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Kära medlemmar Vi upplever just nu 
mycket låg aktivitet i vår förening och i 
styrelsen är vi bekymrade över hur 
framtiden ska te sig. Vid studiedagen i 
mars 2011 deltog bara ett tiotal 
medlemmar utöver styrelsen. 

Styrelsen arbetar på medlemmarnas 
uppdrag. Vi behöver hjälp att hitta fler 
mötesplatser utöver studiedagar och årsmöte där vi 
kan få ta del av era åsikter och vad ni önskar att vi 
ska arbeta vidare med. 

Av det skälet behöver vi få svar från er: 
”Vad önskar du att denna förening ska göra för dig 

och handledningsfrågorna?”

Läs gärna på sidan 6 där vi redovisar vad de som 
var på Studie-dagarna 2011 tyckte.

Tycker du lika? Olika? Fler tankar och idéer?

Kontakta oss!
Tyck till!
Önska!
Föreslå!
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Vid studiedagarna på 
Långholmen i Stockholm 
fick vi lyssna till Karin 
Dahlberg som problema-
tiserade kring Handled-
ningens kärna – ur ett 
livsvärldsperspektiv.

Efter en inledning kring 
hur vårdvetenskapen och 
omvårdnad växt fram som 
forskningsområde, kom 
Karin in på livsvärldar 
och begreppet hälsa.

Karin menar att 
vårdandets mål är hälsa. 
Men vad är då hälsa? 

Enligt Karin är det 
begreppet illa använt. När 

Handledningens kärna ur 
livsvärldsperspektivet

Fakta om Livsvärldsteorin
Denna teori lanserades av Husserl 
och innebär att vi inte kan fånga en 

beskrivning av det verkligt "objek-
tiva" utan bara människans upp-
levelse. Livsvärlden är världen så 

som vi uppfattar den. Livsvärlden 
består exempelvis av minnen, vår 

vardagsvärld (så som den levs 
oreflekterat), kropps-förnimmelser 
samt våra förväntningar på 

framtiden. 

Den 18-19 mars arrangerade sektionen Handledning i Omvårdnad, HiO 
studiedagar och årsmöte på Långholmen i Stockholm.

Här kommer några referat från dagarna. I nästa nummer följer en djupare 
presentation av bland annat Karin Dahlbergs (bilden) föreläsning.

Studiedagarna 
på Långholmen

det förekommer i litteraturen 
handlar det mest om sjukdom. 
Karin Dahlberg menade att 
begreppet hälsa har flera inne-
börder: Välbefinnande, att vara i 
stånd att genomföra små som 
stora livsprojekt, meningsfullhet, 
sammanhang och livskraft.

Att ha hälsa är att fritt kunna 
röra sig mellan nutid, dåtid och 
framtid – så kallad temporal 
rörlighet.  

När det gäller livsvärldar är 
utgör hälsa en slags vardagsvärld. 
Det viktigaste för en patient är 
inte att ha en fungerande värld på 
sjukhuset utan i sin egen miljö, 
utanför vården, där patientens 
livsprojekt pågår. 

Vad vet vi om varandras livs-
världar? Vad tror vi oss veta om 

varandra, patienter, de handledda 
osv? 

Vi har ofta skapat oss en förför-
ståelse, men enligt Karin Dahlberg 
ska vi vara ödmjuka för att denna 
förförståelse är skapad av oss 
själva. Via våra sinnen tar vi in 
information som vi inte aktivt 
reflekterar över utan bara lagrar 
och ger oss en förförståelse. Som 
handledare bör vi vara ödmjuka för 
berättelsen och låta den som äger 
berättelsen äga rätten till den.

Hur kan vi använda livsvärlds-
tankarna i handledningen? Kan vi 
förstå varandras livsvärldar? Är det 
viktigt? Hur kan vi vara säkra på 
att det vi vet/tror oss veta är 
sanningen? 

