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Kära medlemmar! Det är med glädje styrelsen nu bjuder in till 
årsmöte och studiedag – IRL, In Real Life! Vi ser fram emot att 
träffa er medlemmar på Baldersgatan i Stockholm 3-4 mars 2022. 
Vi hoppas att du vill vara med och dela med dig av dina framtids-
tankar kring temat på studiedagen ”Hur kan vi tillsammans värna 
och utveckla HiO på bästa sätt”? 

Vi har också planeringen klar för vårt efterhandledningssemi-
narium på Svartsö skärgårdshotell i Stockholms norra skärgård, 
den 5-9 september 2022. Vi bjuder in föreläsare och deltagare 
från Norge och Danmark. Ni som tidigare år deltagit på Lesbos 
kommer att känna igen konceptet och flera av föreläsarna. Missa 
inte detta tillfälle att vara med på seminariet i en vacker skär-
gårdsmiljö dit vi kan komma utan att få klimatångest. Vi utlovar 
ett intressant program med fokus på att möta förändringar. Alla 
medlemmar har fått programmet via mejl. Vi kommer att utlysa 
ett stipendium som medlemmar i HiO kan söka för att täcka en 
del av kostnaderna under seminarieveckan.

Vi har genom en digital enkät frågat våra medlemmar om era  
önskemål utifrån nätverkens upplägg. Baserat på svaren erbjuder 
vi nu 90 minuters digitala efterhandledningsmöten från och med 
november.

Jag har tillsammans med Lena Mattson i styrelsen deltagit i 
SSF:s digitala ordföranderåd där den nya styrelsen i SSF presen-
terades. Genom de olika sektionerna fördes viktiga samtal runt 
sjuksköterskans roll och framtid, och de olika förutsättningarna 
runt om i landet. Jag belyste vikten av att erbjuda sjuksköterskor 
möjlighet att delta i omvårdnadshandledning, som ger stöd och 
ökat mod att arbeta efter ICN:s etiska koder, samt bidrar till ett 
hållbart yrkesliv för sjuksköterskor.

Det känns som att HiO har vind i seglen! Under året har vi 
godkänt åtta nya handledare och är glada för att allt fler kollegor 
väljer att utbilda sig till omvårdnadshandledare.

I skrivande stund har vintern anlänt även till Göteborg och jag 
vill önska alla medlemmar en fin jul med hopp om ledighet. Vi 
ses i Stockholm i mars!

Linda Sjöholm
Leg. sjuksköterska, specialistutbildad  

intensivvårdssjuksköterska, handledare och
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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SSF:s nya ordförande  SSF:s nya ordförande  
brinner för handledningbrinner för handledning

FÖR ANDRA GÅNGEN ordna-
des SSF:s årliga ordförandekonferens 
via Zoom. Alla SSF:s sektioner och 
närverk var inbjudna. HiO repre-
senterades av vår ordförande Linda 
Sjöholm. Jag, Lena Matsson, var för 
första gången med som bisittare för att 
lyssna och lära. 

Ny ordförande
SSF har en ny ordförande, Oili Dahl, 
som vi nu fick träffa i hennes nya roll. 

Punkter som togs upp på förmid-
dagen var presentation av den nya 
styrelsen, nytt medlemssystem, verk-
samhetsplan, rapport från utredning av 
examensmål och yrkeskvalifikations-
direktiv som pågår (handlar om EU 
och antal praktikveckor i olika länder). 
På eftermiddagen togs samverkan och 

gemensamma informationsinsatser 
upp, samt lite om sjuksköterskedagar-
na. Sist fick varje sektion/nätverk 
några minuter att berätta vad som är 
deras prioriterade frågor just nu.

HiO:s fokus
Linda sa så bra att vårt viktigaste 
fokus är att allt fler sjuksköterskor 
får handledning för att öka deras mod 
att genomföra all den omvårdnad vi/
de vet/kan/vill ge. Det ökade modet 
bidrar till en patientsäkrare vård då 
sjuksköterskan kliver fram och tar 
plats i teamet.

För många av de specialistbaserade 
sektionerna är rätt utbildning och 
kompetenskrav viktiga frågor. Det 
saknas rätt specialistutbildning, den 
används inte när de är utbildade, den 

efterfrågas inte och betalas inte.

På tre lärosäten
Då tänkte jag på det fantastiska i att vi 
har tre lärosäten som bedriver utbild-
ning till omvårdnadshandledare med 
precis de kompetenskrav vi i HiO 
efterfrågar. Lärosätenas läroplaner 
stämmer väl med HiO:s godkännan-
dekriterier. Personer från utbildningar 
finns i eller nära till styrelsen. Att vi 
har detta är en så bra bas. Skönt att vi 
redan har en utbildning på plats, till 
skillnad från flera andra sektioner.

Det var en bonus att få se så många 
engagerade sjuksköterskekollegor från 
hela landet!

Lena Matsson

SSF:s nya ordförande, Oili Dahl, höll 
för första gången i ordförandekonfe-
rensen och brinner sedan tidigare för 
handledning i omvårdnad.
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VÅRENS NÄTVERKS-
TRÄFF i Göteborg hade 
rubriken ”Digital pedago-
gik med kommunikation”. 
Margaretha Jenholt Nolbris 
ledde oss i samtal och reflek-
tion kring sinnenas betydel-
sefulla roll i handlednings-
situationen. 

