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Kära medlemmar! Att tillträda som ordförande under corona-
pandemin har känts speciellt. Tack vare en fantastisk styrelse 
och de digitala möjligheter som finns har vi via Zoom lyckats 
hålla ett årsmöte där jag valdes till ordförande. Sedan har vi haft 
styrelsemöte med förberedande och efterföljande möte, också via 
zoom. 

Vi planerar nu för vårt deltagande på sjuksköterskedagarna i 
november (om det nu blir av). Vårt samarbete med Vårdförbun-
dets vice ordförande Ann Johansson, leder nu till att det kommer 
att finnas information om oss och vikten av omvårdnadshandled-
ning på vårdförbundets webbsida.Vi planerar även för ett repor-
tage i Vårdfokus med syfte att ytterligare sprida kunskap kring 
omvårdnadshandledning och dess effekter.

Vår roll som omvårdnadshandledare är viktig, och behovet av 
handledning och stöd i samband med etiska dilemman som leder 
till moralisk stress, är nu viktigare än någonsin. Det är väldigt 
angeläget att vårdpersonal erbjuds stöd i form av samtal och 
handledning för att de ska orka stanna kvar i vårdyrket.

Vi lever just nu i en oviss och orolig tid där vården har antagit 
nya dimensioner. I min roll som intensivvårdssjuksköterska är 
omvårdnaden annorlunda när vi bara i undantagsfall har närstå-
ende på plats. Det känns sorgligt och påverkar både närstående 
och patienterna, men ersätts till viss del av telefonsamtal och en 
närvarande personal.

Vår nya styrelse riktar nu blicken framåt. Vårt fokus är att bli 
synligare i olika sammanhang, inte minst inom forskningsområ-
det. Vår styrelsemedlem Lotta Carlson har till exempel nyligen 
publicerat en artikel om effekterna av omvårdnadshandledning.

Jag har stort hopp inför framtiden i arbetet tillsammans med en 
engagerad och driven styrelse.

Jag önskar alla medlemmar en fin sommar med lagom ”dis-
tans”. Hoppas att ni får en välbehövlig semester.

Linda Sjöholm
Leg. sjuksköterska, specialistutbildad  

intensivvårdssjuksköterska, handledare och
ordförande i Handledning i Omvårdnad
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Måste all handledning upp-
höra när vi inte får träffas 
fysiskt?
Vad händer med Handledning 
i Omvårdnad i pandemitider? 

Vi ska inte träffas fysiskt. I vårdande 
sammanhang ska inte studenter och 
vårdpersonal från olika områden sam-
manstråla ens i mindre grupper, som i 
handledning. 

Den första tanken är kanske att ställa 
in, vilket också hänt på flera platser. 
Men här berättar vi om regioner som 
valt att ge Handledning i Omvårdnad 
digitalt. Vi vill också dela med oss av 
erfarenheter av att utbilda omvård-
nadshandledare online, vilket skett i 
Umeå även innan pandemin. 

Göteborg
På grund av corona/covid-19 ställdes 
all utbildning på Göteborgs Universi-
tet under våren om till digital distans-
utbildning.

I den utbildning till processinrik-
tade omvårdnadshandledare som 
pågår ingår att delta i processinriktad 
omvårdnadshandledning, POH. Vi fick 
tänka om!

POH digitalt
Deltagarna i kursen gör nu sin POH 
via Zoom. Kursen fortsätter som 
planerat enligt tid och datum, men di-
gitalt. Det är 4-5 deltagare per grupp. 
De ses åtta gånger per termin och har 
samma handledare vid varje tillfälle.

Under den digitala kursen har prak-
tiska övningar tillämpats på lite olika 
sätt:

Handledare har skickat bilder via 
canvas lärplattform, handledare har 
delat sina databilder på dator på 
skrivbord med deltagare, samt uppma-
nat deltagare att ha kritor och pennor 
tillhands. 

Man får som handledare använda sin 
fantasi och kreativitet.

För att få ett hum om hur det gick 
skickade vi i maj ett mail med två 
frågor till deltagare:

• Skillnad på fysisk POH?
• Hur är det?

Här är de svar vi fick in
”Vi har träffats på Zoom innan så, då 
vet vi vilka vi är”
”Det fungerar bra”
”Kan känna mig ensam efteråt, ingen 
pratstund med deltagare”
”Viktigt att få tid efteråt, till exempel 
15 minuter reservtid efter avslutad 
handledning”
”Öva på handledarskapet, (handledare 

kan handleda handledare genom att 
vara sufflös på Zoom”).
”Blir fortare trött, behöver flera pau-
ser, ta flera raster”
”Det är svårare att göra övningar som 
rollspel”
”Det har gått bättre än jag tänkt, men 
det känns viktigt att vi känner varan-
dra innan för att man ska känna sig 
trygg med att ta upp sina situationer 
digitalt”
”Bra, men man blir lite trött”
”Det blir inte samma flöde i samtalen, 
man tappar en dimension, man säger 
mindre. I och med att man är ”mutad” 
så tar det tid att gå in och säga något, 
innan man klickat på sin mikrofon är 
tillfället förbi”
”Samtalen blir mer uppstyltade, men 
man lär sig att mer aktivt lyssna då 
man avbryter mindre”
”Bra att få öva på det”
”Svårare att se minspel och känna av 
stämningen i rummet”
”Bra att vi kan fullfölja utbildningen 
digitalt då alternativet var att sluta”

Margaretha Jenholt Nolbris

Covid-19 stoppar inte handledning
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Umeå
Handlarutbildning digitalt,  
funkar det?
Sedan 2014 har Umeå universitet, 
institutionen för omvårdnad, bedrivit 
digital handledarutbildning, Ledar-
skap och yrkesmässighandledning i 
omvårdnad, 30 hp. Utbildning bedrivs 
under fyra terminer med kursträff på 
studieorten en gång per termin. All 
övrig undervisning sker digitalt. När 
den digitala utbildningen startade var 
den först i landet. Egenhandledning 
och ledarskapsträning sker digitalt, 
studenterna handleder egna grupper 
i fysiska möten och får handledning 
på handledning digitalt. Utbildningen 
följer HiOs riktlinjer för godkännande 
av omvårdnadshandledare.

Många utryckte tveksamhet till hur 
kvalitén i utbildningen skulle kunna 
upprätthållas, eftersom utbildningen 
förutsätter närvaro i möten samt 
utveckling av förmågan att läsa av 
andras reaktioner och handla utifrån 
dem. 

Tredje omgången handledarutbild-
ning startade hösttermin 2019. Ut-
bildningen är noggrant utvärderad. 
Studenterna är överlag mycket nöjda 
med utbildningens upplägg och form. 
Några har vid starten av utbildningen 
uttryckt viss oro inför de digitala mö-
tena, men denna oro har lagt sig och 
studenterna uttrycker att det digitala 
mötet i stället bidrar till en fokuserad 
närvaro i en trygg hemmiljö. Detta, 
menar studenterna, har betydelse för 
deras delande av erfarenheter och 
känslor. Lärarnas erfarenhet är att den 
digitala oro som finns initialt snabbt 
går över. Med tiden utvecklas den 
känslomässiga relationen och djupet 
i handledningssamtalen. Dialogen 
i handledningen är central, orden 
utforskas och förståelsen fördjupas. 
Lyssnandets konst fördjupas på ett 
påtagligt vis. Utveckling av tekniska 
hjälpmedel har inte varit i fokus. Fem 
T, Tid, Trygghet, Tillit, Tydlighet och 
Teori kännetecknar även denna form 
av HiO. Dessa erfarenheter gör att det 
känns tryggt att ge även handledarut-
bildning digitalt.

Digital handledning
Umeå universitet har även erfarenhet 
av studenthandledning i HiO digitalt, 
då ett av programmen ges på distans. 
Erfarenheterna har även här visat att 

det är en fullt möjlig form för HiO. I 
nuvarande utbildning ges HiO i termin 
två, tre och sex.

Omställning
Vid Umeå universitet ges sjuksköter-
skeutbildning på campus. Denna fick 
på grund av corona-pandemin snabbt 
ställas om till digital undervisning. Det 
är viktigt med förberedelser och intro-
duktion för att uppnå handledningens 
yttersta mål. Här hade vi stor hjälp av 
våra erfarenheter av handledarutbild-
ning samt sjuksköterskeutbildning 
med HiO på distans.