För att förstå patienten behöver 
jag se hur vår gemensamma värld 

ser ut i patient perspektiv. Karin 
Dahlberg avslutade med att poäng-
tera att det är centralt i handled-
ning att problematisera.

Annelie Nordner och 
Pernilla Blomqvist

Karin Dahlberg som problematiserade kring Handledningens kärna – ur ett livs-
världsperspektiv.
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I samband med Studiedagarna i 
Stockholm, den 18 mars hölls 
också sektionens årsmöte. 

Styrelsen är oförändrad från 
2010. Alla som var aktuella 
tackade ja till omval. En föränd-
ring är att Linda Hedberg numera 
är kassör istället för som tidigare 
Helena Alm-Teile. Medlemsav-
giften blir oförändrat 300 kronor 
per år. 

Den tidigare valberedningen 
Kristina Holmlund, Ewa Olsson 
och Christin Olsson avsade sig 
sina uppdrag efter välförtjänta år. 
Till ny valberedning valdes 
Yvonne Wallberg Andersson, 
Hälsingborg, Ulrika Nilsson, 
Karlstad och Ingegerd Lindquist, 
Göteborg. Yvonne Wallberg är 
sammankallande.

Verksamhetsberättelsen
Ur verksamhetsberättelsen för 
2010:
• Styrelsen har haft tre samman-
träden. 

• Godkännandekommittén har 
sammanträtt och godkänt fyra nya 
handledare. Barbro Arvidsson har 
ersatts av Marianne Inde.
HiO har deltagit både i Svensk 
Sjuksköterskeförenings ordföran-
dekonferens samt i Vårdförbundets 
ordförandekonferens under hösten 
2010. Arbetet har för HiOs del 
handlat om att medverka till att 
lyfta fram handledningens roll som 
brygga mellan teori och praktik, 
för att utveckla sjuksköterskans 
roll i det goda patientarbetet. HiO 
har också tryckt på handled-
ningens betydelse för ökad patient-
säkerhet och bättre arbetsmiljö. 
Dessutom har HiO har varit repre-
senterade i diskussionen om 
specialistsjuksköterskans roll i 
framtiden. 
• Vid Svensk Sjuksköterske-
förenings årsstämma, lyfte HiO 
med kraft fram handledarnas 
viktiga roll vid implementering av 
den nya värdegrund som är 

framarbetad. I samband med 
Svensk Sjuksköterskeförenings 
100-årsjubileum, Lust & Kunskap, 
medverkade HiO i ett seminarium 
med fyra handledare som åskådlig-
gjorde ett handledningstillfälle på 
ett mycket uppskattat sätt. Dess-
utom hade HiO en välbesökt mon-
ter med information om före-
ningen och handledningens kärna.
• Medlemsbladet ges numera ut 
per mail.
• Under verksamhetsåret har några 
av de lokala nätverken inom HiO 
haft egna träffar; två i Karlstad, ett 
i Norr (Luleå) och ett i Södra 
Nätverket (Varberg). Styrelsens 
representant Linda Hedberg, 
ansvarar för och är behjälplig nät-
verken i frågor som rör nätverks-
träffar, innehåll, ekonomi etc.
• Nordiskt Forum för Yrkesmässig 
handledning i omvårdnad/
sykepleie-faglig veiledning 
träffades i april och i november i 
Hamar, i samband med den 

En workshop gav deltagarna möjligheter att diskutera handledningens kärna.

Fängslande 
årsmöte för HiO

Oförändrad avgift 2011
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nordiska kongressen. Vid novem-
bermötet kunde dessvärre ingen av 
HiOs representanter när-vara. 
Sektionen representeras av Gunnel 
Selin och Monica Rönning-Frick. 
• Vi har arbetat med planering för 
Trialog i Köpenhamn 2011, 
fördjupningskurs för erfarna 
handledare på Lesbos i augusti 
2010 och nordisk kongress i 
Hamar, Norge, i november 2010.
• I augusti 2010, medverkade en av 
styrelsens medlemmar vid den 
kurs på Lesbos för erfarna 
handledare, som ordnades av 
Nordiskt Forum. Fem handledare 
deltog från Sverige under 
kursveckan. Kursen var mycket 
uppskattad.

