SSF och Vårdförbundet. 

Och aktiviteterna fortsätter:
2023 års studiedag utökas med ett eftermiddagsmöte före års-

mötet för att få plats med två ämnen, Forskning och utveckling 
samt Mod. 

Forskning och utveckling 
HiO har tagit fram och beslutat om nya Riktlinjer för Certifiering, 
inklusive en definition av HiO, samt genomfört en välbesökt 
nätverksträff om forskning på Zoom. Nu är det dags för nästa 
steg. Före årsmötet och studiedagen 2023 ordnar vi ett förmöte 
med temat ”HiO – Då, nu och i framtiden”. Vi bjuder in till ett 
samtal tillsammans med Barbro Arvidsson, professor i omvård-
nad med inriktning yrkesmässig handledning, Åsa Engström, 
vice ordförande SSF, Marie Östlund Iwarzon, kanslichef på SSF, 
Janí Stjernström, vice ordförande i Vårdförbundets styrelse och 
Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet. 

Mod
Den forskning som finns inom vårt område visar tydligt att en 
återkommande effekt av handledning i omvårdnad är att den ger 
ökat mod. Det handlar om mod att ta ställning i etiska frågor, att 
våga stå på sig om vad som är god och patientsäker omvårdnad 
samt att handla utifrån det. Mod att vara sjuksköterska. Så studie-
dagen ska vi ägna åt att öka vårt mod. Genom föreläsning, reflek-
tion och workshops tar vi kliv mot ökat mod i vår handledarroll 
och därmed de handleddas mod. 

Välkommen till studiedagen för att bli modigare tillsammans!
Lena Matsson,  

styrelseledamot ansvarig medlemsbladet
Linda Sjöholm

ordförande i Handledning i Omvårdnad
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I många år har HiO varit medarrangör för 
ett veckolångt efterhandledningssemina-
rium på den Grekiska ön Lesbos. 

I år var arrangemanget tillbaka efter ett 
långt pandemiuppehåll. Men i stället för 
en vecka i Medelhavet landade seminariet 

nu på Svartsö i Stockholms skärgård. 
Temat var ”Att möta förändringar”. 

Deltagarna bjöds på ett stimulerande 
program – ur många perspektiv. På sidor-
na 3-11 berättar några av de som var med 
om sina upplevelser.

Nya perspektiv  Nya perspektiv  
med seminarium  med seminarium  
på Svartsöpå Svartsö



ÄNTLIGEN kom 
dagen som vi alla 
längtat efter: En 
måndag morgon 
samlades ett tju-
gotal förväntans-
fulla människor vid 
Strömkajen i cen-
trala Stockholm, för 
att ta skärgårdsbåten 
till årets efterhand-
ledningsseminarium. 

Efter en härlig 
båtresa kom vi fram 
till Svartsö skär-
gårdshotell. Svartsö 
tillhör Värmdö kom-
mun och ligger i den 
mellersta delen av 
Stockholms skär-
gård, ca 2,5 tim. från 
Stockholms centrum 
med snabbfärjan.
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Lotten, som driver hotellet/vandrar-
hemmet, presenterade ön. Den är ca 8 
km lång och 2 km bred och har ett 70-
tal bofasta. Det är en levande ö, med 
skola, bibliotek, livsmedelsaffär och 
ett flertal hantverkare. Tack vare ett 

projekt, som drivs via ett öråd, håller 
man ängar och fält öppna med hjälp av 
får och nötkreatur.

Kursen startade med en presenta-
tionsrunda. Två deltagare var från 
Norge, två från Danmark och övriga 

kom från hela Sverige. 

Förändring som tema
Temat för veckan var förändring och 
samarbete, att uppnå förändring i 
kontexten handledning. Lone Bodil 

Tema förändring Tema förändring 
när seminariet när seminariet 
kom till Svartsökom till Svartsö
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Jensen, Elisabeth Lindberg, Barbro 
Arvidsson och Yvonne Wallberg 
Andersson föreläste från olika per-
spektiv under förmiddagarna. Lone 
inledde den första eftermiddagen med 
att introducera begreppet förändring, 
vad det gör med oss och olika sätt att 
förhålla sig till det.

Etik i handledningsrummet
Tema för föreläsningen var Etik i 
handledningsrummet ur ett livsvärlds-
perspektiv. Elisabeth gick igenom 
livsvärldsteorin ur ett existensfiloso-
fiskt perspektiv. Den består av fyra 
olika delar: Människan som patient 
– patientperspektivet, hälsa – li-
dande – välbefinnande, den vårdande 
relationen och livsmod/livskraft. Vad 
innebär det att vara människa? Att 
finna balans i livsrytmen är avgörande 
för hälsan.  

Elisabeth utgick från Simone de 
Beauvoires filosofi. Grunden i hennes 
etik är att människan bör eftersträva 
frihet, försöka finna det rätta hand-
landet och att vi måste tillåta oss att 
misslyckas och att släppa taget. Det 
jag tar med mig från den här före-

läsningen är: Teorin är redskapet, i 
handledningsgruppen, i vårdandet.  

Det är vanligt bland nya sjukskö-
terskor att de vill tala om; hur ska jag 
orka, ska det vara på det här viset och 

hur ska jag finna balansen i mitt liv? 
Elisabets föreläsning gav mersmak 

att läsa och lära sig mer. Jag inser 
mina kunskapsluckor. Funderar på att 
gå en kurs i Borås hos Elisabeth. Jag 

Jag heter Karin Persson och 
hade den stora förmånen att 
få ett resestipendium från 
Sektionen för Handledning 
i Omvårdnad för att delta i 
efterhandledningsseminariet 
på Svartsö. Jag arbetar som 
barnmorska inom Gynekologi 
och Reproduktionsmedicin vid 
Sahlgrenska Universitetssjuk-
hus i Göteborg och är fil.mag. i 
Vårdpedagogik. 
Jag har haft uppdrag som 
omvårdnadshandledare sedan 
2017. De första åren handledde 
jag sjuksköterskestudenter 
vid Göteborgs Universitet och 
numera handleder jag nyutexa-
minerade sjuksköterskor under 
Kliniskt basår.
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tror på livslångt lärande!

Förändringsprocessen
Lone fortsatte på temat att uppnå 
förändring, att gå ifrån det välkända 
till det okända. Hon menade att hur vi 
förhåller oss till förändringar i arbets-
livet bland annat beror på utbildnings-
nivå, livserfarenhet och hur vi ser 
på livet. Vi har olika förutsättningar. 
Förändringar och utveckling är något 
oundvikligt. 

Lone gick igenom Kantmodellen, 
som jag tidigare har fått förklarad, 
men äntligen fattade vad den går ut 
på! Kantmodellen är kraftfull, kan 
hjälpa till att visualisera resan från det 
okända till det kända. Det handlar om 
att finna kärnan. Modellen är, enligt 
Lone, bra när det handlar om att sätta i 
gång processer och att utreda deltaga-
rens potential. 