Med utgångspunkt från det 
vi, var och en, redan vet och 
kan, delade vi erfarenheter 
och reflektioner med varan-
dra om sinnenas påverkan 
i handledningen. Man kan 
säga att vi blev mer klarsyn-
ta för hur sinnena påverkar 
samspelet i handledningen, 
oavsett om den sker i det 
fysiska rummet eller digitalt. 

Viktig bekräftelse
Margaretha lyfte också vik-
ten av att ge både varandra 
och oss själva bekräftelse i 
vårt handledaruppdrag. Hon 
fick oss att se och, genom ett 
par övningar, uppleva sinne-
nas roll i handledningen. 

Margaretha beskrev hur vi med hjälp 
av våra sinnen kan vara i kontakt med 
den yttre världen samt med känslorna i 
den egna kroppen. Av all den informa-
tion som våra sinnen behandlar är över 
80 procent reserverat för synsinnet. 
Ögonkontakten säger så mycket; ”att 
se mig”, att få vara i fokus, känna en 
samhörighet eller få sin självkänsla 
förstärkt. Vi kan dela mycket utan ord, 
till exempel genom blickar i samspe-
let. Vi tolkar varandras ansiktsuttryck 
och miner som i sin tur förmedlar 
olika känslor. 
Förnimmelser
Känseln är ett sinne som också spelar 
en viktig roll i samspelet mellan 
människor, även i handledningssitua-
tionen. Vi skakar hand, ger en klapp 
på axeln eller annan lugn och mild 
beröring för att bekräfta att den andra 
finns och accepteras för den hen är. Är 
man fysiskt nära den andre kan man 
också förnimma hens känslotillstånd. 

Att förnimma, att uppleva genom 
våra sinnen, sker både i det digitala 
mötet och i det fysiska rummet. Det 
finns dock skillnader då vi i det fysiska 
mötet använder många fler sinnen för 
att förnimma, exempelvis syn, hörsel, 
känsel och lukt. I det digitala mötet 
blir det fokus på syn och hörsel medan 
de andra sinnena inte är till hjälp på 
samma sätt. Vi är ibland snabba att 
tolka det vi förnimmer med våra sin-
nen, vilket kan leda till missförstånd 
oavsett var handledningen sker. 
Viktig skillnad
Några handledare lyfte hur Sidsel 
Tveiten i sin bok ” Yrkesmässig hand-
ledning – mer än ord” tydligt beskriver 
vikten av att skilja på förnimmelser, 
tolkningar och reaktioner. En handle-
dare berättade hur en deltagare, i ett 
digitalt möte, satt bortvänd från ka-
meran, hyperventilerade och snyftade. 
Handledare tolkade det hon såg och 
hörde som att deltagaren var ledsen. 
Så var det inte alls, hen var besviken! 

Reflektionen som handledare 
gjorde kring situationen var att 
hen inte kunde tolka kropps-
språket rätt. Att förnimma 
via känseln gick exempelvis 
förlorat i handledningen i det 
digitala rummet. 
Delade med oss
Vi delade under dagen med 
oss av upplevda situationer 
i den digitala handledningen 
kontra det fysiska rummet. 
Vilka skillnader och likheter 
finns då det gäller samspelet 
utifrån vad vi förnimmer med 
våra sinnen? Flera handledare 
upplevde att det var en fördel 
att få börja handledningen i det 
fysiska rummet om man sedan 
behövde gå över till digitala 
möten. Man hade då börjat 
samspelet och kommunikatio-
nen med gruppen med hjälp 
av många sinnen. Det var till 
stor hjälp om man gick över 
till att handleda via skärmen, 
där man inte kunde använda så 
många sinnen för att förnimma 

samspelet i handledningen. 
Övning med ringar
Under nätverksträffen fick vi testa en 
övning, ”Övning med ringar”, där sin-
nena var i fokus. Övningens syfte är 
att våga minnas och minnas visuellt. 

Margaretha presenterade ringar med 
rubrikerna minne, ljud, doft/lukt/smak 
och känslor. Under varje ring var en 
ruta där vi uppmanades skriva eller 
rita. Eftersom vi gjorde detta digitalt 
blev det i mitt fall att jag skrev på ett 
tomt papper.

Deltagarna uppmanades att tänka/
minnas ett positivt barndomsminne 
och fylla i det som dök upp i rutorna 
(se exempel på nästa sida). Det blev 
många härliga skildringar och skratt 
då vi berättade för varandra om våra 
barndomsminnen. Övningen kan 
användas i handledningen och då fo-
kusera på omvårdnadssituationer, helst 
positiva, som deltagarna delar med 
varandra. 

Det gäller att se upp…
om sinnenas roll i handledningen
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En handledare berättade hur hen 
kunde be gruppdeltagarna att skriva 
ner vad de kände när de kom i hand-
ledningsrummet. Vilka sinnen var 
aktiva? På samma sätt kan de reflek-
tera över vad de upptäcker med sinnen 
då de går in i ett vårdrum. 