Verksamhetsplan 2011
Under verksamhetsåret 2011 
planerar HiO att:

Fortsätta sprida information om 
föreningen genom arbetet med 
aktiv medlemsvärvning via hem-
sidan/Medlemsbladet, fackliga 
tidskrifter, kurser, konferenser, 
handledarutbildningar vid univer-
sitet och högskolor samt via 
personliga kontakter.

Fortsatt utveckling av innehållet 
i Medlemsbladet. Tidningen ges ut 
två till tre gånger under året för att 
sprida information och skapa möj-
ligheter till kontakt mellan med-
lemmarna. Tidningen ska fortsätta 
vara nätbaserad.

Fortsätta samverkan med de nor-
diska länderna inom ramen av 
Nordiskt Forum för yrkesmässig 
handledning i omvårdnad. 

Verka genom Godkännande-
kommittén i arbetet med god-
kännande av handledare i yrkes-
mässig handledning i omvårdnad 
i samverkan med Svensk Sjuk-
sköterskeförening 

Fortsätta samverka med SSF, 
Vårdförbundet samt andra sek-
tioner inom SSF i frågor som berör 
verksamhetsområdet. 

Fortsätta verka för vidareutveck-
ling, utbildning och forskning 

Handledning till händer... Handledare hittar ofta en viktig koppling till deltagarnas inre  i deras kroppsspråk, inte minst i 
händerna.
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Utvärdering av studiedagarna 
Här kommer en återkoppling från 
föreningens studiedagar. 

Vi fick en ordentlig kunskapsför-
djupning av Karin Dahlberg i be-
greppet hälsa och livsvärldsperspek-
tiv som hon på ett positivt sätt kopp-
lade samman med handledning och 
vårt handledarskap.

Alla var väldigt nöjd med både 
förläsningen och workshopen dag 
två. Det var inspirerande, utmanande 
och stärkande och gav fördjupning 
inom begreppet hälsa, mötet med 
patienten och i handledarskapet. 
Studiedagarna väckte lust att läsa 
litteratur, men även att engagera sig 
mer i handledningsfrågor och i 
föreningen. 

Några citat om föreläsningen: 
"Tydliggörande av grunden för mitt 
handledarskap." 

"Kunskapspåfyllnad och fördjup-
ning, satte igång många processer i 
mig. Det gav mig igenkänning och 
bekräftelse i relation till hälso-
begreppet." 

”Spännande och intressant för-
djupning och reflektioner kring 
handledarens roll och mötet med 
patienten." 

"Har fått nya tankar och idéer som 
är utvecklande för mig själv och som 
jag kommer att använda mig av i mitt 
handledarskap." 

"Ökad förståelse för vikten av att 
inte färgas av förförståelsen." 

"Inspirerande och mycket tänkvärt 
att höra Karin som var tuff och mo-
dig. Hon stod för allt hon sa, men var 
samtidigt mycket lyhörd. Det gav mig 
mod. Ska läsa hennes bok. lusten 
väcktes här och nu." 

Citat om workshopen dag två: 
"Mycket givande att få dela sina 
tankar och reflektera med kollegor." 

"Ej helt enkelt att redovisa – hade 
varit lättare att knyta ihop med tydli-
gare instruktion om vad målsättningen 
var." 

"En viktig ingrediens för studie-
dagarna, mötet, diskussionen och 
reflektioner med andra handledare. 
Att stödja och stärka varandra i hand-
ledarrollen" 

”Mer tid, utgå från handlednings-
situationer."

”Konkreta handledningssituationer 
med reflekterande team."

"Intressanta tankar och upplevelser 
av hur parallellprocesser kan utveck-
las och utmana." 

”Sitta i grupp med andra hand-
ledare och dela våra livsvärldar var 
mycket givande för mig".