Vi fick prova på modellen i mindre 
grupper. En person fick vara deltagare 
i gruppen, en var handledare och den 
tredje personen var observatör. Vi i vår 
grupp fick ta till ytterligare en metod 
för att lösa en del av kärnan i proble-
met, som bestod av en känsla. Det fick 
bli ett litet rollspel/iscensättning. Det 
kändes bra att få prova själv. Det här 
är en metod som jag kommer att ta 
med mig. Jag känner mig tryggare nu 
när jag har fått pröva på själv. 

Samarbete
Tema för nästa dag var Samarbete och 
föreläsare Barbro och Yvonne. 

Vad innebär samarbete? 
Vi samarbetar dagligen utan att tän-

ka på det. I yrkeslivet handlar det om 
att olika yrkesgrupper samverkar. Det 
handlar också om ömsesidighet. Enligt 
Barbro har vi olika system för hur vi 
samarbetar samt hur vi ser på problem. 
Vi villkorar och vi prövar. Hur hänger 
ditt system ihop med mitt? 

Man kan ha olika synsätt och mål 
och när man har olika sätt att definiera 
och förklara problem kan det uppstå 
konkurrens. En förutsättning för att 
man ska kunna samarbeta är att klar-
göra både uppdraget och rollerna. 

Värdegrunden som plattform har 
betydelse liksom även normer, regler, 
ideal och principer. 

Enligt litteraturen finns det fyra vik-
tiga förmågor som är avgörande för att 
vi ska kunna samarbeta. De är: 

• Reflektions- och relationsförmåga, 

Programserien Byrådet på SR 
Play har ett avsnitt som hand-
lar om Lotten och Cilla som 
driver hotell och restaurang på 
Svartsö. Där berättar de om sina 
liv på ön:
https://static-cdn.sr.se/lad-

dahem/podradio/2022/06/
byradet_skargards-
liv_20220710_0915499694.mp3

• förtroende för varandra och varan-
dras kompetens, 

• integrationsförmåga samt 
• representationsförmåga. 

Kommunikationsförmåga
Ytterligare en viktig förmåga (en 
femte) är kommunikationsförmåga. I 
dagens gruppövning gällde det att läsa 
igenom och hålla sig till metoden. Det 
handlade om: Vad har jag upptäckt 
om andras egenskaper som bidrar till 
ett väl fungerande samarbete? Efteråt 
funderade jag på vad vi lägger in i be-
greppet och vilka effekter vill vi uppnå 
i handledningen. 

Det är väldigt vanligt att deltagarna 
vill arbeta med samarbetsproblem. Då 
är det här en metod man kan prova. 
Egen tid
Efter lunch hade vi tid för egna utflyk-
ter eller vila. Vi hade tur med vädret, 
ca 15-20 plusgrader och sol så gott 
som varje dag. En av dagarna blev 
det bad i en av  de små sjöarna på ön. 
Kristallklart vatten och ganska kallt. 
Här tar öborna sitt dricksvatten så det 
är inte tillåtet att använda tvål eller 
schampo vid bad.  

En annan dag valde jag och tre andra 
deltagare att ta en långpromenad till 
Ahlsvik. Där finns det lanthandel, 

hembygdsgård och även en gourmet-
krog med i White guide! Det är vacker 
natur med trolsk skog och bondgårdar. 
Vi såg bland annat rådjur och ekorrar.

Den näst sista dagen valde jag att 
bara ta det lugnt, satt i solen och njöt, 
läste och vilade. Behövde smälta 
intrycken. 

Handledning
Vi blev indelade i tre olika handled-
ningsgrupper. Min grupp leddes med 
varsam, erfaren och kunnig hand av 
Yvonne Wallberg Andersson. Där 
fick vi testa olika metoder guidade av 
Yvonne. 

En var diamantmodellen, som byg-
ger på kognitiv teori och tänkande. 
Det kognitiva perspektivet lägger 
fokus på hur människor tänker och 
tolkar sinnesintryck. Tyngdpunkten i 
modellen ligger på hur tanken för-
håller sig till känslor, fysiologiska 
reaktioner och beteende. Det handlar 
om hur man bearbetar och processar 
detta samt de impulser och reaktioner 
som händelsen kan leda till. Metoden 
kändes kraftfull, men inte helt lätt att 
ta till sig. Den kräver nog att man övar 
mer. Metoden finns beskriven i Med-
lemsbladet Nr 1 september 2017.

Det kändes lyxigt att få handled-



Sidan 7

MEDLEMSBLADET – 2, 2022

ning under ca två timmar fem dagar 
i rad. Att få testa, göra fel ibland i en 
trygg miljö, kändes gott. De råd jag 
personligen fick med mig var: åter-
koppla känslomässiga begrepp, stanna 
kvar i känslan, följ upp tråden, använd 
samma ord som den handledde. Och 
sist, men inte minst: var inte så rädd 
för tystnaden.

Vi fick med oss visdomsord från 
Barbro: Det är i språket och betrakta-
rens öga vi blir till. 

Situationsanalys
Situationsanalys var en ny metod för 
mig. Den går ut på att analysera en 
upplevd situation eller händelse ur yr-
kesutövarens praktiska yrkesteori (från 
S. Tveitens bok, den senaste uppla-
gan). Tekniken används när det är den 
tysta kunskapen man är ute efter. Utgå 
från Händelsen; därefter kunskap, 

känslor, värderingar och attityder. 
Syftet är att göra deltagarna medvetna 
om bakgrunden till sina handlingar 
och konsekvenserna av dem. Det kan 
enligt Tveiten själv vara ett sätt att 
bedöma kvaliteten på det egna yrkes-
utövandet. 

Middagar på Sågen
Våra middagar avnjöt vi på Krogen 
Sågen, som ägs av tre kvinnor från ön. 
Så gott som all mat är närproducerad, 
det mesta från ön. Vi åt fantastiskt 
gott, tvårätters och antingen förrätt och 
huvudrätt eller huvudrätt och dessert. 

På Svartsö finns knappt några bilar 
utan man får antingen cykla eller gå. 
Avståndet var ca 3 km enkel väg och 
det var kolmörkt på hemvägen. Vi 
fick låna pannlampor och ficklampor. 
Avståndet var helt okej med trevligt 
promenadsällskap. 

Vad tar jag med mig från veckan?
Jag känner en stor tacksamhet att jag 

fick möjligheten att delta. Det var en 
lärorik och utvecklande vecka, goda 
samtal med likasinnade, glada skratt 
och trevlig samvaro. 

Guldkant
Fantastisk mat har satt guldkant på det 
hela. Och inte minst miljön. Som va-
rande göteborgare och västkustbo var 
jag skeptisk till östkusten, men där är 
också vackert. Jag blev glatt överras-
kad. Så fint! Den lugna och fridfulla 
miljön, knäpptyst och mörkt om natten 
med stjärnklar himmel. 

Jag känner mig utvilad, avstressad 
och berikad. Det betyder mycket att 
bli påfylld med kunskap och att få lite 
fler verktyg i verktygslådan. 