Skövde
Omställning till digital Handledning i 
Omvårdnad
Högskolan i Skövde har Reflekterande 
Handledning i Omvårdnad (RHiO) i 
sitt sjuksköterskeprogram. Studenterna 
har RHIO under sitt andra och tredje 
utbildningsår. Handledningen leds av 
utbildade omvårdnadshandledare. På 
grund av corona-pandemin ställdes 
all undervisning snabbt om till dis-
tansundervisning med stöd av Canvas 
lärplattform. 

Det väckte många frågor: Hur 
utformar man RHiO digitalt? Vilka 
utmaningar finns? Vilka metoder går 
att tillämpa? 

Jag tog kontakt med min styrelsekol-
lega i HiO Monika Öberg-Nordin och 
fick några goda råd och praktiska tips.

Teknik och ordningsregler
Som lärare kopplar jag upp mig cirka 
30 minuter före start och skapar ett 
väntrum. Där styr jag vilka som kan 
komma in i Zoom-rummet. Om man 
använder en och samma länk till alla 
grupper och sammankomster slipper 
man hålla ordning på vilken länk som 
skickats till respektive kurs. Lägg tid 
på att prata om ordningsregler vid de 
första handledningstillfällena. Utgå 
från nedanstående punkter, precis som 
i en grupp som träffas fysiskt. 6-7 stu-
denter per grupp är lagom vid digital 
HiO.

• Uppmana studenterna att i god tid 
kolla sina uppkopplingar så att allt 
är OK vid start samt att sitta vid fast 
anslutning till Internet, vilket minskar 
risken för ”svajande” uppkoppling.

• Informera om att det inte är OK 
att komma in i Zoom-rummet efter att 
handledningen påbörjats. 

• Informera studenten om vikten av 
att sitta ostört och avskilt och att an-
vända hörlurar både utifrån fokusering 
och sekretess. Användandet av hörlu-
rar minskar även risken för rundgång 
av ljudet

• Alla ska ha kameran igång hela 
handledningen och micken av när de 
inte pratar. 

• Kom överens om hur man påkallar 
uppmärksamhet när man vill ha ordet.

Vi har inte utvecklat den tekniska 
delen via Zoom i handledning utan 
endast visat bilder vid behov. Vyn i 
Zoom är den som visar alla deltagare 
samtidigt. Vi använder ordet, det vill 
säga att beskriva en känsla genom ord, 
beskriva symboler osv. Vandrande 
dialog passar bra att använda. Att 
vända stolen och lyssna till grup-
pens reflektioner görs enkelt genom 
att fokuspersonen stänger sin kamera 
under gruppens reflektion. Det blir 
alltså väldigt lite användning av annat 
än själva samtalet i gruppen.

Sprida till kollegor
Dessa tips delgav jag mina kollegor 
som sedan haft RHiO via Zoom. Vid 
ett handledning på handlednings-
tillfälle samlade jag in lite erfarenheter 
från lärarna. De hade då haft en eller 
två tillfällen via Zoom. Erfarenheterna 
var att det funkar, men att lärarna sak-
nar den intima närvaron med möjlig-
heten att se allas kroppsspråk. Det är 
mycket som händer i det fysiska rum-
met mellan studenterna som inte kan 
ske vid digitala möten. Det upplevdes 
svårare att avläsa studenternas reaktio-
ner på det som sades. Lärarna funde-
rade på hur de som handledare kan 
utveckla och fördjupa reflektionerna 
samt att träna sig i att se allas reaktio-
ner i det digitala rummet. Det diskute-
rades också hur vanliga handlednings-
verktyg som tavlan och photolangage 
kan användas digitalt. 

Förhoppningsvis är detta en tillfäl-
lig arbetsform innan vi kan återgå till 
RHiO på campus. Jag är dock glad 
över att vi kunnat erbjuda denna möj-
lighet och ser en utvecklingspotential 
i hur vi kan genomföra RHiO digitalt. 
Med digitala möten kan det bli möjligt 
att nå andra grupper, som skolskö-
terskor och andra som bor långt från 
varandra.
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Digital erfarenhet
Som omvårdnadshandledare har Mo-
nica erfarenheter av att handleda sjuk-
sköterskor digitalt inom både regionen 
och kommunal verksamhet: 

Det har varit uppskattat då avstånden 
i glesbygden varit långa och handled-
ning annars inte blivit av. Sjuksköter-
skor som arbetar ensamma har uttryckt 
betydelsen av att få dela erfarenheter 
och reaktioner. Någon har uttryckt det 
som: ”detta har varit min livlina” samt 
betydelsen av handledningens gemen-
skap, vilket uttryckts som ”jag är inte 
ensam”.

Möjlighet till reflektion
Mia har erfarenheter från Klinisk 
Basår KBÅ vid Skaraborgs Sjukhus 
(SkaS) (Skövde, Lidköping, Fal-
köping) som, liksom övriga KBÅ i 
Västra Götalandsregion, pausat den 
Processinriktad Omvårdnads Handled-
ning (POH) som ingår basåret: 

Vid SkaS har de efter förfrågan från 
verksamhetschefer och framförallt från 
sjuksköterskor i KBÅ valt att erbjuda 
PHO digitalt med en förmiddags- 
och en eftermiddagstid i veckan för 
samtliga sjuksköterskor i KBÅ. Detta 
blir inte samma trygga grupp, men ger 
ändå möjligheter att med handledning 

få reflektera med andra sjuksköterskor 
i KBÅ i rådande situation.

Vi vill med dessa exempel visa på 
vikten att inte ge upp handledning i 
Omvårdnad under de speciella förhål-
landen som nu råder. Det finns möjlig-
heter. 

Ge inte upp!
Monica Öberg-Nordin (Umeå) 

och Mia Berglund (Skövde)
styrelseledamöter i HiO

VVaarrmm  ttaacckk  fföörr  DDiinn  iinnssaattss  ssoomm  OOrrddfföörraannddee  ii  
SSeekkttiioonneenn  HHaannddlleeddnniinngg  ii  OOmmvvåårrddnnaadd  

  
YYvvoonnnnee  WWaallllbbeerrgg  AAnnddeerrssssoonn    

  
En gåva har skänkts till Svensk sjuksköterskeförenings insamling till  
Girl Child Education Fund till stöd för afrikanska flickors skolgång.  

Fonden stödjer föräldralösa flickor som är barn till sjuksköterskor. De flesta 
av flickorna är föräldralösa på grund av aids. 

 

 
Vänliga hälsningar 

 
Sektionen Handledning i Omvårdnad 

 

 

Årets studiedag blev inställd, men tack vare nytänkande 
kunde vi ha årsmötet som planerat. Vi sågs hel enkelt 
på nätet! Lite ovant först men årsmötesordförande Ann 
Blomström ledde oss galant genom mötet. 

Yvonne Wallberg Andersson avtackades efter sin tid 
som ordförande med en uppskattad gåva som bestod av 
ett bidrag till Girl Child Education Fund (illustration t h). 

Till ny ordförande för Handledning i Omvårdnad val-
des Linda Sjöholm. 

Som ny ledamot valdes Marianne Kisthinios. 
Läs mer på vår hemsida, omvardnadshandledning.se

Digitalt årsmöte
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Jag heter Marianne Kisthinios 
och har nyligen blivit invald i 
styrelsen för HiO. 

Min resa med omvårdnadshandled-
ningen började när jag skrev min 
B-uppsats för cirka 20 år sedan. I det 
arbetet ställde jag frågan till litteratu-
ren ”Hur kan utbrändhet undvikas hos 
sjuksköterskan?” Svaret blev, bland 
annat, genom att delta i omvårdnads-
handledning. 

På den tiden jobbade jag inom 
geriatriken, där jag också har min 
specialisering. Jag tog då beslutet att 
bli omvårdnadshandledare. Sedan 
dess har jag fördjupat mig i ämnet 
både som sjuksköterska och som 
universitetsadjunkt och haft det som 

ett av mina centrala uppdrag. Det är 
också omvårdnadshandledning jag har 
fördjupat mig i ur ett vetenskapligt 
perspektiv, de sista åren med inrikt-
ning mot metahandledning. 

Andra stora intressen och arbetsupp-
gifter jag har är internationalisering 
och pedagogik. Jag ansvarar för våra 
handledarutbildningar och är ordfö-
rande i fakultetens internationella råd 
på Malmö Universitet, där jag arbetar. 
Jag har metahandlett i säkert 14 år. 