Citat om övriga synpunkter: 
"Större intresse av att delta i före-
ningen." 

"Känner mig inspirerad av att 
fortsätta med handledningen, lyft och 
stärkt i detta, mycket givande." 

”Lite mycket styrt av de som var 
gruppledare. Hade varit intressant att 
höra vad de som satt mer tysta tänkte 
och tyckte. Hade varit bättre om de i 
styrelsen lyfte fram andras ord och 
tankar i stället för att redovisa vad de 
andra sagt". 

"Viktigt med mötet. Att få mötas i 
ett öppet klimat gör att det blir 
kreativa tankar." 

"Lite mer aktiviteter på kvällen, 
som det var på SSF:s hus. Bords-
placeringar så vi blandar oss mer."

Framtida idéer: 
"Att vi sprider vikten av dessa möten 
på hemmaplan/nätverken."

"Nätverksträffar som kan ge med-
lemmarna möjlighet att se fördelarna 
av föreningens aktiviteter."

"Genomförande av den enkät som 
föreslogs vid redovisningen.” 

"Kort anmälningstid – viktigt att 
vara ute i god tid med information om 
studiedagarna. Annonsera vid 
upprepade tillfällen."

”Viktigt med fysiska träffar."
"Skrivargrupp – nätforum."
”Undersöka handledningens 

utformning i England."
”Fler nätverksträffar lokalt."
”Endagsaktiviteter som åter-

kommer på mer än en ort." 
”Hitta billiga alternativ – föreläs-

ning ett ställe, övernattning ett ställe."
"Vartannat år – tidig information 

om var och när." 
"Endagskonferenser med före-

läsare."
”Studiedagar minst vart annat år 

eller en dag/år."

Linda Hedberg
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Vad ska föreningen göra?

Under	  studiedagarna	  2011	  
frågade	  styrelsen	  deltagarna	  
vad	  vår	  förening	  kan	  arbeta	  
vidare	  med	  för	  att	  utveckla	  
omvårdnadshandledningen.	  
Engagemanget	  och	  kreativite-
ten	  var	  stor.	  Här	  följer	  en	  
sammanfattning	  av	  vad	  grupp-
erna	  kom	  fram	  till:	  

• Studiedagarna ska vara en input, vi 
ska ha studiedagar vartannat år, men 
kanske bara en dag för att sänka 
kostnaderna. Man ska kunna bo 

billigare. Lägg studiedagarna senare 
på våren eller på hösten anpassat till 
budgetarbetet på klinikerna. 
• Titta vidare på fortbildning och 
utbildning. 
• Håll de olika nätverken levande, där 
kan även kunskapspåfyllnad ske.
• Inventera hur många utbildade 
handledare som handleder. Fånga upp 
personer som inte har grupper och 
diskutera hur länge man kan vara 
overksam som handledare utan att 
förlora sin kompetens. 
• Utnyttja internet, exempelvis via en 
sluten grupp på facebook, workshop 

på nätet, relevant litteratur finns på 
hemsidan och genom att använda 
epost.
• Bygg upp ett informationsmaterial 
om omvårdnadshandledning, som 
handledare kan använda sig av. 
• Locka in andra yrkesgrupper i 
föreningen.

Se också ”Kära medlemmar” på 
sidan 2.
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På SKLs Patientsäkerhetskonferens i 
februari 2010 var temat ”Kommunikation”. 

Flera föreläsare pratade om vikten av att 
kunna hantera sina egna känslor (affekt-
tolerans) för att göra kloka val även i 
stressiga eller svåra situationer. Man pratade 
om hur ilska och rädsla minskar/förhindrar 
våra hjärnor från att tänka klart och att det 
kan leda till allvarliga misstag. Rädsla för 
auktoriteter och skam är en vanlig orsak till 
att inte påtala risker. 

Patientrepresentanter berättade om 
allvarliga misstag som begåtts på grund av 
att personalen inte lyssnat på patienter och 
anhöriga utan tagit för givet att de redan 
visste allt. 