Karin Persson



ELISABETH LINDBERG, docent 
i vårdvetenskap, Högskolan Borås 
och godkänd handledare i omvårdnad, 
föreläste om att reflektera över moral 
och att finna förhållningssätt, princi-
per och regler för handlingar. Hennes 
sätt att handleda är med teorin som ett 
redskap och med etiken i fokus. Det 
var intressant att höra Elisabeth berätta 
och att sedan få möjlighet att reflek-
tera i mindre grupper. 

Jag handleder nyexaminerade 
biomedicinska analytiker, röntgen-
sjuksköterskor och sjuksköterskor i 
ett så kallat ”Kliniskt basår”. Ofta tar 
deltagare upp frågeställningar/situatio-
ner som består av etiska utmaningar. 

Frihet med gränser
Elisabeth pratade om frihet ur aspek-
ten gränser för frihet och ofrihet i ett 

vårdande sammanhang. Det tog en 
stund för mig att ta in dessa frågeställ-
ningar. Det är härligt att i tanken inte 
alls ha några gränser för frihet och jag 
tilltalades av uppmaningen ”Släpper 
man taget om något, får man händerna 
fria att ta tag i något nytt”. 

Vi hade olika input till diskussionen 
och ofriheten kändes igen i berättelser 
från nyexaminerade sjuksköterskor. 
Friheten ser olika ut i deras oför-
utsägbara arbetsdagar. De blir ofta 
avbrutna och är styrda av stöd- och 
styrdokument. Jämför med den erfarna 
sjuksköterskan, som från att ha varit 
novis nu kanske är expert, speciellt om 
erfarenheten vägs in. 

Det finns såklart de som ogillar 
förutsägbarhet och söker sig till det 
motsatta. En del patienter upplever 
sig med all säkerhet som ofria inom 

vården även år 2022.  

Beauvoir som grund
De teorier Elisabeth har i sin verktygs-
låda är vårdvetenskap på livsvärlds-
teoretisk grund (den levda erfarenhe-
ten), existensfilosofi (vi finns till och 
är kapabla), etiska teorier (närhet, 
konsekvens, plikt och dygd) och den 
franska filosofen Simone de Beauvoirs 
etik som handlar om att eftersträva 
frihet. Simone var en kvinna med kraft 
och många strängar på sin lyra. 

Livsvärldsteorin passar i handled-
ningsrummet som handen i handsken. 
Deltagarnas berättelser är handleda-
rens fokus, liksom deltagarna i sin 
yrkesvardag fokuserar på patienternas 
berättelser genom personcentrerat 
förhållningssätt. Vad är kärnan i det vi 
hör och hur ges det centrala i berättel-

Etik i handledningsrummet
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Ny bok för studenthandledare
På Svartsö berättade Eva-Britt 
Wüstenhagen och Pernilla Karlsson 
lite kort om boken Studenthandled-
ning i vårdande verksamhet, Teore-
tiska utgångspunkter och didaktiska 
metoder där de är medförfattare till 
några kapitel. 

Boken vänder sig till alla som hand-
leder studenter i vårdande verksamhet. 

Det är en tydlig vårdvetenskaplig 
förankring i boken där studenters 
lärande under VFU presenteras, dels 
i form av fallbeskrivningar i olika 
lärandemiljöer dels som konkreta 
didaktiska metoder med reflektionsfrå-
gor i slutet av varje kapitel. 

Redaktörer för boken är Ann-Helén 
Sandvik och Margaretha Ekebergh, 
förlag är Liber.

sen mening och innebörd? 
Som handledare tar jag med mig 

att tänkande måste få ta tid (inte bara 
under handledningstillfället) och vik-
ten av att vara öppen och inte dra för 
snabba slutsatser. 

Fler filosofer
Elisabeths presentation omfattade yt-
terligare ett par filosofer som ägnat sig 
åt grundläggande mänskliga frågor: 
greken Aristoteles och dansken Logs-
trup. Aristoteles undersökte för att 
erhålla kunskap. Løgstrup menar att 
relationer hålls levande genom att vi 
inte vet allt om varandra. När jag om-
sätter det i handledningsrummet är det 
viktigt att vi är nyfikna och tillsam-
mans vrider och vänder på saker och 
ting för att bli lite klokare. 

Vårt medvetande och tillgänglighe-
ten för att utveckla kunskap (imma-
nens), mitt handledarskap och övriga 
deltagare i gruppen kan  genom frågor 
och ett stödjande klimat öka möjlig-
heten för kraft och mod till förändring 
i framtida eller pågående livsprojekt 
(transcendens). Hur kan de själva ta 
ansvar för att möjliggöra för sig själv 
och andra att överskrida sig själva? 
Hur kan gruppen få kraft i det gemen-
samma? Är det frågor som är möjliga 

att diskutera vid uppstart av en ny 
grupp/upprättandet av kontrakt? 

Många tankar
Elisabeths förmiddag väckte tankar på 
mitt sätt att handleda och mina red-
skap. Reflektionen fortsätter i kontors-
rummet. Sofia 

Sandersson

MEDLEMSBLADET – 2, 2022



Sidan 10

MEDLEMSBLADET – 2, 2022

DEN FJÄRDE DAGEN på 
Svartsöseminariet inledde Barbro Ar-
vidsson och Yvonne Wallberg-Anders-
son med en föreläsning om samarbete. 
Båda är välkända inom omvårdnad 
och handledning. 

Barbro är professor emeritus och 
mest känd för sin forskning inom 
handledning och omvårdnad. Hon har 
även arbetat kliniskt som psykiatri-
sjuksköterska och har undervisat på 
Halmstad vårdutbildning under flera 
år. 

Yvonne är sjuksköterska med spe-
cialistkompetens inom psykiatri. Hon 
är även legitimerad psykoterapeut med 
lång erfarenhet som handledare, bland 
annat inom handledning i omvårdnad. 

Samarbete kan vara svårt
Som de flesta av oss vet är det inte 
alltid lätt att samarbeta. Ett professio-
nellt team eller en grupp i handledning 
kan bestå av många olika och starka 
personligheter med egna åsikter om 
hur ett arbete ska genomföras eller 
hur ett gemensamt mål ska uppnås. 
Det kan i sin tur leda till konkurrens i 
stället för samarbete. I stället för att se 
till gruppens utveckling och mål finns 
risken att personliga åsikter ventileras 

och att man främst vill hävda sin egen 
kunskap. 

Vad är det då som utgör ett bra sam-
arbete? Och varför är det så svårt att få 
det att fungera? 

Barbro inleder sitt föredrag med att 
referera till ordets uppbyggnad och 
den symbolik som gömmer sig i sam-
mansättningen av SAM och arbete. 
Försvinner SAM så är det bara arbete 
kvar! 