Jag gick min utbildning till omvård-
nadshandledare hos Barbro Arvids-
son i Halmstad. Det är en av de bästa 
utbildningarna jag någonsin gått. Tack 
för det Barbro, om du råkar läsa detta. 

I föreningen hoppas jag kunna bidra 
med min entusiasm för omvårdnads-
handledning, men också min erfaren-

het och vetenskapliga fördjupning i 
ämnet. Kanske jag också kan tillföra 
något kring kopplingen mellan om-
vårdnad och handledning, speciellt i 
det teoretiska avseendet? 

Jag skulle nog kunna betraktas som 
en omvårdnadsteoretisk nörd. I alla 
fall om ni skulle fråga mina studenter 
och kollegor. 

Tusen tack för ert förtroende, jag 
lovar att göra mitt yttersta för vår om-
vårdnadshandlednings skull.

Marianne Kisthinios
Östra Förstadsgatan 21

211 31 Malmö
Tel 072 588 13 07

e-post marianne.kisthinios@mau.se

Marianne ny i styrelsen
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Under två år har jag haft möj-
ligheten att driva processhand-
ledning på Norra Älvsborgs 
Länssjukhus i Trollhättan. Det 
var intensivvårdsavdelningen 
som initierade funktionen, 
som efterhand spred sig till 
andra kliniker och avdelningar 
inom NU-sjukvården. Den 
här artikeln handlar om vad vi 
gjort, vilka resultat vi fått, hur 
det slutade och våra erfaren-
heter.

Först några rader om mig. Jag arbetar 
idag som t f studierektor inom NU-
sjukvården med ansvar att driva den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 
Min vårdbakgrund finns i ambulans-
sjukvården, där jag arbetat i 34 år. Am-
bulanssjukvården har över tid genom-
gått en tydlig kompetensutveckling där 
min egen utbildningsresa får illustrera 
just det; först gick jag en 7-veckors-
utbildning i ambulanssjukvård på 
Torpagymnasiet i Göteborg 1982, 
via undersköterska 1989, sjuksköter-
ska 2006 på Högskolan i Trollhättan 
fortsatte jag till specialistsjuksköterska 
inom prehospital vård i Borås, 2013. 

Första gången jag råkade på hand-
ledning var under grundutbildningen 
till sjuksköterska och sedan var jag 
såld. Väl tillbaka i ambulansen startade 
vi 2007 ett projekt som resulterade i 
en artikel som finns att läsa i Interna-
tional Emergency Nursing från 2012, 
Group supervision as a means of deve-
loping professional competence within 
prehospital care. 

Min tid som handledare började på 
allvar hösten 2011 när jag på halvtid 
började handleda personal på IVA. 
Under den tiden fick jag möjlig-
het att gå handledarutbildningen på 
Göteborgs Universitet, vilket gav mig 
otroligt mycket. Det finns mycket från 
den utbildningen som jag använder 
mig av i min handledning. Därefter 
gjorde jag under en kortare period en 

Processhandledare på heltid i två år

Peter Brink, Utbildningscentrum, NU-
sjukvården, Trollhättan.

avstickare till den akademiska värl-
den och jobbade ett tag som lärare på 
grundutbildningen för sjuksköterskor 
på Högskolan Väst i Trollhättan. 

Uppstart
Våren 2017 blev jag uppringd av 
chefen på intensivvårdsavdelningen på 
NÄL i Trollhättan som ville diskutera 
en framtida heltidstjänst som vårdut-
vecklare med fokus på processhand-
ledning. Just då arbetade jag som ad-
junkt på Högskolan Väst i Trollhättan 
efter att bara något år tidigare lämnat 
NU-sjukvården. Att bli erbjuden en 
heltidstjänst som processhandledare 
kunde jag bara inte tacka nej till. Jag 
brinner verkligen för handledning 
och tror att den kan vara en del i den 
framtida vården. Därför tackade jag 
ja och startade handledningen på IVA 
hösten 2017. En verklig utmaning och 
ett modigt beslut av ledningen på IVA.

Eftersom viss personal på IVA 
redan hade smakat på handledning var 
manegen delvis redan krattad. Efter en 
kort introduktion på några arbetsplat-
sträffar startade vi så handledningen 
under hösten 2017. Till en början var 

det obligatoriskt för personalen att 
delta i två handledningar, men från 
våren 2018 blev deltagandet frivilligt. 
Under hösten bedrevs handledningen 
i 23 grupper med totalt 177 deltagare. 
När den frivilliga perioden sedan tog 
vid valde 65 procent av personalen att 
fortsätta, vilket motsvarade 13 grupper 
med 120 deltagare. 

Under resans gång etablerades också 
handledningen på andra klinker, ryktet 
spreds som ringar på vattnet. Våren 
2018 bedrevs det också handledning 
på ortopeden, neurologen, palliativa 
enheten samt i kliniskt basår, det första 
året för nyutexaminerade sjuksköter-
skor. Totalt bedrevs det handledning 
i 22 grupper med ungefär 180 delta-
gare. Det stora antalet grupper gjorde 
att jag körde två handledningar per 
dag förutom fredagar då mycket av 
planerings- och uppföljningsarbetet 
genomfördes.

Grupperna
Grupperna bestod av en så bred bland-
ning som möjligt –  utifrån kompetens, 
yrkesroll, erfarenhet, ålder och kön. 
Det var viktigt att gruppens delta-
gare speglade vardagen ute i vården. 
Därför blandades sjuksköterskor och 
undersköterskor. De arbetade dagligen 
tillsammans och det kändes självklart 
att de också skulle sitta tillsammans 
i handledningen. Läkarna blev också 
tillfrågade, eftersom de arbetar under 
samma förhållanden, men tyvärr 
tackade de nej i brist av tid. 

Från början var det 6–8 i varje 
grupp, vilket visade sig vara en nack-
del. Frånvaron var relativt stor i vissa 
grupper, ofta var det 3–4 borta. Därför 
utökades grupperna till tio delta-
gare vilket i realiteten gav hanterbara 
grupper vid varje tillfälle. Vi skapade 
kontrakt som klargjorde reglerna för 
handledningen. Vi träffades var 3:e 
– 4:e vecka under höst och vår, och 
satt 1,5 - 2 timmar per gång, ingen 
handledning bedrevs under jul och 
sommarsemestern, gruppernas delta-
gare var desamma över tid, med vissa 
justeringar efter varje termin. 

De nyanställda hamnade i egna 
grupper, vilket kan ha varit en nack-
del. Dessa grupper blev riktigt tajta, 
vilket fick till följd att det tog längre 

aaa
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tid att bli en i gänget. Tanken var att 
en grupp med nyanställda efter ett år 
skulle splittras och delas på grupper 
med fler erfarna medarbetare, vilket 
vi inte hann genomföra. Om jag fick 
chansen att starta handledningen igen 
skulle jag gjort annorlunda, i skenet 
av ”lära-känna” och hur viktigt det var 
för att känna sig mer trygg på arbets-
platsen hade det varit bättre att sätta de 
nya i grupper med erfarna medarbetare 
direkt. Istället blev de nya en grupp i 
den stora gruppen, vilket kan ha varit 
till nackdel för arbetsplatsen. 

Vissa handledningar låg utanför 
ordinarie arbetstid. För att påminna 
deltagarna gick det alltid ut ett sms till 
gruppen dagen innan handledningen, 
vilket var mycket uppskattat.

Handledningsmodell
Den valda handledningsmodellen är 
framarbetad av Pertoft och Larsen, 
som beskriver den som en process-
handledning med syfte att bevara 
och vidareutveckla yrkeskunnandet. 
Tidigare i min handledning fick varje 
deltagare muntligen presentera sitt 
spörsmål för gruppen i en första runda. 
Här genomförde jag nu en föränd-
ring. Istället för att muntligen dra sin 
berättelse fick de skriva ner sin tanke/
fråga/fundering på en lapp som jag 
som handledare sedan läste upp för 
gruppen. Gruppen fick sedan välja 
det ämne som verkade mest intressant 
för dagen, de valde alltså ämne före 
person. Syftet var att minska risken att 
en dominant person i gruppen alltid 
skulle få ordet. 