Handledning i omvårdnad är ett av de 
verktyg som finns för att öka patientsäker-
heten. Att lära känna sina tankar och känslor 
som uppstår i patientarbetet är viktigt för 
gruppdeltagarna i Handledning i Omvård-
nad. Deltagarna blir varse sina kroppsför-
nimmelser, känslor och tankar och lär sig 
sortera och hitta kloka och professio-
nella sätt att hantera dem. Deltagarna får 
träna förmågan att lyssna och utforska vad 
patienten vill och vet för att kunna hjälpa 
patienten med vad den behöver få av vården. 
Gruppdeltagarna får en ökad affekttolerans 
(= blir lugnare) i svåra situationer så att de 
kan tänka klart. 

Flera utvärderingar visar att deltagare efter 
handledning upplever mindre skamkänslor 
och vågar lita på sig själva. Då kan de 
lättare värna patientsäkerheten genom att 
både påtala och åtgärda brister och risker. 
Därför är Handledning i Omvårdnad en 
viktig del i arbetet för bättre patientsäkerhet.

Lena Matsson

Patientsäkerhet 
och Handledning 
i omvårdnad

”Ännu närmre” – en 
helt omarbetad upplaga av Marianne Indes tidigare 
bok ”Framtidens vårdmodell – Patientnärmre vård”. 

Den nya boken är en handbok som utvecklar ett 
hållbart koncept över tid utifrån patientens fokus på 
vårdavdelningar, men även inom andra verksam-
heter.  "Ännu närmre..." innehåller handfasta tips 
och råd,  metoder och verktyg samt en praktisk 
manual, framför allt för ledare och chefer i den 
patientnärmre verksamheten.
Röster om boken: 
Landstingsdirektörens förord:
En riktig kioskvältare …
Det handlar om ”att bygga om i huvudet” och 
synliggöra vårdens värderingar i praktiken utifrån 
patientens fokus. 
Helle Wijk, docent i omvårdnad, Göteborgs 
universitet:
”Detta är en viktig och efterlängtad bok...
Det är uppfriskande och spännande att läsa.
Bodil Jönsson, professor emerita, Lunds universitet
Det som jag fångar upp som bokens viktigaste 
budskap är relevans. Relevans för den berörda 
människan har för mig en högre dignitet än 
validitet, reliabilitet och evidensbasering. 

Boken kostar 160 kr.
Beställ på mail: vaktm@liv.se 
eller tel 054 - 614291
Se också www.liv.se/pnv

Ännu 
närmre

annons
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Den officiella öppningen av den 
tionde Nordiska kongressen skedde 
efter välkomnande toner från Bob 
Dylans musik via trubaduren Daniel.

Kongressens övergripande rubriker 
var 

NÄRVARO 
REFLEKTION 
ESTETIK  
(estetik, i betydelsen läran om 

varseblivning och sinneskunskap, NE)

Michael de Vibe, familjeterapeut 
och läkare startade kongressens första 
föreläsning med att tala om 
NÄRVARON genom yoga och att 
finna ”det fredfulla rummet i sig”. Att 
finna lugnet i yoga kan te sig som en 
”skärm”, ett ”skydd” mot intryck, 
stress, ”världen”, smärtsamma hän-
delser och bli en form av vila. En vila 
att möta livet som det är – ta till sig 

livet och genom detta öppnar sig ett 
”möjlighetsrum” för förändring; 
”Våga vara i livet som det är”, tillit 
möter närvaro. I mötet med den andra 
människan finns då möjligheten till 
förändring som störst.

Om REFLEKTION och erfarenhet 
föreläste professor Ruth H. Olsen från 
högskolan i Bodö. Hon pratade om 
”att tro – tvivel – att ha is i magen” 
utifrån ett patientfall som handlade 
om att bearbeta en omvårdnadssitua-
tion med färdiga svar.