Kräver tillit
För att främja bra samarbete, krävs 
det tillit till varandra och det behövs 
SAMordning, med en klar och tydlig 
agenda som lägger grunden för ett bra 
teamarbete. Man skulle kunna säga att 
samarbete handlar om ömsesidighet 
och tydlighet i kommunikationen. 

Om alla parter som deltar i teamet 
är öppna och har förmågan att lyssna 
bygger det förutsättningar för att lyck-
as. Det innebär också att man känner 
sådan trygghet i gruppen som krävs 
för att kunna, vilja och våga utforska 
situationen tillsammans. Detta är en 
tidskrävande process, som kräver god 
planering med för ändamålet avsatt tid 
och tålamod att genomföra det som 
gruppen beslutat. 

Med Barbro som moderator får vi en 

stund för egen reflektion och diskus-
sion i både små- och i storgrupp runt 
frågor som: 

• ”Hur bra är vi själva på att samar-
beta och vad utgör ett bra samarbete 
för oss?” 

• ”Hur kan moderna organisationer 
träna sina medarbetare i samarbets-
skicklighet?”  

Ledarskapet viktigt
Vi var alla överens om att grunden för 
ett fungerande samarbete bygger på 
bra ledarskap och att det är ledarska-
pet som sätter sin prägel på det klimat 
som finns i gruppen. Finns tidigare 
nämnda kvaliteter som de ”fem T:na” 
– tillit, trygghet, tid, tålamod och 
tydlighet – i gruppen brukar det finnas 
goda möjligheter att utveckla ett gott 
samarbete. 

Barbro har dessutom gjort upp en 
modell av fyra förmågor som rör sam-
arbetsskicklighet, som vi snabbt kunde 
integrera i de diskussioner som vi 
haft i grupperna. Modellen beskriver 
vikten av aktiv kommunikation och 
hur öppenheten i en mellanmänsklig 
kommunikation ökar när vi är lyhörda 
för varandra och hur den minskar när 
vi inte är det:

1. Reflektionsförmåga – handlar om 

Fem T bestämmer klimatet  
i gruppen
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konsten att kunna initiera till reflektion 
genom att ställa öppna och relevanta 
frågor. Det vill säga, en medvetenhet 
om det syfte som önskas uppnås med 
frågorna. 

2. Relationsförmåga – teamets 
förmåga att bygga relationer handlar 
om att skapa förtroende för varandra 
som personer och därmed öppna för 
varandras kompetens och det som sker 
i gruppen. På så sätt skapas ett kollek-
tivt självförtroende.

 3. Integrationsförmåga – teamets 
förmåga att dynamiskt och följsamt 
samordna sina kunskapsresurser och 
på så vis upprätthålla sina kunskaps-
processer 

4. Representationsförmåga – hur 
presenterar vi oss som team och hur 
pratar vi i organisationen? Förstår alla 
vad målet är och hur det ska genom-
föras? Brister det i denna förståelse 
och kommunikation är det lätt att det 
uppstår missförstånd och problem. 
Därför är klar och tydlig kommunika-
tion viktig. 

Praktisk övning
Efter en teoretisk introduktion och 
föreläsning om samarbete, tog Yvonne 
Wallberg-Andersson över med en 
praktisk övning. Temat var ”När jag 
som handledare bidrog till att åter-
skapa ett havererat samarbete mellan 
de handledda”. 

Yvonne delade ut skriftliga in-
struktioner med tydligt strukturerade 
uppgifter, men vi fick själva välja en 
situation vi upplevt och ville arbeta 
med. Vi delades in i mindre grupper 
och fick 30-40 minuter på oss att följa 
det arbetssätt som tilldelats oss. 

Fyra faser
I min grupp fick person A (handledare) 
vara intervjuare och B (fokusperson) 
var den som intervjuades. Övriga 
deltagare var gruppdeltagare. Enligt 
uppgiften delades arbetssättet upp i 
fyra faser.

A, intervjuaren, ställer frågor till B. 
”Vad hände?”. ”Vilka var med?”. ”Vad 
bidrog du med?” ”I vilket samman-
hang var det?” 

Övriga i gruppen lyssnar och iakttar 
utan att ställa frågor och utan att 
kommentera.

Därefter ska deltagarna som lyssnat 

reflektera över vad de hört i intervjun. 
A och B lyssnar utan att kommentera.

Reflektionsfrågor: ”Vad la jag 
särskilt märke till?” ”Vad väckte det 
hos mig?” ”Hur kom det sig, att jag 

fångade upp just det?” ”Hur kan jag 
använda mig av det jag hörde? ”

I nästa steg får A, intervjuaren, åter 
ställa frågor till B. Övriga deltagare 
lyssnar.
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Reflektionsfrågor: ”Vad blev du 
mest förvånad över av vad det du fick 
höra?”

”Vilka nya idéer får du som du kan 
använda i ditt arbete?”.

Alla i gruppen samtalar om dessa 
frågeställningar:

”Hur är det att lyssna och prata på 
det här sättet?”

”Vad blev nytt för mig i det som 
framkom?”

”Vad ser jag som ett nytt framsteg 
inom den närmaste framtiden?”

Ovant med mall
Det var nytt och lite konstigt för alla 
i min grupp, att arbeta med handled-
ning efter en mall med förutbestämd 
struktur med givna frågor. Men 
känslan förändrades snabbt och vi tog 
till oss redskapet med nyfikenhet och 
inspirerades av utmaningen. Vi till och 
med förundrades över hur fria vi blev i 
våra tankar, trots att vi skulle hålla oss 
till mallarna. 

Vi var också överens om att det både 
i handledarsituationer och i samarbete 

kan gå lite för snabbt att identifiera 
”ett problem”. Det kan leda till ett icke 
relevant fokus och på så vis blir det 
svårt att finna lösningen. Vi upplevde 
att steg 2 var till stor hjälp, då inter-
vjuare och fokusperson fick lyssna till 
vad gruppen hört och sett. Det gav en 
större insikt om vad som låg till grund 
för det egentliga problemet, som båda 
haft svårt att analysera. 

Storgrupp
Som avslutning samlades vi i stor-
grupp och delade med oss av våra 
erfarenheter. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att det finns många likheter mellan 
arbetet som sjuksköterska i ett team 
med inriktning på personcentrerad 
vård och att handleda i en grupp. Båda 
vinner på ett strukturerat och klart ge-
mensamt uppsatt mål och tillsammans 
kan alla inblandade parter identifiera 
eventuella problem. 

Viktig värdegrund
I både omvårdnadsteamet och hand-

ledningen är värdegrundens betydelse 
av stor vikt. Det vill säga att vi alla bär 
med oss en öppenhet och lyhördhet för 
varandras livsvärldsgrund. Gott sam-
arbete genererar bättre arbetsmiljö, 
vilket i sin tur ökar patientsäkerheten 
och månar om människan bakom 
sjukdomen.

Det var en givande dag med många 
nya insikter och aha-upplevelser. Det 
är fantastiskt att få arbeta med hand-
ledning på detta vis, när alla i gruppen 
är motiverade och nyfikna på både 
varandra och nya metoder. Det var en 
kraftgivande och inspirerande förmid-
dag, som vi hoppas kunna implemen-
tera i våra egna handledningsgrupper. 