Ett annat sätt att reflektera kring 
sinnenas betydelse är att be deltagarna 
i handledningen att ”ta oss till en plats 

som betyder mycket för dig”. Det kan 
vara en metod att använda i ”lära-
känna-fasen” för att få fram personen 
bakom professionen utan att för den 
skull bli för privat. 
Se upp!
Valet av rubrik till denna text undrar 
ni kanske över. Några lärde sig under 
nätverksträffen att det är viktigt att se 
upp och in i kameran längst upp på 

datorn då vi handleder digitalt. Det 
är först då den andre får ögonkontakt 
med mig som handledare. Det är väl 
digital pedagogik med kommunikation 
om något? 

Maria Franck Wihlborg, Mölndal
Leg. Sjuksköterska

Omvårdnadshandledare
maria@confirmare.se

Minne Ljud
Doft/ 
lukt/ 
smak

Känsla

Ett positivt  
barndomsminne:
Vi gick till stranden med 
kusinerna

Glada barnröster
Plask i vattnet

Salt vatten
Saft och kex 

Vatten mot huden
Omhuldad av moster

Maria Franck  Maria Franck  
Wihlborg.Wihlborg.
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VÅRTERMINEN 2021 hade jag 
två avslutningar för processinriktad 
omvårdnadshandledning, POH, för 
sjuksköterskor i Kliniskt basår.

Vi utvärderade sedan POH digitalt 
med hjälp av metoden ”Kartan”. 

Jag började med att läsa upp det som 
deltagarna hade skrivit ner vid första 
tillfället på höstterminen 2020, då vi 
tog upp deras förväntningar på hand-
ledningen. 
Kartan som hjälp
Deltagarna hade inga som helst svå-
righeter att hänga på och berätta om 
sin resa med kartan som hjälp: var var 
jag i början, var är jag nu och vart är 
jag på väg? Hinder, möjligheter? De 

navigerade sig fram jättefint.
Jag ställde dessutom några ytterli-

gare frågor:  Har handledningen hjälpt 
dig att nå dina mål och förväntningar? 
Vilken betydelse har handledningen 
haft för dig? Vad har du bidragit med 
för att skapa en konstruktiv gruppro-
cess och är det något som du har sak-
nat i handledningen? Jag tog en fråga i 
taget. Det gick bra och kändes positivt.
Utan kamera
Det var bara en deltagare som hade 
kamera på under träffen, men det 
funkade ändå. Så gott som alla delta-
garna uttryckte tankar som; jag känner 
att jag inte är ensam, fler känner som 
jag, jag känner mig stärkt, fin stäm-

ning i gruppen, kände mig trygg. 
Övriga kommentarer som uttrycktes 
var att det ändå kan skapas de käns-
lorna fastän vi bara har träffats digitalt 
samt att man har saknat det mänskliga 
mötet. 

Personligen blir jag både glad och 
varm i hjärtat av kommentarerna från 
deltagarna. 

Karin Persson
Barnmorska, omvårdnadshandledare

Sahlgrenska Universitets sjukhus

”Kartan” fungerar i digital 
utvärdering

Läs mer om metoden ”Kartan”  
i Medlemsbladet nr 1-2020.
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”En bild säger mer än tusen ord”, vidgar kreativiteten 
och gör hela kroppen delaktig. 

Efter nätverksträffen i Göteborg i maj skickade del-
tagarna in en bild tillsammans med sin utvärdering. 
Här är några exempel, men av upphovsrättsliga skäl 
med andra bilder.

”Påfylld till 
brädden!”

”Det finns en lösning, 
men processen tar tid.”

”Fått Inspiration.” 

”Ugglan får bli symbolen för mötet. 
Många kloka tankar det ”blitt”.
Ingen känner sig här bakom flötet.
Här får alla som vill säga sitt.”

”Jag fick en 
ny blomma i 
mitt kreativa 
handledar-
skap – nya 
möjligheter 
till blomning 
och utveck-
lande, nya 
infallsvink-
lingar, be-
tydelsen av 
sinnen och 
hur vi gör 
och inte gör 
tolkningar.”

”Bilden symboliserar den 
värme och omtanke som 
finns i gruppen. Vi delar, tes-
tar, diskuterar och reflekterar 
tillsammans.”

”Utsikten 
från en 
grottöpp-
ning är 
som mötet 
i handled-
ning.” 
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TILL HIO:S ÅRSMÖTE 2022 
kommer styrelsen att ta fram ett för-
slag på förändringar av riktlinjer för 
godkännande av handledare i Hand-
ledning i Omvårdnad. Den tydligaste 
förändringen är att rubriken blir ”Rikt-
linjer för Certifiering”, men förslaget 
innehåller även justeringar i innehållet 
och ansökningsförfarandet till godkän-
nande. 
Nästa steg
Styrelsemedlemmarna Mia Berglund 
och Monica Öberg Nordin har haft 
i uppdrag av styrelsen att ta fram ett 
förslag till revidering av riktlinjerna. 
Nu vill styrelsen ta nästa steg och 
Riktlinjer för Certifiering blir därför 
en punkt på årsmötet.