Fokuspersonen för dagen blev följ-
aktligen den som skrivit ner det valda 
ämnet. Här skapades också en ämnes-
bank, händelser som vi inte tog upp 
kunde användas vid senare tillfällen, 
då gruppen hade svårt att hitta något 
ämne. Därefter följde en sedvanlig 
process med frågerunda och sedan en 
mer allmän diskussion där fokusperso-
nen blev ombedd att vara tyst – vilket 
i vissa fall kunde vara svårt. En period 
bad jag fokuspersonen att vända ryg-
gen till för att skapa en större plats för 
lyssnandet när de andra i gruppen drog 
sina resonemang. Många upplevde 
det positivt, det blev ett mer fokuserat 
lyssnande och det var lättare att vara 
tyst. I avslutningen fick alltid, som sig 
bör, fokuspersonen ordet och kunde 
beskriva vad hen tagit med sig från 
handledningen. En återkoppling ge-
nomfördes också vid varje tillfälle, det 
var viktigt att lyfta ämnet från gången 
innan för att få en kontinuitet. Ibland 
blev återkopplingen en längre diskus-
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sion och ibland fanns det inget behov 
av att dra upp det ”gamla” ämnet igen.

Vad pratade vi om?
Efter varje termin försökte jag ge både 
chefer och deltagare en bild av vilka 
ämnen som varit uppe för diskussion. 
Här ovan finns fyra diagram som speg-
lar innehållet från handledningen med 

IVA-personalen. Första dia-
grammet illustrerar hur ämnena 
fördelades i stort och de föl-
jande ger en mer detaljerad bild. 

Vad tyckte personalen?
För att få en bredare bild av vad 
personalen tyckte om hand-
ledningen fick de svara på en 
uppföljande enkät. Frågorna 
besvarades med hjälp av en 
likertskala 1–5 där 1 är låg 
grad och 5 motsvarar hög grad. 
Resultatet blev så här:

I vilken grad har du haft an-
vändning av handledningen  
i själva arbetet?  3,9

I vilken grad har handledningen 
gett dig energi?  4,3

I vilken grad har du  
upplevt trygghet 
i handledningen?  4,5

I vilken grad har gruppen  
betytt och gett  
något för dig?   4,4

I vilken grad har du bidragit till 
de övriga i gruppen?  3,7

I vilken grad har handledningen 
påverkat dig negativt?  1,3

Här är några kommentarer 
som personalen skrev i sam-
band med enkäten;

• Mycket bra och lärorika 
diskussioner 

• Oerhört givande. Stärker 
oss kollegor plus ger oss en bra 
sammanhållning 

• Mycket bra! 
• Mycket nödvändig ventil 
• Jättebra att träffas kollegor 

emellan och få möjlighet att 
diskutera/ventilera konstruktivt 
med ”opartisk” vägledning 

• Fortsätt ha handledning! 
• En bra satsning på/omkring 

arbetsmiljön för att kunna venti-
lera, fråga, öppna sig. 

• Superbra! Skönt att få prata 
av sig med folk i samma sits. 

• Handledningen har många 
gånger räddat mig från att må 
dåligt och när jag får tankar om 
att sluta. Det är helt fantastiskt 
och något jag vill fortsätta med! 

• Fantastisk grupp som ger 
mig nya sätt att se på saker i 
arbetet.

• Bra forum för att få prata av 
sig.

• Homogen grupp, men olika 
tankar och tycke finns för bra 
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diskussioner. 
• Mycket bra termin, härlig grupp, 

skönt att få ventilera sig.
• Detta har blivit mycket bättre än 

vad jag tänkt. 
• Mycket lärorikt och roligt som 

bidragit med mycket. 
• Både bra och dåligt med hand-

ledningen. Ibland känns det som om 
vi ”snöar” in på det negativa med 
vårt arbete. Finns så mycket positivt 
och det är lätt att alla negativa tankar 
påverkar en. 

• Fantastisk möjlighet att diskutera 
problem, utbyte av tankar, funderingar, 
reflektioner. 

• Positivt, nytänk, öppna ögon, nya 
perspektiv, förståelse, tillit. 

• Tycker att det är bra att det väcker 
tankar om förhållningssätt hos mig 
och andra. 

• Bra att kunna diskutera med var-
andra. Bra att lära känna sina medar-
betare på ett annat sätt, man får ”nya 
ögon”. 

Lojalitet
Personalen uppvisade en stor och 
beundransvärd lojalitet, inte så mycket 
mot organisationen, men väl mot pa-
tienter och kollegor. Detta leder också 
till en samvetsstress, vilket många 
exempel från handledningen visar. 
Vårdpersonalen får dåligt samvete om 
de inte jobbar över, tar ett extrapass 
eller ställer upp på olika sätt. De pratar 
ofta om att vetskapen om att någon 

annan får göra det de egentligen skulle 
ha gjort skapar det dåliga samvetet. 
Här uppstår en tydlig konflikt mellan 
lojaliteten och frustrationen oavsett 
kompetens, erfarenhet eller ålder. Och 
allt som oftast tar lojaliteten över, de 
tar extrapasset, jobbar över och ställer 
upp. Vilket i sin tur kan leda till en 
ökad exponering för den frustration 
som de alltför ofta beskriver, persona-
len hamnar i en negativ spiral som är 
svår att bryta.

I konflikten mellan frustration och 
lojalitet vill jag påstå att handledning-
en fungerat som en renande funktion, 
ett slags katalysator. Personalen har 
fått en arena, ett forum, där de haft 
möjligheten att lätta på trycket och 
på så sätt bli av med en hel del av 
sin frustration. Vid flertalet tillfällen 
har de uttryckt just det när de lämnat 
rummet. Det är verkligen skönt att 
få pysa och bli av med en del skräp i 
ryggsäcken.

En grundläggande tanke i min 
personliga syn på handledning handlar 
om kunskapsutveckling. Varför ska 
mindre erfarna göra om de misstag jag 
en gång har gjort? Handledning kan 
vara ett sätt att sprida den tysta kun-
skap som många erfarna vårdarbetare 
har. Vi lever mitt i vår egen kunskap, 
men tar vi verkligen vara på den? 

När jag tillträdde tjänsten som 
processhandledare i NU-sjukvården 
trodde jag att jag skulle få se just 
detta, att de mer erfarna delade med 

sig av sin erfarenhetsbaserade kunskap 
och de yngre tog med sin ny kunskap 
in i rummet och att det då skapades ett 
dynamiskt kunskapsutbyte. Det som 
har hänt i handledningen har inte varit 
i närheten av detta, frustrationen har 
stått i vägen. Enligt min åsikt hade vi 
behövt mer tid för att komma vidare.

I uppstarten av detta projekt diskute-
rade min chef och jag kring tidsfönst-
ret, hur länge kan handledningen ge 
frukt och – utifrån chefens perspektiv 
– när kan jag se något resultat? 

Personligen anser jag att det är svårt 
att mäta vad handledningen ger och att 
ett resultat möjligen kan ses efter fem 
år, det gäller att tänka långsiktigt. När 
vi efter två år fick avbryta handled-
ningen vill jag påstå att vi inte lyckats 
ta oss ur frustrationen. Det krävs än 
mer tid och tålmodighet för att komma 
vidare. 

Ju mer jag arbetat med handled-
ningen desto mer övertygad är jag om 
att det är svårt att mäta vilken effekt 
den har. Antingen tror ledningen på 
konceptet eller så gör de inte det. I 
vårt fall fanns viljan att fortsätta, men 
de ekonomiska förutsättningarna fanns 
inte. Det blev tvärstopp, vi hann inte 
ens göra ett avslut eftersom tjänsten 
helt plötsligt drogs in.

Mantra
Det fanns två ämnen som jag vill kalla 
handledningens mantra,”lära-känna” 
och ”våga fråga”. Mycket av  aaa
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detta härstammar från dagens per-
sonalomsättning på många ställen i 
vården. Det kommer in många nya 
ansikten i verksamheten under kort 
tid vilket återspeglas i ämnesvalen i 
handledningen. Att just ”lära-känna” 
blev ett mantra var därför inte så för-
vånande. Kommer det in många nya i 
en grupp tar det tid innan de är med i 
gänget. I vissa fall tar det kortare tid, 
för andra fungerar det inte alls och 
de slutar snart sin anställning. Därför 
tror jag att detta är ett moment som ar-
betsgivaren ska satsa mer på. Här kan 
handledningen fungera som en liten 
pusselbit i fenomenet ”lära-känna”. Ju 
fler nya medarbetare som anställs de-
sto mer tid bör läggas på att påskynda 
”lära-känna”. 

