Verksamhetsplan 2021 för Handledning i Omvårdnad (HiO) - sektion
inom Svensk Sjuksköterskeförening(SSF)

Under verksamhetsåret 2021 planerar HiO att;

•

Fortsätta samverkan med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och
Vårdförbundet. Samverka med övriga sektioner och nätverk i SSF i
frågor som berör verksamhetsområdet. Arbeta med målsättning att
alla grundutbildade sjuksköterskor erbjuds handledning i
Omvårdnad. Arbeta med att ombudsmän lokalt i Vårdförbundet, i
enlighet med Vårdförbundets kongressbeslut verkar för att erbjuda
handledning.

•

Fortsatt samarbete med Vårdförbundets vice ordförande Ann
Johannson och Åsa Sundin ansvarig för sjuksköterskor inom
vårdförbundet.

•

Vår planerade studiedag mars 2020 med föreläsning av Elisabeth
Lindberg docent i vårdvetenskap vid högskolan i Borås skjuts fram
och kommer att genomföras 19 mars 2021. Elisabeths forskning har
en livsvärldsteoretisk grund och fokuserar på områden såsom
existentiella vårdfrågor och reflektionens betydelse för lärande i
vårdande sammanhang.

•

Fortsätta sprida information om HiO genom att arbeta aktiv med
medlemsvärvning via hemsidan, medlemsbladet, fackliga tidskrifter,
kurser, konferenser samt handledarutbildningar vid universitet och
högskolor och via personliga kontakter.

•

Ge ut medlemsbladet två gånger under året för att sprida
information och skapa möjligheter till kontakt mellan medlemmarna.
Tidningen skall fortsatt vara nätbaserad.

•

Fortsätta arbetet med HiO´s nya hemsida.

•

Fortsatt erbjuda Covid 19 samtalsstöd via Facebook.

•

Fortsätta arbetet med Facebooksidan.

•

Verka genom Godkännandekommittén i arbetet med godkännande
av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad, i samverkan
med SSF.

•

Fortsätta arbetet för att medverka till att efterhandledning erbjuds
samt att förteckning över aktiva efterhandledare finns på hemsidan.

•

Erbjuda mentorskap till nya handledare.

•

Fortsätta verka för vidareutveckling, utbildning och forskning inom
verksamhetsområdet. Planera och genomföra dialog mellan
verksamma forskare om handledning.

•

Tillsammans med Norska handledarföreningen planera för och
försöka genomföra ett nytt handledningsseminarium hösten 2021.

•

Utlysa ett eller två stipendium till handledare för att delta i
efterhandledningsseminarium 2021.

•

Stödja och stimulera nätverken i deras arbete. Utifrån
medlemmarnas behov, utveckla, underlätta och möjliggöra
deltagande i nätverk.
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