Nuvarande riktlinjer för godkännan-
de av handledare i omvårdnad utfor-
mades under slutet av 1990-talet och 
fastställdes vid årsmötet 2000. Syftet 
var att säkerställa kvaliteten på den 
Handledning i Omvårdnad som ges till 
vårdpersonal i omvårdnadsarbete och 
riktlinjerna har varit en viktig faktor 
för utvecklingen av omvårdnadshand-
ledning. Dokumentet skapades som 
ett styrdokument för godkännande av 
handledare, men ligger även till grund 
för utbildningen till handledare på lan-
dets högskolor/universitet. De utbild-

ningar som bedrivits sedan dess följer 
riktlinjerna och omfattar 30 hp.  
Föreslagna förändringar
I de förändringar som föreslås har vi 
förskjutit fokus i dokumentet, från att i 
huvudsak vara riktlinjer för handledar-
utbildning till att tydliggöra förening-
en Handledning i Omvårdnads inställ-
ning till krav på certifierad (tidigare 
godkänd) handledare. Vi uppdaterar 
även begrepp och text i det befintliga 
dokumentet samt förtydligar kompe-
tenskraven. Vi vill också underlätta 
ansökningsförfarandet rent praktiskt.

Syftet med riktlinjedokumentet är 
samma som tidigare – det vill säga att 
säkerställa kvaliteten på Handledning i 
Omvårdnad. 
I korthet
Förslagets viktigaste punkter i korthet:

• Uppdaterad text i dokumentet 
samt bakgrundstext med historik fram 
till i dag.

• En definition av vad omvårdnads-
handledning är, enligt HiO.

• HiO:s begrepp ”godkännande av 
handledare i omvårdnad” ändras till 
”certifiering av handledare i omvård-
nad”. Handledning i omvårdnads 

certifiering innebär att handledaren 
uppfyller samtliga kriterier enligt 
HiO:s kompetenskrav, det vill säga 
utbildad sjuksköterska med minst tre 
års yrkeserfarenhet, omvårdnadskom-
petens motsvarande magisternivå samt 
godkänd handledarutbildning, 30 hp.

• Ansökan om ”dispens från for-
mell kompetens” tas bort och ersätts 
av ”ansökan om reell kompetens”. 
Sökande ska då kunna uppvisa mot-
svarande kompetens som vid formell 
kompetens.

• Rekommendationsbrev enligt 
tidigare riktlinjer tas bort för de med 
formell kompetens med motiveringen 
att alla sökande ska uppvisa godkänd 
handledarutbildning motsvarande 30 
hp eller motsvarande kompetens.

• Layout och format på riktlinjedo-
kumentet uppdateras.

Skickas till alla
Inför nästa årsmöte planerar styrelsen 
att skicka ut hela förslaget till nya 
riktlinjer så att alla medlemmar kan ta 
ställning till det.

Monica Öberg Nordin,  
Mia Berglund och Lena Matsson

Förslag till HiO:s årsmöte i mars 

Godkännande kan bli certifiering
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VI VILL TIPSA om en ny svensk 
studie om att utbildas till handledare 
i omvårdnad via nätbaserad undervis-
ning. Studien är gjord av Jenny Molin, 
Monica Öberg Nordin, Britt-Marie 
Lindgren och Barbro Arvidsson vid 
Umeå universitet, 2021.

A personal and professional journey 
- experiences of being trained online 
to be a supervisor in professional 
supervision in nursing

Aim 
The aim of this longitudinal study 

was to explore the experiences of 
registered nurses (RNs) learning on-
line to be a supervisor in professional 
supervision in nursing.

Method 
This study used a longitudinal induc-
tive qualitative design with semi-
structured focus group discussions 
before, during, and after participating 
RNs completed the training.

Results 
The results showed that learning to be 
a supervisor in professional supervi-
sion in nursing online was a personal 
and professional journey and that lear-
ning online was an advantage rather 

than a disadvantage. 
The results are presen-
ted in a linear way; ho-
wever, the participants’ 
learning processes went 
back and forth throug-
hout the whole course.

Conclusion and 
implications
The goal of nursing is 
to provide safe, high-
quality care. To do 
that, nurses need to 
strengthen their profes-
sional role as nurses 
through supervision.  
Nurses today often work alone in 
complex environments with ambigu-
ous responsibilities; therefore, access 
to supervision needs to be ensured. 
By our results we conclude that it is 
possible to learn how to become a 
supervisor via online tutoring. Impli-
cations are that online tutoring makes 
the course available for more RNs 
and this in turn can contribute to more 
RNs being offered supervision in the 
future. To pursue with online tutoring, 
it seems important to create social pre-
sence in this context. This can be done 
by providing online spaces, structured 
activities that encourage and support 

interaction, discussions about social 
presence, and an established commi-
ment to interaction.

Här finns artikeln: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/17482631.2021.1952523 
Open Access article, A personal and 
professional journey - experiences of 
being trained online to be a supervisor 
in professional supervision in nursing, 
published in International Journal of 
Qualitative Studies on Health and 
Well-being, Volume 16 Issue 1.