Tack till Barbro och Yvonne!

Charlotte Skutta 
Sjuksköterska och  
RHiO-handledare
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JAG DELTOG på höstens semi-
narium ”Att möta förändringar” på 
Svartsö i Stockholms skärgård den 5-9 
september. Det var en fantastisk vecka 
med föreläsare och efterhandledare. 
För innehållet stod bland andra Barbro 
Arvidsson, professor i omvårdnad, 
Lone Bodil Jensen, Faglig supervisor, 
Cert. Coach, MPU, Yvonne Wallberg 
Andersson, tidigare ordförande i 

föreningen Handledning i Omvårdnad 
(HiO) och Elisabeth Lindberg, docent 
i vårdvetenskap. 

Teori och praktik
Vi hade föreläsningar på förmiddagar-
na och efterhandledning i grupp under 
eftermiddagarna. I gruppen fick vi 
utrymme att både utmana, stärka och 
fördjupa oss i vår handledarkompetens 

tillsammans med andra 
personer som arbetar med 
professionell handledning. 

Det var fjärde gången jag 
deltog på ett efterhandled-
ningsseminarium där HiO 
är medarrangör. De tidigare 
seminarier jag deltagit på 
var 2010, 2017 och 2019 
och då på den grekiska ön 
Lesbos. 

I år valde arrangörerna att 
stanna inom Skandinavien, 
ett bra val tycker jag. För 
mig var det dessutom en 
ny upptäckt och erfaren-
het att vistas i Stockholms 
skärgård. 

Alltid nära havet
Närheten till havet känns 
oavsett var på ön du befin-

ner dig. Med cykel kan du enkelt ta 
dig runt dit du vill. Vägen kantas av 
berghällar, lummiga blandskogar, ha-
gar med betande kor, hästar och får, 
som hjälper till att hålla landskapet 
öppet. 

Vi var inkvarterade på Svartsö Skär-
gårdshotell & Vandrarhem. Vi bodde 
enkelt och rofyllt med naturen som 
närmsta granne. 

Anläggningen består av två boen-
delängor och ett samlingshus. I boen-
delängorna finns 26 gästrum med plats 
för 56 gäster. Flertalet av rummen har 
egen dusch och wc. 

Spännande dagar
Förutom den speciella och vackra 
miljö vi vistades i var dagarna fyllda 
av mycket spännande och innehålls-
rika föreläsningar med teman som ”att 
möta förändringar”, ”vilka fenomen 
möter vi i vår handledning” med mera. 
Vi lyssnade på Elisabeth Lindbergs 
tankar kring ”Etik i handlednings-
rummet” och Barbro Arvidsson och 
Yvonne Wallberg Andersson pratade 
kring begreppet ”Samarbete”. 

Tack för en fin vecka!
Kerstin Vikengren

Handledare i omvårdnad och 
psykiatrisjuksköterska

Fantastisk vecka på Ostkusten
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LUGNET INFANN SIG redan på 
båtresan till ön. Det fina vädret satte 
tonen för resten av veckan. 

Eftersom jag är fortfarande under 
utbildning hade jag inga speciella 
förväntningar inför denna vecka, bara 
nyfikenhet och viss spänning inför 
mötet med både nya och mer erfarna 
kollegor. 

Med temat Samarbete och föränd-
ring fick vi ta del av både föreläsning-
ar och efterhandledning. 

Precis som varje vårdande möte med 
en patient är ett privilegium kändes 
möten med kollegor från både Sverige, 
Norge och Danmark som ett privile-
gium.

Det vårdande klimatet på ön byggde 
på samarbete och förståelse för den 

förändringen man själv 
genomgår i efterhandledning. 
Många existentiella perspek-
tiv väcktes och lever fortfa-
rande nu när jag skriver detta. 

Svartsö är som en unik 
svensk oas. Fantastisk när-
odlad mat från Bistro Sågen, 
underbart bemötande och den 
vackra naturen är en perfekt 
plats för aktiv och inre reflek-
tion.

Tack till alla som jag har 
mött och utvecklats tillsam-
mans med denna vecka!

Sheila Johansson 

VI TO NORSKE deltakere fra 
veilederseminaret på Svartsø septem-
ber 2022, vil med dette takke for en 
inspirerende og fin uke sammen med 
dere. 

Forventningene på forhånd var store. 
Vi gledet oss og så fram til en uke med 
fokus på inspirasjon og ny lærdom, 
men vi var også litt spente på om det 
ville bli utfordrende med språket og 
det å forstå hverandre.

Det vi sitter igjen med, er en uke fylt 
med ny kunnskap, kunnskapsdeling, 
inspirasjon, motivasjon, trivsel og god 
stemning. Det var veldig fint å møte 
andre veiledere og kunne fokusere på 
denne felles faginteressen over tid. 
Det var også veldig interessant å høre 
om hvordan dere andre jobbet med 
veiledning. Hvordan tilbudet var orga-
nisert og hva det ble lagt vekt på. Ikke 
minst, så var Svartsø også et flott sted 

å være på. Nydelig 
natur, muligheter 
for ro og ettertanke 
samt fantastisk mat 
og vertskap. Vi 
opplever at det er 
et gjensidig ønske 
om å holde kontakt 
og å videreføre et 
nordisk samarbeid i 
en eller annen form. 

Signe Knutsen og 
Hilde Gunn G Ims, 
NSF`s Faggruppe 

for veiledere i Norge

Tack for en fin uke
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BØLGELENGDE 
Jo eldre jeg blir  
jo finere er det å møte folk som snakker  
språket mitt. 
Det er som å møte landsmenn i det vilt  
fremmede  
når du ikke har vært hjemme på mange år. 

Det går ikke på ord, 
det går på bølgelengder, øyners korona, 
varmestråling. Plutselig 
å bli spunnet inn i en kokong av trygghet. 

Og siden  
vikle seg ut av den. En sommerfugl  
ser forundret på de tørre restene av skall  
etterlatt i silken. 

Så flagrer den modig utover jorda. 

KOLBEIN FALKEID

*Dikten ”Våglängd” fick vi från en av de norska 
deltagarna efter seminariet på Svartsö.
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SEMINARIEVECKAN på Svartsö 
inleddes med en kort introduktion av 
Lone Bodil Jensen, ledare för yr-
kesmässig handledning på Ålborgs 
universitetssjukhus, kring veckans 
tema; Förändring. Lone arbetar med 
forskning och utveckling.

I efterhandledning och handledning 
sker en förändringsprocess genom 
samtal om samtalen. Vi öppnar oss 
och berättar, eller lutar oss tillbaka och 
lyssnar. Vi skapar relationer. Bearbetar 
det vi vill förändra hos oss själva, ger 
det tid och låter det ske.