Det andra mantrat, ”våga fråga”, fö-
rekom också ofta i handledningen. De 
flesta gångerna mer uttalat, men också 
mer implicit, det fanns latent i diskus-
sionerna. Vid flera tillfällen uppmana-
de vi varandra att skaffa oss modet att 
våga fråga. De mer erfarna påpekade 
allt som oftast att de som inte frågar är 
de som är ”farligast”. Som en förläng-
ning av detta kom problemet att ”våga 
fråga” upp – och att fortsätta våga, 
det finns inga dumma frågor, det finns 
bara dumma svar. 

Brist på handledningens ”mantra” 
kan ge problem både individuellt och i 
arbetslaget. Vårdandet handlar i mångt 
och mycket om trygghet och förmågan 
att överföra trygghet till patienterna. 
Som ny är det naturligt att uppleva en 
viss otrygghet, vilket kan prägla mötet 
med patienten. I många omvårdnads-
möten är vi själva verktyget, vårt sätt 
att möta patienten, bemötandet, vårt 
sätt att lyssna, instruera, genomföra 
osv. Om vårt verktyg då är slitet eller 
inte helt färdigmonterat riskerar mötet 
att bli av sämre kvalitet

Forskning
I samarbete med Högskolan Väst star-
tades ett forskningsprojekt kopplat till 
handledningen med syfte att beskriva 
känslan av sammanhang (KASAM) 
bland sjukvårdspersonalen. KASAM 
handlar om tre olika begrepp; 

• begriplighet – förståelse och för-
måga att bedöma och förklara olika 
händelser, 

• hanterbarhet – förmåga att möta 
och hantera dessa olika händelser utan 
att bli offer för omständigheter och 

• meningsfullhet – delaktighet och 
en känsla av att kunna påverka situa-

tionen, att se en mening med det hela. 
Utifrån en nationell nivå rappor-

terade vårdpersonalen i studien en 
svagare känsla av sammanhang än den 
allmänna befolkningen, men en star-
kare i en internationell jämförelse av 
sjuksköterskor. Studien visade också 
att vårdpersonalen ansåg sitt arbete 
som svårt, men meningsfullt. Studiens 
resultat kan komma att påverka hur 
personalen hanterar arbetsrelaterad 
stress och därmed påverka deras väl-
befinnande, vilket på lång sikt gynnar 
patienterna.

Den som är intresserad kan läsa arti-
keln i tidskriften Journal of Advanced 
Nursing med titeln; The level of sense 
of coherence among Swedish nursing 
staff. J Adv Nurs. 2019;00:1–7. https 
://doi.org/10.1111/jan.1413

Fanns det inget negativt? 
Trots att de övervägande åsikterna 
varit positiva finns det delar som har 
upplevts negativt, vilket leder till 
eftertanke och lärdom. Vissa deltagare 
har upplevt en press att de måste säga 
något, att tvingas ha en åsikt i frågor 
som egentligen inte varit viktiga för 
den enskilda individen.

En annan del handlar om den 
negativa spiralen. När frustrationen 
blev alltför stor upplevde några att 
den negativa tonen smittade och att de 
lämnade handledningen med en sämre 
känsla än när de kom dit. Ett annat 
problem, som dök upp efter hand, är 
av mer organisatorisk karaktär. Det var 
svårt att hitta rutiner där personalen 
kunde se i schemat de dagar de skulle 
ha handledning. När informationen 
inte gick fram skedde en del misstag 
och deltagarna hade inte möjlighet att 
delta. En ren schemateknisk fråga. 

Ett tredje problemområde handlar 
om att hitta goda informationsvä-
gar. På många platser inom vården är 
personalomsättningen hög och där är 
vi inget undantag. Här var det svårt 
att fånga in och informera ny personal 
om möjligheterna att delta i handled-
ningen.

Ett övergripande problem var led-
ningens krav på resultat som på något 
sätt skulle kunna mätas. Hur gör vi 
det? Verksamheten satsar ju ett antal 
kronor och vill se ett mätbart resultat. 

Efter att fungerat som handledare 
i flera år vill jag påstå att det är svårt 
att mäta, speciellt när handledningen 
avbryts efter två år. Vill verksamhe-
ten ha förutsättningar för att mäta 

bör det finnas en mer långsiktig plan, 
säg fem år. Möjligen skulle det gå att 
se en minskad personalomsättning, 
en minskad sjukfrånvaro och en mer 
positiv inställning till arbetet. I det här 
projektet gavs inte dessa möjligheter 
eftersom vi avbröt efter så kort tid. Ju 
längre jag hållit på desto mer tänker 
jag; antingen tror ledningen på hand-
ledningen eller så gör den inte det. Att 
mäta resultat är svårt och kräver tid.

Frustration
Det är tydligt att ett flertal i vårdper-
sonalen upplever frustration i dagens 
vårdarbete, frustration som föds uti-
från två olika horisonter: 

• Många beskriver idag att samvets-
stressen är en orsak till att många 
vänder ryggen till vården. Den yngre 
generationen har en bild av hur vården 
ska se ut som troligen grundläggs un-
der utbildningen. När de sedan möter 
verkligheten uppstår en konflikt. Är 
det så här det ska vara? Den mora-
liska/etiska puckel som de ska ta sig 
över kan bli alltför brant och ta mycket 
energi vilket skapar en grogrund för 
funderingar över yrkesvalet.

• Den äldre generationen har en an-
nan väg in i frustrationen. De har växt 
upp i en vårdmiljö som i deras ögon 
blivit mer och mer försämrad efter 
hand. Det finns många exempel från 
handledningen som ger exempel på 
frustrationen; övervård, etiska dilem-
man, nedskärningar, ledarskap. 

Det gemensamma för båda parter är 
att den frustration som uppstår leder 
till en negativ spiral. Det är lätt att 
hamna i ett svart hål där cynism och 
bitterhet tar överhanden och frustratio-
nen bara växer.

Efterhandledning
Efterhandledning är en viktig del i ar-
betet som handledare och en förutsätt-
ning för att skapa goda möjligheter för 
en kvalitetssäker och trygg handled-
ning. Initialt fick jag efterhandledning, 
vilket gav mig tid för reflektion och 
en fördjupning i mitt handledarskap. 
Det var skönt med efterhandledning, 
jag var ju ändå rätt färsk. Det är inte 
ett argument i sig, efterhandledning 
behöver alla handledare ha. Ledningen 
på IVA var till en början positiv till 
efterhandledningen, men efter två 
terminer drogs den in, återigen hade 
ekonomisk prioritering plockat bort 
en viktig förutsättning för arbetet som 
handledare.
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Lite egna tankar
Framtiden
I ett framtidsperspektiv tycker jag att 
handledningen måste byggas in i en 
organisation på ett strukturerat sätt och 
med en långsiktighet på förslagsvis 
fem år, annars blir det svårt att driva 
en framgångsrik handledning i en 
sådan miljö. Och den bör vara obliga-
torisk, alla som arbetar inom vården, 
oavsett erfarenhet, behöver tid för 
reflektion. Att sedan kombinera det 
med att sprida kunskap kan bara ses 
som positivt. I mångt och mycket lever 
och arbetar vi i vår egen kunskap, men 
tar vi vara på den? Här finns en stor 
utvecklingspotential, de unga kan dra 
nytta av de äldres erfarenhet och de 
äldre kan ha glädje av den nya kun-
skap som de yngre har med sig. Om 
det går att skapa ett sådant klimat har 
handledningen nått långt. Då blir den 
en arena för positiv kunskapsutveck-
ling och en plats där nya medarbetare 
blir tryggare i yrket.

Lite personligt
Många gånger var jag tveksam till att 
min kompetens, erfarenhet och ork 
skulle räcka till. Från början ville jag 
inte köra två handledningar per dag. 
Efter hand växte jag dock in i rollen 
där jag hittade en rutin i arbetet med 
alla grupper, det blev naturligt med två 
grupper per dag. Visst, vissa dagar var 
tyngre än andra, speciellt innan hand-
ledningen hade satt igång, men när 
vi väl satt oss försvann den känslan 
och istället dök nyfikenheten upp, vad 
kommer upp till ytan just idag? 