Monica Öberg Nordin

Ny studie om nätbaserad  
handledarutbildning

Monica Öberg 
Nordin är medför-

fattare till en ny 
studie om nätba-
serad undervis-

ning, publicerad av 
Umeå universitet.
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JAG HAR I MÅNGA ÅR arbetat 
som lärare på sjuksköterskeprogram-
met vid institutionen för Omvårdnad 
vid Umeå universitet. Min inriktning 
har varit mot handledning i omvård-
nad och ledarskap. Numera är jag 
pensionär. 

Genom åren har jag upplevt hur 
kraftfullt handledning i omvårdnad 
kan vara både för den professionella 
och personliga utvecklingen i student-
grupper på grund- och avancerad nivå 
samt i handledningsgrupper med verk-
samma sjuksköterskor inom regioner 
och kommunal vård och omsorg. 
För lärare
Mot den bakgrunden växte tanken 
fram att erbjuda nyanställda lärare 
kollegiala reflekterande samtal i grupp 
med samma metodik som handledning 
i omvårdnad, men med pedagogik 
som ämnesområde och didaktik som 
utgångspunkt. En sådan handlednings-

grupp, med sex deltagare, genomför-
des sedan under perioden november 
2020 till och med april 2021. 
Syfte/målsättning 
Syftet var att bidra till personlig och 
professionell utveckling samt att få 
stöd i att hantera olika situationer 
tillsammans med andra kollegor. Mål-
sättningen var att stärka de nyanställda 
genom att reflektera i grupp.

Innehåll, arbets-
sätt och struktur
De kollegiala reflekterande samtalen 
innebar att den nyanställde, förutom 
mötet med en mentor på individnivå, 
erbjöds att möta andra nyanställda vid 
institutionen för reflekterande samtal i 
grupp.

Samtalen hade formen av grupp-
handledning och utgick från en 
utforskande pedagogik med ett 
systematiskt arbetssätt. Modellen som 

styr processen bygger på tanke, känsla 
och handling. Reflektionen är central 
i handledningen. Reflektionen inne-
bar bland annat att ta ett steg tillbaka 
för att se och tänka över sig själv och 
vad man gör samt relatera till tidigare 
erfarenheter. 

Handledare för gruppen var en per-
son med kompetens i handledningens 
teori och metodik. I samtalen gavs 
möjligheter att reflektera över situa-
tioner, som hör samman med den nya 
yrkesfunktionen/rollen. Det betyder att 
det är medvetna upplevelser och ”här 
och nu” situationer som bearbetas. I 
samtalen gavs möjlighet att sätta ord 
på tankar, känslor och handlingar. Var-
je tillfälle avslutades med att gruppen 
sammanfattade vad de fått med sig för 
lärdomar/kunskaper/erfarenheter från 
handledningen. 
Struktur och regler
Det finns en struktur i handledningens 

HandledlingskunskapHandledlingskunskap
  för kollegialt stöd   för kollegialt stöd 
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I handledarutbildningarna på 
Malmö universitet (Hälsa och sam-
hälle) har vi sedan några år tillbaka 
använt oss av Studentlitteraturs bok 
”Pedagogik för sjuksköterskor”. Det 
är en bra antologi sammanställd av 
Håkan Sandberg, men ända sedan den 
kom ut har jag saknat ett kapitel om 
handledning i grupp. Nu har jag fått 
möjlighet att åtgärda detta och i nästa 
upplaga, som utkommer våren 2022, 
ingår ett kapitel om handledning i 
grupp. 

Jag utgår från en modell utarbetad 
av Lisbeth Lindell. Sedan 1993 har vi 
haft omvårdnadshandledning enligt 
denna modell på vårt sjuksköterske-
program och sedan 2003 har jag haft 
förmånen att få leda detta arbete.

 

metodik, som följer vissa regler:  
• Deltagandet bygger på en önskan 

att arbeta med sin egen professionella 
utveckling.  

• Tystnadsplikt gäller så det som tas 
upp förs inte vidare utanför gruppen.

• Var och en i gruppen ansvarar själv 
för det man tar upp i samtalen - arbetet 
bygger på begreppen äkthet, accep-
tans, empati, ansvar, utmaning, stöd 
och tillit.

• Alla i gruppen deltar aktivt genom 
att ställa frågor med syfte att se situa-
tionen från olika perspektiv.
Genomförande 
De reflekterande samtalen planerades 
under en termin. Gruppen träffades 
vid sammanlagt sex tillfällen, var av 
det första tillfället var en introduktion. 
Varje gruppsamtal varade 90 minuter. 
Rollsammanblandning undveks vilket 
innebär att handledaren ej samtidigt 
var i någon form av chefsställning i 
förhållande till de handledda.
Resultat
Resultat från muntlig utvärdering som 
genomfördes i slutet av perioden, citat 
från deltagarna: 
Vad har varit bra?
• att alla varit nya
• att få möjlighet att ta del av alla 

andras situationer/berättelser
• att få höra andra och att känna igen 
sig
• stärkande att delta i gruppen
• att ha börjat reflektera mera
• att vädra sina tankar
• att andra känner likadant som jag
• att få diskutera strategier
• att få stöd av andra
• att få styrka 
• att lätta hjärtat
• att få utbyta erfarenheter och få nå-
gon annans perspektiv på mina tankar 
• handledning i att tänka annorlunda
• att det inte varit så kravfyllt.
Vad har varit mindre bra?
• att inte kunna frigöra tid till handled-
ningen vid alla tillfällen
• att själv prioritera in det i kalendern 
• ibland har det känts som att vi haft 
ett uppdämt behov av att prata mer 
fritt, då vi så sällan ses, även om jag 
förstår att detta inte är ett forum för 
det.