Den första dagens inslag av 
ESTETIK var besök på Domkirke-
odden, med ruinen av Hamar dom-
kyrka från medeltiden, där bjöds på 
konsert med artisterna Björn 
Alterhaug, John Pål Inderberg och 
Henning Sommero. Efter dessa toner 
tändes facklor och alla deltagare gick 

i fackeltåg för reflektion längs med 
Mjösasjön.

På kvällen serverades en nätverks-
middag på Scandic Hotell.

Dag två startade med en härlig 
frukost och musik med toner av Bob 
Dylan innan det var dags för förste 
lektor Anne-Marie Aubert, fysio-
terapeut, vid högskolan i Lille-
hammer. Hon föreläste om hur 
kroppen kan vara en kunskap i 
handledning och förespråkade att 
kroppen är en viktig källa till kun-
skapen. Mina tankar gick till vår 
kollega Margareta Nolbris som 
föreläst om hur man kan samtala 
utifrån en skiss av kroppen och där 
deltagare kan rita in och färglägga 
olika sensationer och fenomen.

Om kroppen i vägledning/hand-
ledning utgick Anne-Marie Aubert 
från ett fenomenologiskt perspektiv, 

Nordisk kongress i Hamar 2010

”Vi är levande 
kroppar”
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kopplat till existentialismen och ifrån 
var man är född och utifrån vilket 
land, kultur, seder och klimat.

”Vi är levande kroppar” 
Viktiga aspekter är att fråga sig om 
kroppen är: Vad är kroppen? Vilket 
perspektiv utgår man ifrån?
Kroppen är:
• Sårbar
• En resurs
• Kan hjälpa mig
• Observerbar, tolkande och ger 
mening
• En samtalspartner
• Är relationell
• Samspelande och improviserande
• Utforskande
• Uppmärksam på sina signaler

”Den eftertänksamma kroppen”;
Ha fokus på balans – andning – rytm. 

Uppmärksamhet på hur jag har det 
med mig själv och andra.

Att ha kontakt med känslor.

”Den levande kroppen”;
Relationer – rytm och flyt – kropp 
och kontext – kropp och känslor

”Vandrande handledning”
Att ha handledning utomhus i naturen 
kan stimulera kreativiteten. Där är 
platsen neutral, varken handledarens 
eller deltagarnas revir.

Anne-Marie Aubert berättade om 
hur en enkel fysisk placering i en 
”runda” kan ta ”fart” och ha bety-

delse, exempelvis genom att vända 
stolarna utåt i cirkeln så att handled-
ningsdeltagarna sitter med ryggarna i 
centrum. Det lät spännande, utma-
nande och nyanserat. 

Under eftermiddagen var det 
workshop med Aubert med olika 
kroppsövningar. Vi deltagare fick 
testa gränser, närhet – distans utifrån 
oss själva samt beröring och 
avslappningsövning. Mycket givande.

Anne-Marie Auberts föreläsning 
och workshop, var konferensens stora 
behållning. Läs mer på Internet:
www.hil.no/hil/
avdeling_for_helse_og_sosialfag/
ansatte_ahs/fagansatte_ahs/
anne_marie_aubert

Estetisk handledning;
Sjuksköterskan Melinda Meyer från 
Kunskapscentret för våld och 
traumatisk stress, föreläste om 
kroppen via lek – fantasi – sinnena.

Melinda Meyer resonerade om 
kroppen som en barometer som visar 
hur man har det. Hon betonade 
därmed vikten att bevara kroppen, 
sköta om den, som handledare.

Hon utgår från ett fenomenologiskt 
perspektiv där fokus läggs på 
strukturen, formen och essensen i 
upplevelsen: Vad ser, hör, luktar och 
känner du? 

Melinda Meyer arbetar med bilder 
för att bearbeta traumatiska händel-

ser på djupet. Leken, dansen, musik-
en, poesin och rollspelen är viktiga 
inslag för att få fram var smärtan 
sitter. 

Det är viktigt att ge återkoppling 
och uppmuntran. Vad är min historia 
och vad är din historia? ”Aggressiv 
undring”, ”den som slår är den som 
tröstar” är Melindas Meyers erfaren-
het vid sexuella övergrepp, ofta 
utförda av någon offret känner.