När jag tar mig tid att läsa mina 
anteckningar inser jag vilken fantas-
tisk erfarenhet jag skaffat mig av att 
tackla alla tänkbara och icke tänkbara 
situationer som kan uppkomma i rol-
len som handledare. Det har verkligen 
stärkt mig. Ett exempel på det är, jag 
som handledare ska balansera mitt 
engagemang i det som diskuteras. 
I början gick jag i fällan ett flertal 
gånger, blev för engagerad i diskus-
sionen och la fram vad jag tyckte. För 
att komma runt det började jag istället 
ställa frågor med syfte att få gruppen 
att se diskussionen från andra perspek-
tiv och slutligen tillsammans komma 
fram till en gemensam lösning. Det är 

med stor tacksamhet jag ser tillbaka på 
tiden som handledare. Det har hjälpt 
mig att förstå vilken kraft det finns i 
handledningen och givit mig insikt om 
hur viktigt det är att prioritera tid för 
reflektion i vårdarbetet. 

Avslutningsvis
Det var med stor saknad jag lämnade 
uppdraget som processhandledare i 
maj 2019. Min känsla var att vi kom-
mit en bra bit på väg mot att skapa 
något varaktigt. Deltagandet hade i 
slutet gått ner, vilket kan tolkas som 
ett ifrågasättande. Smekmånaden och 
nyhetens behag var över. Just därför 
hade det varit intressant att se vart det 
hade tagit vägen om vi fått fortsätta. 

Ett tecken på en förändring var när 
några deltagare som under resans gång 
hoppat av kom till mig 2019 och ville 
vara med igen. Om vi sedan lyckats 
fånga fler av de nyanställda och fått 
med dem på tåget hade vi troligen sett 
en annan utveckling. 

Den enda förklaring jag fick till 
varför vi fick avbryta handledningen 
var sviktande ekonomi, vilket i sig är 
ganska symtomatiskt. Det är lätt att 
prioritera bort en funktion som hand-
ledning. 

Ledningen på IVA förklarade sig 
med att trycket uppifrån blev för stort, 

de blev helt enkelt tvingade att välja 
mellan vården av patienterna och 
handledningen. Detta kan ses som en 
slags kidnappning av ledningen på 
IVA. Blir du som chef tvungen att göra 
det valet är svaret givet, patienterna 
är alltid i första rummet. Ändå vill jag 
skicka ett stort tack till ledningen på 
intensiven på NÄL; det var modigt att 
sätta igång processen och jag kan bara 
beklaga att den inte fick fortsätta. 

Det är min absoluta övertygelse att 
handledning är ett av de verktyg som 
behövs i framtidens sjukvård där tid 
för reflektion kan vara en avgörande 
faktor för att vården ska kunna vidare-
utvecklas, kvalitetssäkras och bli den 
viktiga komponent som ett modernt 
samhälle kräver.

Peter Brink
Studierektor och Hand-

ledare kliniskt basår
Utbildningscentrum  

NU-sjukvården Trollhättan
peter.brink@vgregion.se

Boktips
Grupphandledning med yrkesverk-
samma inom vård och omsorg 
Författare: Mona Pertoft, Birgitta 
Larsen
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”Kartan” är en annorlunda 
metod, ett nytt verktyg för 
att stötta sjuksköterskor och 
samtidigt minska risken för 
utbrändhet. 
En genomförd studie visar att 
”kartan” underlättar möjlighe-
terna att uttrycka känslor med 
hjälp av symboler. Det kan 
vara ett sätt att öka sin egen 
makt och därmed förhindra 
utbrändhet. Det bidrar i prak-
tiken också till höjd kvalitet 
på omvårdnad genom att ”kar-
tan” underlättar, utvecklar och 
förbättrar sjuksköterskornas 
reflektioner över omvårdnads-
situationer. 

Med stöd av kartan kan deltagare i 
handledning inspireras att se en möjlig 
väg, få överblick över omständigheter 
och olika förbättringsmöjligheter. Det 
kan vara en väg att utveckla sin egen 
kompetens och att hitta moraliskt mod 
i utövandet av professionell vård.

Metoden presenterades och testa-
des på en nätverksträff i Göteborg 8 
november 2019. 

Om du vill veta mer om studien:
https://www.gavinpublishers.com/

articles/research-article/International-
Journal-of-Nursing-and-Health-Care-
Research/using-pedagogical-symbols-
in-a-map-in-supervision

Artikeln har skrivits av Margaretha 
Jenholt Nolbris, Helena Wigert, Lotta 
Carlsson och Linda Berg.

Här är några bilder och reflektioner 
från deltagarna vid en workshop kring 
metoden ”Kartan”, ledd av Margaretha 
Jenholt Nolbris.

Vi fick instruktion om att välja en 
situation och varsin karta att reflektera 
kring.

Vi kunde börja och sluta var som 
helst på kartan och kunde gå hur vi 
ville, vända om, vända tillbaka igen – 
och gå vidare. Det fanns inga bestäm-
da regler.

Deltagarnas erfarenheter av att an-

vända kartan:
”Såg jag en möjlighet till att hitta 

pauser.”
”Få en klarhet i hur jag kan göra och 

hur jag kan förhålla mig till det nu och 
även till nästa gång.”

”Använda som en avslutande effekt. 
Se min egen roll.”

”Något att använda, både i jobbet 
och privat.”

”Möjlighet att utvecklas, även att 
snäva in mitt uppdrag.”

”Att använda som utvärdering i om-
vårdnadshandledning.”

”I tanken promenerar jag i kartan, 
tänker igenom en situation och går 
hem nöjd.”

”Faller allt på plats.”
”Går vi den lååånga stigen framåt, 

ser att det är långt att gå, kanske att det 
eventuellt kan redas ut.”

”Använda som en del i grupparbetet 
– känns spännande att använda.”

”Möjlighet att inge hopp i gruppen.”
”Möjlighet att visa sina känslor – 

gick på kringlig väg – delade styrke-
ord.”

”Upplevde att jag 
hittade trygghet, 
tillsammans under 
granar.”

”Hittade jag styrka 
och lättnad, ledde 
till värmande samtal. 
Undrar vad som hänt 
om vi ”gjort” var 
sin karta – troligtvis 
olika, trots att vi var 

överens.”
”Hitta en tydlighet, symboler visar 

på känslor.”
”Kände jag att jag kommit längre i 

processen än vad jag trodde jag gjort.”
”Ett sätt att gå tillsammans på stigen 

– hitta fler nya sätt.”
”Se misslyckande, förstå och se vad 

som hände.”
”Se vad som finns bakom, att vara 

vilsen, att använda karta för att leda 
och hitta rätt.”

”Ge ord till möjligheter som leder 
till fördjupning och ökad förståelse.”

”Upplevde att det först var svårt. 
Lätt när jag väl satte igång.”

”Ej bekväm med modellen – upple-
ver begränsning. Hittar ingen relation.”

”Gick runt. Gav mig mer fantasi. 
Blev mer bekant med mig själv.”

”Ett hjälpmedel att känna igen sig 
och bli förberedd vid en situation för 
att välja väg.”

Insamlat av 
Lotta Carlson

Kartan nytt verktyg i handledning



Sidan 13

OMVÅRDNADSHANDLEDARE 
med uppdrag i det kliniska basåret 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
hade en utvecklingsdag i december 
2019. Inbjuden föreläsare var läkaren 
och författaren Astrid Seeberger, som 
höll ett intressant samtal med oss kring 
”Det goda mötet”.

Följande intressanta frågeställningar 
diskuterades:

• Hur gör man för att möta en patient 
som en person, inte bara som en diag-
nos, på ett professionellt sätt?

• Vad är empati?
• Vad är det som hindrar empatin?
• Vilka kompetenser behövs för att 

vara professionellt empatisk?
KASAM blev den röda tråd som ge-

nomsyrade föreläsningen och diskus-
sionerna. Det är viktigt att lyssna till 

personens berättelse. Det är befriande 
för personen att få berätta sin historia 
om oro och lidande. Genom berät-
telser och att lyssna når vi varandra. 
Berättelser ger näring till empatin 
vilket medverkar till att berättelsen 
blir begriplig för båda parter.

Det är viktigt och betydelsefullt att 
vara äkta och närvarande. Min känsla 
är inte din känsla – det är två skilda 
saker. Överför inte din känsla på den 
andre utan härbärgera det som upp-
kommer. 