Utvärderingen avslutades med att 
var och en med 2–3 ord fick beskriva 
känslan av att ha deltagit i gruppen. 
De ord som framkom var: tacksamhet, 
värme, energi, kraft, omtanke, förtro-
ende, tillit, fristad, sammanhållning, ta 
med känslan i framtiden och själsligt 
varm.

Syftet med de kollegiala reflekte-
rande samtalen i grupp för nya med-
arbetare var att bidra till personlig 
och professionell utveckling samt att 
få stöd i att hantera olika situationer 
tillsammans med andra kollegor med 
liknande upplevelser. 
Det yttersta målet
Målsättningen var att stärka den nyan-
ställda genom att reflektera i grupp. I 
dessa samtal var utgångspunkten äm-
nesområdet pedagogik med didaktiska 
frågor, men i en omvårdnadskontext, 
det vill säga reflektioner hos lärare 
inom en sjuksköterskeutbildning. I 
en förlängning kan även det sägas 
leda till omvårdnadshandledningens 
yttersta mål, det vill säga en god och 
säker vård i ett gott arbetsklimat. 

Uppfylld målsättning
Som handledare för gruppen anser jag 
att målsättningen med de reflekterande 
samtalen till stora delar uppfyllts. Jag 
hoppas att de reflekterande samtalen 
kommer att permanentas och vara en 
del i det mentorprogram som finns på 
institutionen.

Monica Öberg Nordin

Omvårdnadshandledning ingår
i ”Pedagogik för sjuksköterskor”

Detta har gett mig en hel del erfaren-
het av Lindells modell. Nu fick jag 
chansen att mer i detalj beskriva hur 
jag arbetat med den, och vilka fallgro-
par som finns, i den nya upplagan av 
”Pedagogik för sjuksköterskor”.

 
Nu väntar jag spänt på antologin. Vi 

behöver många som beskriver mer i 
detalj hur vi handleder. Jag hoppas att 
detta inspirerar fler att skriva.  

 
Lindell, L. (2014) Omvårdnadshand-

ledning – reflekterat erfarenhetsbaserat 
vetande. Malmö universitet. (Finns på 
nätet)

Sandberg, H. (2017) Pedagogik för 
sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.

Marianne Kisthinios RN MSc
Universitetsadjunkt/Inter-

nationell koordinator
University lecturer/Inter-

national coordinator
marianne.kisthinios@mau.se
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FENOMENET VILA har varit med 
mig under många år, både i min roll 
som sjuksköterska, då jag har vårdat 
patienter som har drabbats av stroke, 
och som lärare på sjuksköterskeutbild-
ningen och andra vårdutbildningar. 
Jag har sett hur betydelsefullt det är 
för patienten att få en rytm mellan vila 
och aktivitet. 

Många gånger har jag informerat 
om att vilan är lika viktig som aktivi-
teten och fört denna kunskap vidare 
till patienter, närstående och studenter. 
Rytmen mellan aktivitet och vila är 
viktig för patienter som drabbats av 
stroke, men också för alla människor – 
oavsett livssituation. 
Vad händer i vilan?
”Vi får i vilan hämta andan och vå-
gar släppa taget. Att vila är att för en 
stund tillåta sig att förlora kontrollen 
och låta livet komma till sig” skriver 

Tomas Sjödin i sin bok ”Det händer 
när du vilar”. 

Han menar också att ”vilan hjälper 
oss att ställa rätt frågor och hjälper oss 
att skilja allt som kan göras från vad 
som ska göras”. Att vilan är nödvändig 
beskriver författaren: ”Somligt i livet 
är bara åtkomligt i viloläge. Det är när 
vi slutar anstränga oss som saker kan 
hända. Utan vila reduceras chanserna 
till fördjupning och mognad. Därför är 
vilan en del av ansvarstagandet i livet.
Ett eget fenomen
Sjödins beskrivning av vilan passar så 
väl in på vad som händer i handled-
ning. Vi benämner dock sällan det som 
vila. Därför var det självklart för mig 
att skriva om just vilan då jag i ut-
bildningen till omvårdnadshandledare 
skulle skriva om ett fenomen i hand-
ledning. Som handledare vill jag skapa 
goda förutsättningar för vila. 

Jag brukar alltid börja med att läsa 
ur en bok och ha ett ljus tänt. Delta-
garna landar på stolarna och får tid att 
byta spår från icke-vila (arbetet) till 
vila (handledningen). Att ha mobilerna 
avstängda ger också möjlighet till vila. 
Förutom dessa förutsättningar ville jag 
ta reda på hur vilan ser ut i handled-
ning och hur jag kan synliggöra den 
för deltagarna. 
Få artiklar om vila
Det är svårt att hitta artiklar som tar 
upp ordet vila (rest/repose). Jag använ-
de därför Margareta Asps ”variationer 
på vila” från hennes avhandling ”Vila 
och lärande om vila”. Hon ställer 
frågorna: Vad innebär vila? Hur lär sig 
människor att vila? Hur kan förutsätt-
ningar skapas för människor att lära 
sig vila? 