Förändring sker alltid
Vad innebär förändring? Hur uppnår 
vi förändring? Oavsett vad vi vill eller 
om vi vill så sker förändring. Grund-
principen för livet är förändring – vi 
både lever i det och förväntar oss 
förändring. 

Lone lät oss reflektera enskilt över 
betydelsefulla förändringar både privat 
och i arbetslivet. Varför kom just dessa 
förändringar upp nu? Hur förhåller jag 
mig till förändringar? Slutligen fick 
alla samtala med den som satt bredvid 
om sin egen reflektion.

Fördjupning
Lone fortsatte föreläsa under onsdag 
förmiddag. Vi fick ta del av en för-
djupning om förändring, förändrings-
processen, förändringsmotstånd och 
Kant-metoden. Vi fick utrymme för 
reflektioner kring att göra egna föränd-
ringar, att välja hur man vill förhålla 
sig. 

Förändring beskrevs på olika sätt, 
som transformation, process, utveck-
ling, växt, ändring, och att vi flyttar 
position. Lones föreläsning visade 
begreppet förändring från flera per-
spektiv och gav ökad medveten om 
nyanser.

I förändringsprocessen förekommer 
både motstånd och vilja, öppenhet till 
förändring eller att man inte vill delta. 
Det kan uppstå känslor av ”måsten” 
eller andra reaktioner till förändring. 
Lone lyfte ett exempel där en chef 
upplevde att personalgruppen var 
öppen för förändring, men en sjuk-
sköterska reste sig upp och sa att hon 
var trött på att vara i förändring. Hon 
menade att chefen förväntade sig att 
personalgruppen skulle vara öppen för 
förändring, men att det inte stämde. 
Exemplet visade vikten av samsyn 
mellan chef och arbetstagare, att bli 

lyssnad till – eller att inte känna sig 
respekterad. 

Andan i Lones introduktion och fö-
reläsning lade grunden för hela veck-
an. Efter att ha fått vrida och vända 
på begreppet förändring kände vi oss 
trygga i att utforska detta fenomen. 

Pernilla Karlsson
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INOM HANDLEDNING är ett 
syfte utveckling – i bemärkelsen för-
ändring – och det sker på många olika 
sätt. Vi använder ibland olika model-
ler eller metoder för att visualisera 
och allmänliggöra samt för att den 
enskilda ska aktivera fler sinnen och 
tankesätt.

Under seminarieveckan på Svartsö 
presenterade Lone Bodil Jensen, 
ledare för yrkesmässig handledning 
på Ålborgs universitetssjukhus, en 
modell som kallas ”Kanten”, ett sätt 
att visualisera förändring. Vi fick testa 
den och här är en kort beskrivning av 
hur vi gjorde övningen.

Övning i Kantmodellen
Den som var handledare började med 
att utforska fokuspersonens aktuella 
förändringsområde. När det började 
klarna ritade handledaren upp ett berg. 

Det första steget blev att definiera 
det Lone kallade Primär identitet 
(PiD). Det motsvarar den jag är/upple-
ver mig vara i dag. Det jag vet, det jag 
känner till. Vilka potentialer har jag? 

Detta noterades på tavlan, vid ber-
gets fot.

Nästa steg i modellen var att utfors-
ka Sekundär identitet (SiD), den jag 
skulle vilja vara, det jag skulle vilja 
göra.

Det noterades på bergets andra sida, 
och den handledde bestämde hur långt 
ner på bergets sida det skulle stå. Hur 

långt ville personen komma – och när?
Resan över berget blev steg tre. Hur 

fort skulle det gå? Vad behövde ske på 
vägen?

Hjälpsam metafor
Här tyckte jag att metaforen med 
berget var till stor hjälp. Hur högt berg 
är det? Är det spetsigt? Vad är det för 
grus på vägen? Vilka medhjälpare 
har jag för att ta mig över? Finns det 
etappmål längs vägen där man kan 
vila ett tag? Vad i din PiD kan du 
använda dig av som ger dig kraft och 
mod? Finns det snö på andra sidan, 
som du kan glida på en stund för att 
göra vägen lättare? 

Övningen avslutades med att den 
handledde reflekterade över sin pro-
cess.

Även för team
Lone använder Kantmodellen även till 
team. Då kan bergmetaforen hjälpa 
teamet att se vad som är det gemen-
samma målet och även hur man kan 
använda varandras styrkor i resan. 
Deltagarnas olika ork och erfarenhet 
blir då till en styrka så att gruppen kan 
ta sig över kanten.

Olika modeller
Jag har arbetat med Motiverande 
samtal, Future Café och Förbättrings-
arbete inom vården under många år. 
Där är förändring som mål tydligt 
uttalat från start, det ingår i uppdraget. 
Det handlar om olika sätt att coacha, 
ofta med goda resultat. Flera av dessa 
metoder bygger på liknande principer 
som Kantmodellen. Det finns ett nu 

som behöver förbättras, det finns ett 
mål och en strävan att nå dit. 

Jag har även haft grupper i om-
vårdnadshandledning. Dit kommer 
deltagarna utan en tydlig förändringsa-
genda, uppdraget är bredare. Ofta är 
de inte på väg till ett annat sätt att vara 
utan målet är att landa i att den de är 
och det de har är gott nog. Det utmär-
kande för handledningen är att det är 
en plats där jag får stanna upp, ta saker 
i små steg och kan vrida och vända på 
situationer och begrepp. Den handled-
des tankar får stillna, känslorna får ta 
plats liksom det förunderliga i att vara 
vårdare. Kroppen och hjärtat får tala. 

Jag tänker att modellen med ett berg 
och en kant kan vara ett sätt att visua-
lisera förändring. Som alla modeller 
eller metoder behöver man stanna upp 
och fundera över syftet. 

Lone är noga med att Kantmodellen 
ska passas in i handledningen när det 
finns ett tydligt förändringsområde. 
Hon poängterade de reflekterande 
frågorna och att fokuspersonen äger 
frågan. 

Frågor som lyfte
När vi övade Kantmodellen upplevde 
jag att det var alla de underbara, 
utforskande frågorna från handledaren 
och gruppens intresse och stöd som 
var grejen, inte Kantmodellen i sig. 
Lones föreläsning och övningar gav 
mycket tankar kring detta med föränd-
ring, oavsett handledningsmodell. 

Lena Matsson

Kanten som stöd  Kanten som stöd  
för förändringför förändring
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HiO fick inbjudan från SSF 
att delta vid Almedals veckan

Pernilla Karlsson och Lotta 
Carlson från HiO:s styrelse 
representerade oss.

Vi deltog i seminariet ”Så 
kan hälso- och sjukvården or-
ganiseras för att behålla sjuk-
sköterskor – Vi har ansvaret”, 
som arrangerades av Svensk 
sjuksköterskeförening, SSF, 
den 6 juli.