Astrid betonade man måste kunna 
känna för att kunna tänka bra . 

Som ganska nyutbildad omvårdnads-
handledare blev jag stärkt i hur viktigt 
det är att lyssna till berättelsen och att 
medverka till att berättelsen blir be-
griplig för alla i handledningsrummet.

Boktips:
Den skamlösa nyfikenheten – Astrid 
Seeberger

Goodbye, Bukarest – Astrid Seeber-
ger

Nästa år i Berlin – Astrid Seeberger
 

Ann Blomström
Omvårdnads- 

handledare och studierektor
FoUU Utbildningsenhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lyssna med fokus på patienten
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Styrelsen för sektionen Handled-

ning i omvårdnad delade 2019 ut 

ett resestipendium på 5 000 kr för 

att kunna delta vid handlednings-

seminariet på Lesbos. Ansökan var 

öppen för alla medlemmar i riks-

sektionen Handledning i Omvård-

nad. 

Stipendiet gick till Johan Linder 

som här berättar om sina upplevel-

ser av seminariet.

Jag fick veta att det gick att söka sti-
pendiet via Skövde Högskola, där jag 
precis avlutat min processhandledar-
utbildning på 30 hp. Efter lite funde-
rande bestämde jag mig för att detta är 
en möjlighet som man bara får någon 
gång i livet. Med förhoppning om att 
få fördjupa mig ansökte jag via HiOs 
hemsida. 

Jag hoppades att jag skulle få 
träffa kloka handledare, som med sin 

erfarenhet kunde ge mig mer inspira-
tion och nycklar att hantera knepiga 
situationer som jag varit med om som 
handledningsledare. Jag ville komma 
mer på djupet, tränga ner under de 
ytliga handledarsituationer jag upp-
levde att jag många gånger fastnat i. 
Förväntningarna var stora. 

Kunskaper från Lesbos
Jag fick med mig så mycket från Les-
bos. Allt från konkreta exempel till en 
fördjupad förståelse för att det tar tid, 
och att kunna vila i det. Och att jag du-
ger som omvårdandshandledare! Alla 
brottas vi med likande funderingar och 
osäkerhet i våra grupper. 

Det var härligt och nervöst att prova 
att leda handledningsgruppen på Les-
bos. En erfaren handledare fungerade 
som en skugga och kom med kloka 
råd och uppmuntran. Det gjorde att jag 
vågade mig ut på djupare vatten. 

Guldkorn
Ett guldkorn var att få ta upp egna 
situationer och bli handledd utifrån 
dessa, samt att få vara del av eftermid-
dagens handledningstillfällen. Där var 

vi uppdelade i grupper som både fick 
handledning och agera handledare 
med erfarna handledare som stöd. Så 
värdefullt! 

Ett annat guldkorn var att få vara 
tyst en halvdag och tillåta sig att tänka 
klart (färdigt?). 

Gav mycket
Jag rekommenderar seminarieveckan 
på Lesbos till alla som vill mer som 
omvårdnadshandledare. Tanken i 
slutänden är att vi som omvårdnads-
handledare är med och bidrar till att 
sjuksköterskor får möjlighet att ge 
bättre och mer precis omvårdnad till 
medmänskor som söker vård och är i 
vårdberoende ställning. 

Johan Linder 
Utbildningschef, Studierektor

NU-sjukvården,Trollhättan
E-mail: johan.c.linder@vgregion.se 

Stipendiet 
lyft för  
Johan
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En nyligen publicerad artikel 
om handledningens effekter 
efter avslutad handledning, 
publicerad i Scientific Re-
search, visar att effekterna av 
POH lever länge. Handled-
ningen ökade sjuksköterskans 
personliga och professionella 
kompetens, samt bidrog till 
ökad vårdkvalitét.

Studien genomfördes med elva sjuk-
sköterskor och syftet var att beskriva 
deras erfarenheter 1 – 5 år efter att de 
avslutat sitt deltagande i POH. Datain-
samlingen utfördes genom individuella 
intervjuer med sjuksköterskorna, och 
textmaterialet analyserades med en 
deduktiv tolkande innehållsanalys.

Viktiga verktyg
Resultatet i studien visade att sjukskö-
terskorna som hade deltagit i POH, 
med att ansa, leka och lära enligt 
Eriksson teori, utvecklade nya förhåll-
ningssätt. Genom att delta i POH lärde 
de sig att använda olika ”verktyg” vid 
svåra situationer i sitt omvårdnadsar-
bete. 

Deltagarna nämner betydelsen av 
reflektion med hjälp av olika reflek-
tionsmodeller som Gibb´s och Ida 
Orlando samt att använda KASAM för 
att knyta ihop och se meningen i sitt 
omvårdnadsarbete. 

Tre kategorier identifierades:
• Möjligheter till utveckling genom 

ansning.
• Lek bidrar till en grupprocess.
• Aktivt deltagande i ansning och lek 

ger ett lärande.

Vårdkvalitet
Slutsatsen av studien blir att det finns 
kvarvarande effekter för sjuksköter-
skorna även lång tid efter avslutad 
POH genom de verktyg de fått för att 
hantera olika vårdsituationer. Effekter-
na ökade sjuksköterskans personliga 
och professionella kompetens, samt 
bidrog till ökad vårdkvalitét.

Studiens titel på svenska: 
Nytt förhållningssätt för sjuksköter-

skor i Processorienterad Handledning 
(POH) med metoden ansa, leka och 
lära.

Titel på engelska: 
Nurses´Experiences of Process-
Oriented Supervision - Acquiring New 
Approaches to Demanding Situations

Artikelförfattarna är 
Lotta Carlson, Utbildningsledare för 

processinriktad omvårdnadshandled-
ning, Sahlgrenska Universitets sjukhu-
set, Omvårdnadshandledare

Linda Berg Universitetslektor med 
kombinationstjänst, Göteborgs Univer-
sitet. Omvårdnadshandledare

Margaretha Jenholt Nolbris Univer-
sitetslektor med kombinationstjänst, 
Göteborgs Universitet. Omvårdnads-
handledare

Du hittar artikeln här:
https://www.scirp.org/journal/paper-

information.aspx?paperid=99852

Effekten 
av POH 
lever länge
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För ett år sedan tog Sofia 
Sandersson, NU-sjukvården 
examen i Reflekterande hand-
ledning i omvårdnad (30 hp) 
på Högskolan i Skövde. Här 
beskriver hon några av de 
olika tekniker hon arbetat 
med, både under utbildningen 
och senare i verksamheten 
som utbildad handledare.

Under 2018 prövade jag lite olika 
tekniker i den övningsgrupp jag hade 
inom utbildningen och som nyutexa-
minerade handledare fortsatte jag 2019 
att använda olika medel.  

I sessionerna är dialogen det grund-
läggande. Dialogen kan ske med stöd 
av post it-lappar/whiteboardtavlan i 
delandet av erfarenheter och öppna 
frågor. Ibland har jag använt foto- 
language, som alltid känts som ett 
lyckat tillskott. I mycket liten omfatt-
ning har jag 2018-2019 även prövat 
bodymapping, kreativ gruppdiskus-
sion, några varianter av kort för inspi-
ration/reflektion, reflekterande team, 
startat reflektion genom att titta på 
en film, teckna och temacirkeln från 
dialogduken (Svensk sjuksköterske-
förening, 2016). Naturligtvis har jag 
känt mig mer bekväm med att pröva 
det som jag själv fick pröva i hand-
ledningsgruppen under utbildningen. 
Rollspel använde vi endast vid ett 
tillfälle och då var jag observatör. 

Kompetens och mod
När jag planerade för mitt sista pro-
cesshandledningstillfälle med min 
första ”riktiga grupp” tänkte jag mig 
en heldag. Gruppen bestod av tio 
deltagare från början på året och efter 
sommaren var vi nio. Förmiddagen 
skulle ägnas åt en sedvanlig session 
med en avslutande summering av året. 
Min plan för eftermiddagen var drama/
rollspel. Jag skulle vilja ha kompetens 
och mod att även ha drama/rollspel 

Annorlunda avslutningsdag 
för kliniskt basår 

i min verktygslåda och då måste jag 
öva, tänkte jag. 

En utmaning både för gruppen och 
för mig, alltså. 