Då jag läste de utvalda artiklarna 
kom jag fram till att vila i handled-

Vila – centralt i handledning
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ning kan beskrivas som i illustrationen 
ovan. 
Benämns sällan
Sjuksköterskorna nämner sällan ordet 
vila i de grupper som jag handleder. 

Utifrån mitt resultat och min modell 
beskriver deltagarna i mina grupper i 
stället vilan som: 

• Att hitta styrkan i varandra här.
• Jag har växt som människa och 

blivande sjuksköterska.
• Det är så bra att få dela känslor här.
• Skönt att få lufta här och få bekräf-

telse och energi från dig.
• Jag slappnar av när jag är här och 

tänker inte på jobbet. Man kan vara 
sig själv här hos dig och kan säga det 
man vill.

• Skönt att få 
bolla och höra att vi 
känner samma.

• Jättebra med 
feedback, att få 
bekräftelse på att 
jag gjorde rätt. Det 
känns lättare i hjär-
tat nu att få prata ut.

• Axlarna åker 
genast ner här.

• Här är kravlöst 
och ingen stress.

• Det känns bra 
att få prata och få 
respons.

• Jättebra att få 
bolla tankar och få 

andra perspektiv.
• Avslappnat och kravlöst. Att få 

dela med sig av erfarenheter och 
tankar.
Gör vila synligt
Jag menar att det är betydelsefullt att 
göra fenomenet vila synligt i hand-
ledningsrummet. När jag tar upp det i 
mina grupper upplever jag att delta-
garna får en positiv känsla av att prata 
om det. Det betyder också mycket för 
dem att höra hur viktig rytmen icke-
vila (arbetet) - vila (handledningen) är. 
Vi vet att handledning har en positiv 
inverkan vid stress. Det kan lugna 
många att påminna om att det inte är 
farligt att blir trött av arbetet om man 
behåller vilorytmen ”det är inte farligt 

att ligga i, bara man regelbundet läg-
ger av”. Handledningen blir här så 
betydelsefull. 

Man kan säga att vilan kan vara 
livräddande för patienten som har 
drabbats av stroke. Den har också en 
räddande funktion för deltagarna i 
handledning. Tomas Sjödin beskriver 
det så: Ordet vila är så kort, anspråks-
löst och försynt, men ändå ett rymligt 
ord. Vilan öppnar upp ett rum och ett 
vindskydd och kan bli en livräddning”. 

Källor
Asp, M (2002) Vila och lärande om 
vila. En studie på livsvärldsfenomeno-
logisk grund (Doctoral thesis, Gothen-
burg Studies in Educational Sciences, 
180). Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis.
Franck Wihlborg, M (2017). Vila- ett 
centralt fenomen i handledning. Yr-
kesmässig handledning i vård och om-
sorg. Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa. Göteborgs Universitet.
Sjödin, T (2013). Det händer när du 
vilar. Libris förlag. Örebro.

Maria Franck Wihlborg, Mölndal
Leg. Sjuksköterska

Omvårdnadshandledare
maria@confirmare.se
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Vi testar  
nya vägar
Inbjudan till nätverk på nätet
STYRELSEN HAR FUNDERAT över hur orga-
nisationen kan möta medlemmarnas behov. Ett sätt kan 
vara att träffas i nätverk. Tidigare har det funnits lokala 
och regionala nätverk, men i dag ligger flera av dessa 
på is. Eftersom alla testat att använda digitala möten 
via Zoom/Teams väcktes idéen att ha nätverk digitalt. 
När vi kan träffas över nätet styr inte geografin, vi kan 
”mötas” var vi än verkar. 

Vi har åtagit oss att testa idén genom att bjuda in in-
tresserade till ”tematräffar”. Beroende på intresset pla-
nerar vi att i framtiden fortlöpande annonsera/mejla om 
när, var och hur vi kan träffas. De första träffarna leds 
av personer från styrelsen, men det kan säkert även bli 
andra medlemmar som tar initiativ till nätverksträffar 
på nätet.

Först ut i januari är Lotta Carlson:
Tema: Efterhandledning i handledning i omvårdnad
Datum och tid: 24 januari  kl 18-20
Mejla lotta.carlson@vgregion.se för länk till mötet.
Ta med dig en situationen du vill reflektera över.
Alla är välkomna! 

Andra träffen leds av Marianne Kisthinios:
Tema: Efterhandledning i handledning i omvårdnad
Datum och tid: 21 februari kl 18-20
Mejla marianne.kisthinios@mau.se för länk till 
mötet.
Ta med dig en situationen du vill reflektera över.
Alla är välkomna!
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ETT REGIONALT NÄTVERK 
har bildats för omvårdnadshandledare 
i Skåne. Initiativet kom på grund av 
nyfikenhet om var vi alla finns, vad vi 
gör, samt en vilja att stötta varandra 
och öka möjligheterna till samarbete. 
SSF:s Sektion Handledning i Omvård-
nad (HiO) har bidragit med kontakt-
uppgifter på omvårdnadshandledare 
med bas i Skåne. 