I samband med det de-
lade Pernilla och Lotta ut 
HiO:s foldrar och pratade 
om varför det är så viktigt att 
sjuksköterskor får tillgång 
till HiO: Handledningen ger 
utrymme för reflektion, stöd 
och bekräftelse. Det bidrar till 
en stärkt yrkesroll och bättre 
förutsättningar för omvård-
nadsarbete. 

HiO deltog under Sjuk-
sköterskedagarna den 3-4 
oktober.

Vi stod vid ett bord med en 
Roll-up, delade ut HiO:s fol-
drar och pratade om hur vik-
tigt det är att som sjukskö-
terska få lov att delta i HiO, 
att få möjlighet att reflektera, 
få stöd och bekräftelse – att 
i det bli stärkt i sin yrkesroll 
och i sitt omvårdnadsarbete. 
Syftet var att sprida informa-
tion till deltagarna på mötet.

Vi hade ett bra placerat 
bord, precis vid frukost-, 
lunch- och fikabordet.

Vi tycker att vi nådde ut 
till många av deltagarna på 
sjuksköterskedagarna.

Många kom och var intres-
serade, visade stor förståelse 
och önskade mer informa-
tion.

Pernilla Karlsson och 
Lotta Carlson

HiO med på  
sjuksköterskedagar

Vi fick chansen i Almedalen
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Vid årsmötet 2022 beslutades om nya 
”Riktlinjer för Certifiering av handledare i 
omvårdnad”. Nu finns de för utskrift på vår 
hemsida. För att bli mer lättläst är layouten 
annorlunda än tidigare. 

Vi planerar inte att att trycka de nya rikt-
linjerna, men det går att skriva ut dem på 
en vanlig skrivare. De går även att skriva ut 
som häfte, om man har tillgång till en sådan 
skrivare. 

”Riktlinjer för Certifiering av handledare 
i omvårdnad” vänder sig till utbildningsan-
ordnare samt den som vill bli certifierad.

Riktlinjerna är också ett utmärkt material 
om man vill berätta om vår utbildning och 
den kompetens vi har som omvårdnads-
handledare. Den kan även vara ett stöd  
då man vill forska om handledning i  
omvårdnad. 

Kursen ”Reflekterande Handledning 
i Omvårdnad – handledarutbildning” 
har getts som en uppdragsutbildning 
vid Institutionen för Hälsovetenskaper 
på Högskolan i Skövde. Kursledare 
och lärare var Maria Gustafsson, Ing-
rid Dahlén och Mia Berglund VG-regi-
on har varit uppdragsgivare och de 15 
nya handledarna kommer att handleda 
nyutexaminerade sjuksköterskor som 
går Kliniskt basår, där HiO ingår. 

Då denna utbildning startade mitt i 
pandemin har mycket av undervisning-
en och handledningen skett digitalt, 
men mot slutet av utbildningen har 
deltagarna kunnat träffats på campus. 

Kursdeltagarna har uppskattat utbild-
ningens upplägg, den härliga mixen av 
föreläsningar, seminarier, handledning 
på yrkesfunktion, egen träning i att 
handleda grupper samt handledning på 
handledning. 

Flera deltagare beskriver att det har 
varit tur att de haft detta under den 
tuffa pandemin, utbildningen har gett 
ett andningshål och något annat att fo-
kusera på än den ofta pressade arbets-
situationen. 

Nu ser de framemot att fortsätta 
handleda och utvecklas i sin roll. Flera 
deltagare är redan med i vår förening. 

Vi önskar dem lycka till!

Nya riktlinjer 
för certifiering 
på hemsidan

15 nya Handledare i Omvårdnad!
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”FORSKNING OM Handledning 
i Omvårdnad” stod som tema när Mia 
Berglund och Monica Dahlgren bjöd 
in till en digital, nationell nätverksträff 
i oktober. Träffen samlade ett tiotal 
medlemmar via Zoom. 

Syftet med nätverksträffen var att 
diskutera och problematisera forsk-
ningen om HiO. Närvarande forskare 
var, förutom ovanstående, Barbro Ar-
vidsson, professor emerita i omvård-

nad med inriktning mot yrkesmässig 
handledning. 

Verksamhetsplanen
Initiativet till träffen utgick ifrån 
HiO:s verksamhetsplan gällande 
forskning: 

”Fortsätta verka för vidareutveck-
ling, utbildning och forskning inom 
verksamhetsområdet. Planera och 
genomföra dialog mellan forskare och 

verksamma handledare”. 
Föreningens definition av handled-

ning i omvårdnad låg också till grund 
för nätverksträffen. Definitionen är 
bland annat ”… etik och teorier i 
kunskapsområdet omvårdnad utgör 
ramverk och analysverktyg för hand-
ledningen”.

Vad finns – vad saknas?
Mötet inleddes av Mia Berglund (bitr. 

HiO bygger vidare på  
forskning om handledning
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professor) med frågeställningar om 
hur vi ser på forskning inom HiO, 
vad som finns och vad som saknas, 
kunskapsluckor samt tankar om hur 
går vi vidare? SBU-granskningen från 
2017, gällande forskning om omvård-
nadshandledning, presenterades också 
av Mia. 

Granskningen visade bland annat 
att det finns en uttalad övertygelse 
om att HiO är bra, men att det finns 
otillräcklig evidens för dess effekt på 
patienterna, vården eller på den som 
får handledningen.

Det är ett resultat som skapat fråge-
tecken bland annat med tanke på att 
certifierade handledare ofta får goda 
resultat i utvärderingar av genomförd 
handledning. I diskussionerna fördes 
fram att det finns behov av att proble-
matisera begreppet evidens i förhål-
lande till omvårdnadshandledning. 

Forskning på webbsidan
Monica Dahlgren hade gjort en ge-
nomgång av forskning som fanns på 
HiO:s webbsida i oktober 2022 under 
rubriken Litteratur. Fyra avhandlingar 
(2000–2010), finns på listan. Monica 
presenterade den genomgången under 
nätverksträffen. 

I stora drag framkom följande i 
avhandlingarnas slutsatser och impli-
kationer: 

Omvårdnadshandledning kan ligga 
till grund för den fortsatta utveckling-
en av stödstrukturer till personalen. 
Kunskapsutvecklande handlednings-
modell hade skapats. Drama kan vara 
ett kraftfullt sätt att främja tillväx-
ten av studerandes professionella 
kompetens. Handledarens medvetna 
val av arbetssätt i handledningen är 
betydelsefullt. Öppenhet bör finnas 
för handledningsgruppens lärande-
behov, för att kunna stödja vårdarnas 
kunskapsutveckling och medvetenhet 
om patientens värld. 

Vetenskapliga artiklar (2015–2022) 
på HiO:s webbsida handlar om 
”Ingång i ssk-yrket, Lärande för 
handledare/ lärare i högre utbildning, 
Metoder i handledning, Reflektion, 
Litteraturöversikt om drama, Be-
greppsutveckling samt Processhand-
ledning”.