Förberedelser
Jag tog kontakt med psykiatrisjuk-
sköterskan och universitetslektorn 
Susanna Arveklev Höglund, anställd 
på Högskolan Väst. Hon är disputerad 
inom dramapedagogik och jag frågade 
om vi kunde hitta på något ihop. Hon 
sa ja och efter mailväxling och ett 
möte var vi överens om ramarna. 

Vi hann inte öva så även om vi enats 
om en plan för uppvärmningsövningar 
och forumspel samt fika så hade jag 
inte full beredskap för min roll och det 

som skulle ske . Det fick bli ”learning 
by doing”, egenupplevd praktisk erfa-
renhet som genom reflektion skulle bli 
en lärdom. 

Ville inte skrämma
Gruppen fick begränsad förhandsin-
formation; ”En annorlunda session i 
Högskolan Västs dramasal”. Att jag 
var sparsam med detaljer berodde del-
vis på min okunskap, delvis på att jag 
inte ville skrämma upp dem (jag för-
väntade mig att drama/rollspel skulle 
väcka viss oro). Såklart fanns en risk 
för oro för att detaljer saknades, men 
jag tänkte att ovisshet och oförberedda 
situationer är en del av arbetslivet så vi 
kör så här. 

Auke Motzheim, längst bak, i mitten från vänster Sara Lord, Linda Ludvigsson 
och Christine Holmberg. Längst fram th Inger Karlsson och tv skribenten Sofia 
Sandersson.
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Under eftermiddagen kunde bara 
fem vara med och på grund av att vi 
var så få kunde jag inte agera obser-
vatör och klura ut reflektionsfrågor 
som planerat, utan fick vara med som 
deltagare. 

Enligt Susanna brukar man annars 
säga att 8-20 personer är optimalt 
för att få till den bästa dynamiken i 
forumspel. 

Genomförande
Vi checkade in genom att sitta i ring, 
den mest demokratiska formen av 
sittande. Under våra sessioner har vi 
haft ett bord mellan oss så detta var 
ovant, man känner sig lite mer naken 
på något sätt. 

Anledningen till att vi använder bord 
är lokalmässiga, vi har små lokaler 
och stora svårigheter att ändra möble-
ringen. Susanna undrade om det fanns 
förväntningar/farhågor? Gruppen hade 
inte så mycket att säga. Susanna infor-
merade om agendan och jag om syftet 
från min sida.  

Susanna berättade att vi nu skulle 
värma upp oss i kropp och knopp. 
Varje övning fick sin egen introduk-
tion.

”Ögonhopp” 
Syfte: Ögonkontaktens betydelse i 
kommunikation. 

Genomförande: Söka kontakt och 
när detta sker göra ett litet hopp och 
byta plats.

”Stopp och start”
Syfte: Lyssna in varandra - ta/följa 
andras initiativ. 

Genomförande: Gå omkring och 
stanna när man vill och då stannar 
övriga också. När någon går, inte 
den som stannat, ska övriga göra det 
också.

”Korta möten” 
Syfte: Förstå kroppsspråkets betydelse 
i kommunikation under stress. 

Genomförande: Gruppen delas in 
i en lugn och en stressad grupp, de 

lugna går nu på sitt arbetspass och de 
stressade ska gå hem om en stund. 
Alla går runt i salen och vid möten ska 
vi stanna till och byta några ord. 

”Tappa intresset” 
Syfte: Bli varse lyssnandets betydelse. 

Genomförande: En berättar något 
positivt och den andre tappar intresset 
efter en stund. 

”Fyrhörningar”
Vi hade planerat för flera fyrhörningar, 
men tiden räckte inte riktigt till. Su-
sanna förklarade att man skulle ställa 
sig i det hörn som passade in bäst på 
ens uppfattning och sedan skulle två 
hörn reflektera tillsammans och efteråt 
dela med hela gruppen. 

Första fyrhörningen: Välinforme-
rade patienter är påfrestande, givande, 
patientsäkert och annat. 

Andra: Konfliker är olustiga, rensar 
luften, intressant och annat. Därefter 
var tanken att gå över till en fördjup-
ning som skulle resultera i ett forum-
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spel, men vi gick direkt på den tredje 
fyrhörningen.  

Tredje: Den mest bidragande orsa-
ken till arbetsrelaterade konflikter är 
otydlighet kring professioners ansvar/
arbetsuppgifter, högt tempo, att inte 
rutiner följs och annat. 

Forumspel
Den pedagogiska metoden Forumspel 
definieras som ”…en form av interak-
tiv teater med tillfälle att i grupp agera 
och reflektera för att tillsammans lära 
om sin egen verklighet från exem-
pelvis vården” (Lepp. et al., 2018, 
s.17-18). Forumspelet har tre faser, 
inledning, spel och reflektion. 

Varför konflikter? Min tanke var 
att alla säkert varit med om mer eller 
mindre konfliktfyllda situationer, och 
valde därför detta tema för forumspe-
let. Susanna berättade att det är vanligt 
att arbeta med konflikter i forumspel. 
Vi delades in i två grupper utifrån vår 
fyrhörningsreflektion. Direktiven var 
att välja någon konfliktsituation att 
spela den cirka 3-5 minuter, bestämma 
vem som skulle göra vad (ingen fick 
spela sig själv), ha fingerade namn och 
att sluta när situationen var som värst. 
Jag hade med mig en del assessoarer 
för att det kanske skulle bli lite mer 
avslappnat och lite roligt, det var ju 
ändå en avslutning. Susanna brukar 
aldrig använda sig av assessoarer i 
Forumspel. Hon vill visa att drama är 
enkelt att använda – allt som behövs är 
deltagare, dramaledare och en lokal. 

Under förberedelsetiden fikade grup-
perna och spelade därefter upp sina 
situationer. Därefter valde vi att för-
djupa oss i en situation. Den spelades 
upp igen med instruktion till åhörarna 
att de kunde bryta när som helst och 
göra justeringar i situationen vilket 
också reflekteras över mellan åhörar-
na. Situationen spelas upp ytterligare 
två gånger innan båda grupperna satte 
sig ned och reflekterade över hur det 
blev och kändes. Susanna använde 
whiteboarden för att boxa in fenome-
net ”konflikt” i attityder, beteende och 
sakfrågor. Den situation som spelades 
upp flera gånger var uppe även under 
förmiddagens session. Genom forum-
spelet blev det en fördjupning som gav 
ett mervärde. 

Utvärdering
Eftermiddagen avslutades med en kort 
utvärdering på grund av tidsnöd, en 

”avrollning” med fokus på ”Hur var 
detta? Vad tar du med dig?”. 

Deltagarna hade lite skiftande 
upplevelser som givande, kul, ovant, 
nervöst och stelt. Jag gav möjlighet 
till feedback i efterhand via epost, en 
deltagare skrev: ”Jag hade som sagt en 
toppendag! Jag brukar vilja veta vad 
som ska hända, för att ha kontroll, men 
när jag bara visste om tider och platser 
räckte det för mig den här gången. En 
roligt och intressant dag. Ett nytt och 
bra sätt att reflektera, tycker jag”.

Planering
Min egen efterreflektion landade i att 
jag vid ett eventuellt nästa tillfälle be-
höver planera lite bättre, ge deltagarna 
mer information, kanske använda 
förmiddag istället för eftermiddag och 
försäkra mig om att det är tillräckligt 
många deltagare. Ytterligare funde-
ringar handlade om forumspel som 
punktinsats och dess värde, ifall grup-
pen påverkades av att det var första 
gången de träffade Susanna – och i 
så fall hur. Var det den mest optimala 
tiden på året för att genomföra forum-
spelet? Kan man tänka sig att slå ihop 
flera handledningsgrupper för fo-
rumspel? Avslutningsvis, att få pröva 
forumspel blev för mig som process-

handledare som ett ”Kinderägg”: kul, 
utmaning och utveckling. 

Sofia Sandersson
Vårdutvecklare NU-sjukvården

Projektledare/process- 
handledare Kliniskt basår

Leg sjuksköterska med specialist-
inriktning psykiatri, filosofie magister

Referenser
Lepp, M., Larsson, S., Höglund 

Arvekelv, S., & Berg, L. (2018). 
Dramapedagogik i vårdutbildning 
– sjuksköterskestudenters lärande 
om konflikthantering. Rapport från 
Centrum för Kultur och Hälsa: Göte-
borgs Universitet. 
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