Nätverket har haft en första digital 
träff och gruppen enades om att ett 
regionalt nätverk är av värde. Syftet 
är att stötta och tipsa varandra, sam-
arbeta, ge utrymme för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte samt möjligheter för 
metahandledning. Målsättningen är att 

träffas digitalt var tredje månad. 
Tanken är att vi deltagare inför mö-

ten mailar frågeställningar eller andra 
ämnen till sammankallande. Vi är alla 
en del i att skapa mötets agenda och 
att bidra till nätverket. 

Är du omvårdnadshandledare och 
verksam i Skåne är du mer än välkom-
men att höra av dig och delta.

Karina Simonsen
Vårdutvecklare, leg sjuksköterska, 

yrkesmässig omvårdnadshandledare,
karina.simonsen@skane.se

 
 

Regionalt nätverk för  
omvårdnadshandledare i Skåne

Hoppas du blev inspirerad 
av reportagen i Medlems-
bladet. Vi vill gärna ta del 
av dina tankar. Skriv eller 
hör av dig till redaktören 
(se sid 2)
Nästa tidning kommer i juni 
2022.
Ha en riktigt fin vinter!
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Handledarseminarium 
i Stockholms skärgård

DU SOM ARBETAR med pro-
fessionell handledning och som vill 
fördjupa dig i din handledarroll – 
välkommen till Efterhandlednings-
seminarium – 5-9 september 2022 på 
Svartsö skärgårdshotell i Stockholms 
skärgård

Medlemsbladet har många gånger 
berättat om de efterhandledningsse-
minarier som arrangerats på Lesbos i 
Grekland. Du kanske har varit sugen 
på att delta, men tvekat inför resan? 
Nu är det dags för ett efterhandled-
ningsseminarium i Sverige, på ön 
Svartsö i Stockholms skärgård.

Svartsö är en levande skärgårdsö. 
Svartsö skärgårdshotell och vandrar-

hem blir vår plats för 
en veckas efterhandled-
ningsseminarium. 

Övergripande tema 
för veckan är föränd-
ringar, att möta och 
arbeta med förändringar  
i handledning. Vi arbetar med föreläs-
ningar och handledning i grupper. Det 
finns även tid att vistas i öns  
speciella natur. 

Ladda ner program och läs mer om 
tider, pris, föreläsare, veckoschema, 
anmälan och innehåll på hemsidan:
https://www.swenurse.se/sektiner

ochnatverk/foren
ingenforhandledningiomvardnad.4.20
64505d1721dddde1093927.html

Sista anmälningsdag 
21 mars 2022.
Välkommen!
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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 
Den 3 - 4 mars 2022 
 3 mars kl 17 – 21 
 4 mars kl 9.30 – 16 
Plats:
Sjuksköterskornas hus
Baldersgatan 1
Stockholm
Länk till anmälan:
https://forms.gle/ 
w8E6XzmQG5uYk9sz9
Max 30 deltagare
Sista anmälningsdag
30 januari 2022
Kostnad
2022 kommer medlemmar 
enbart att betala för maten 
på studiedagen. Ingen kost-
nad för mat efter årsmötet 
och ingen kursavgift.
Övriga betalar en avgift  
utöver matkostnaden. 
Deltagande enligt följande 
alternativ:

Årsmöte
Den 3 mars 2022
Kl 17 – 19 Inregistrering och årsmötesförhandlingar.
Kl 19 Mat och mingel.

Studiedag
Den 4 mars 2022

Tema
Hur kan vi tillsammans värna  
och utveckla HiO på bästa sätt?
Framtidsworkshop om Handledning i Omvårdnad 

Studiedagen 2022 går i framtidens och utvecklingens tecken. 
Nästan två år av pandemi har ställt oss inför många nya upplevel-
ser inom HiO. Många har testat digital handledning och vi har fått 
nya intressanta erfarenheter. HiO:s styrelse har via Zoom deltagit i 
många sammanhang med SSF och Vårdförbundet, gjort en podd, 
arbetat om texten i Godkännanderiktlinjerna samt beslutat att hålla 
efterhandledningsseminarium i Sverige hösten 2022. 

På temat ”Hur kan vi tillsammans värna och utveckla HiO på bästa 
sätt?” har HiO:s styrelse arbetat med en strukturerad metod, Future 
Café, för att beskriva vårt nuläge och framtida möjligheter.

Nu behöver vi öppna för alla medlemmars erfarenheter och bjuder 
därför in till en avgiftsfri utvecklingsdag. Vi ska använda metoderna 
Future Café och Kanten för att utveckla temat på ett strukturerat 
sätt. Vi längtar efter att skapa framtiden tillsammans med er – uti-
från vår gemensamma kompetens och erfarenhet.

Under dagen ska vi också ses i grupper för erfarenhetsutbyte kring 
handledningen utifrån era önskemål.

Tider den 4 mars: 
9.30 Inregistrering, kaffe och smörgås
10.00 Välkomna och introduktion
10.15 Workshop del 1
12.30 Lunch
13.30 Workshop del 2 
14.30 Erfarenhetsutbyte i valda grupper
15.30 Avrundning, kaffe
16.00 Tack för idag

Arrangör: Styrelsen för Handledning i Omvårdnad

Välkomna!