Stöd i forskningen
Deltagarna i tematräffen ansåg att 
den forskning som HiO refererar till 
genom avhandlingar och vetenskap-
liga artiklar ger ett gott stöd för den 

omvårdnadshandledning som HiO 
representerar. Deltagarna menade att 
forskningen bekräftar deras egen erfa-
renhet av handledning.

Tydligare krav på forskning
Deltagarna var eniga om att mer 
forskning behövs och att vi måste 
vara tydliga med att definiera den 
omvårdnadshandledning som studeras 
(omfång, teoretisk grund, handledarut-
bildad handledare) och att vi behöver 
fortsätta diskutera hur vi på bästa sätt 
kan öka kunskaperna om handledning-
ens betydelse för de handledda, men 
också för möjligheten att ge en god 
och säker vård.

Monica Dahlgren, 
Leg sjuksköterska 

Fil mag vårdpedagogik  
inriktning omvårdnad 

Certifierad handledare  
i omvårdnad
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26/1 kl 18 -20 
”Att starta och driva eget före-
tag i handledning i omvårdnad” 
Mötet sker på Zoom. Anmälan görs till 
maria@confirmare.se. Maria skickar länk 
dagen innan träffen. (mer inormation till 
vänster)

20/2-23 kl 18-20 Tema: ”Det existentiella sam-talet”  
Välkommen på digital nätverksträff med Cecilia Lundmark, Etisk vägledare på Etiskt Forum Sahlgrenska Sjukhuset. Anmälan till: Lotta Carlson – lotta.carl-son@vgregion.se (mer inormation till vänster)

23-24/3
Förmöte, årsmöte och studie-

dag för medlemmar i HiO. 

I anslutning till årsmötet 2023 satsar 

HiO på ett bredaere program än någon-

sin. Före årsmötet diskuterar vi både 

historia och framtid och nästa dag går i 

modets tecken. 

(mer inormation på nästa sida  

och sidab 2)

Kalendarium
26/1 kl 18.00-20.00
”Att starta och driva 
eget företag i handled-
ning i omvårdnad”
Det behövs ökad förekomst och 
förnyad kännedom om handled-
ning i omvårdnad. I tematräffen 
vill vi inspirera nuvarande och 
kommande medlemmar i HiO att 
se möjligheter och ta chansen att 
bedriva handledning i omvård-
nad i egen regi, att vara oberoen-
de av anställning. Vi vill genom 
tematräffen uppmuntra entre-
prenörskap samt stötta befintliga 
företagare med handledning i 
omvårdnad som verksamhet.

Medlemmar i HiO berättar om 
egna erfarenheter av att starta 
och driva företag i handledning 
i omvårdnad. Några exempel på 
frågor vi utgår ifrån.

Varför starta eget? Var fanns 
sporren?

• Hur började vi?
• Vilket stöd finns?
• Vilka fördelar och utmaning-

ar finns?
Kan egna företagare med 

handledning i omvårdnad som 
verksamhet, bidra med att ”sätta 
handledning i omvårdnad på kar-
tan” i privat och offentlig sektor?

Mötet sker på Zoom. Anmälan 
till maria@confirmare.se. Maria 
skickar länk dagen innan träffen.

Varmt välkommen!
Monica Dahlgren och Maria 

Franck Wihlborg

20/2 kl 18-20
”Det existentiella sam-
talet” med efterföljan-
de diskussion.
Välkommen på digitalnätverks-
träff med Cecilia Lundmark, 
Etisk vägledare på Etiskt Forum 
Sahlgrenska Sjukhuset.
Anmälan till Lotta Carlson – 
lotta.carlson@vgregion.se
Länk skickas ut dagen innan.
Varmt välkommen!
Cecilia och Lotta
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Förmöte  
 
”HiO Då, Nu och i framtiden” 
Den 23 mars 2023 kl 14.00-16.30 

Vi har bjudit in representanter från SSF, Vårdförbundet och 
Barbro Arvidsson, professor i omvårdnad med inriktning 
yrkesmässig handledning för att samtala kring temat ”HiO 
Då, Nu och i framtiden”. Var med i detta samtal och 
påverka vår gemensamma framtid i HiO! 
 
Årsmöte 
Den 23 mars 2023 kl 17.00 – 18.30 

Årsmötesförhandlingar, därefter buffé och mingel 
 

Studiedag  
Ge modet i dig en chans 

  Den 24 mars 2023 kl 9.00 – 15.45 
 

 

 

 

 

  Kl. 09.30 - 10.00 Inregistrering. Kaffe och smörgås 

 

Kl. 9.00 Registrering och introduktion till dagen. 

 

Föreläsning 

 

”Att hitta modet i handledningsrummet” 
 

Pernilla Karlsson distriktssköterska fil.mag. och 
Certifierad handledare i omvårdnad.  
Tina Johansson, sjuksköterska fil. mag. och Certifierad 
handledare i omvårdnad. 

 
Kl. 12.00 - 13.15 Lunch 

 

Kl. 13.15 Workshops för ökat mod 

 

        Kl. 15.15 – 15.45 Utvärdering och avslutning 

 

         ”Kaffe to go” 

 
             Arrangör Styrelsen för Handledning i Omvårdnad 

Välkomna!  

 

 

Inbjudan till 
Förmöte, 
årsmöte och 
Studiedag 
 
Till årsmötet inbjuds 
medlemmar i Sektionen för 
Handledning i Omvårdnad, 
HiO, Svensk 
sjuksköterskeförening. 

 
Till förmötet och 
studiedagen inbjuds 
medlemmar och övriga 
intresserade. 

 
När: 23 - 24 Mars 2023 

23 mars kl. 14-16.30  
samt 17.00 – 21.00 
24 mars kl. 09.00 – 15.45 

 
Plats: 

Sjuksköterskornas hus 
Baldersgatan 1 
Stockholm 

 
Anmälan via länk på 
hemsidan 
https://docs.google.com/for
ms/d/1cozwvxFVKqPEASWh1
azH3dztRt_tGSeyC2XJBv2HV
G0/edit#responses  
 

Sista anmälningsdag! 

15 februari 2023 
 

Deltagande enligt följande 
alternativ: 

 
Alt 1. Den 23/3 och 24/3 

Alt 2. Enbart den 23/3 

Alt 3. Enbart den 24/3 
Kostnad: 
300 kr för medlemmar och 
600 kr för icke 
medlemmar oavsett antal 
dagar. Föreningen står för 
matkostnaden. 

 
Kontaktperson vid frågor: 
Elisabeth Kling 
Mail: elisabeth.kling@kau.se  

Modet	ökar	av	handledning	i	omvårdnad,	det	lyfts	upp	i	
utvärderingar	och	forskning	kring	handledning.		

Det	handlar	om	modet	att	ta	ställning	i	etiska	frågor,	att	våga	
stå	på	sig	om	vad	som	är	god	och	patientsäker	omvårdnad	
samt	att	handla	utifrån	det.		

Vi	inbjuder	till	en	studiedag	för	ökat	mod.	Öka	ditt	eget	mod	
och	samtidigt	de	handleddas	mod.	

 