Rolf Sundet, docent, psykolog barn 
– och ungdomspsykiatri från 
Drammen, föreläste om ”Om inlevel-
se i handledning: Är snyltaren en god 
metafor för handledaren?” utifrån 
Reflekterande team. Att ge uppgifter 
att vara uppmärksam på vad hand-
ledare inte tar upp, saker som ändrar 
spår och eventuellt förvirrar.

Vikten av att lägga märke till vad 
som berör den andre och prata om det 
gör att en mening kan träda fram.

Också tredje konferensdagen 
startade med musik där Björn 
Alterhaug, professor i musikveten-
skap, kopplade ihop likheter mellan 
musik och handledning på ett givan-
de sätt under rubriken Om improvi-
sation i handledning;

”Anne-Marie Auberts föreläsning och 
workshop, var konferensens stora behållning”

http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
http://www.hil.no/hil/avdeling_for_helse_og_sosialfag/ansatte_ahs/fagansatte_ahs/anne_marie_aubert
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Musik är en aktivitet och all text 
bör ha en kontext. Av stor vikt är att 
ge sitt bidrag i en orkester för att få 
samklang och balans och detta 
genom improvisation.

Han gjorde en rolig jämförelse/
koppling där man kan skönja likheter 
mellan handledning och jazz;

Karaktäristiskt för 
jazzimprovisation: (översatt av Björna 
Alterhaug från Frank J. Barett)
• minimal struktur som öppnar 
maximal flexibilitet
• bryta vanemönster (använda 
kompetenser)
• se fel som en källa till att lära sig
• fördelning av uppgifter – konti-
nuerlig förhandling för att uppnå en 
dynamisk synkronisering
• skapa en form i retrospekt
• social tillhörighet i ett yrkes-
sällskap

Om tröst och lindring i 
handledning;
Gry Bruland Vråle, förste lektor 
Diakonhjemmets Høgskole talade om 
att tröst/lindring är viktiga toner i 
reflektioner i handledningsrummet. 
Vad är det som utlöser ett behov av 
tröst? Tröst kan bäst förstås utifrån ett 
fenomenlogiskt perspektiv, som den 
upplevelse av tröst/lindring är för var 
och en/varje enskild person.

Tröstens tre kvaliteter;
1. ”Ease” – inte lätt men gott.
2. ”Relief” –  lättnad tillfredsställt 
behov/förståelse.
3. ”Transcendence” – ett tillstånd där 
man är ”över” problemet och smärtan 
och fylls av en styrka.

Tröst och lindring; 
(Alfreds et al 1995)

Upplevelse av mening, välbefinnande 
och beskydd, känna lättnad, lugn och 
få en paus, ge hopp – möjliggöra 
lösningar/ge valmöjligheter, något 
som berör och delandet i/av gruppen 
skapar en samhörighet och ett igen-
kännande, Att känna att det kunde ha 
varit värre.

Vad kan skapa tröst och lindring?
• Att använda liknelser/metaforer med 
humor i kan vara tröstande
• Att använda teorin som en karta
• Att lära sig härbärgera i det 
inkännande handledningsrummet
• Att skapa tid och rum
• Att läsa av ansikte/kroppsspråk, 
lyssna in stämman/undertonerna i 
budskapet
”Tröst är inte något man ropar efter”

Substansen i handledning:
• det som är angeläget – saken själv
• etiska problem/dilemma – det enda 
och rätta
• yrkesstolthet – skam
• rådlöshet
• lidelse – tröst
• världen – värden/kultur
• ansvar – ensamhet
• makt – kränkningar
www.diakonhjemmet.no/hogskole/
stream_file.asp?iEntityId=657 

Avslutande budskap från Gry B. 
Vråle är;

”Yesterday is history, tomorrow is a 
mystery.

What about today?
It´s a gift. It´s present!!

Vid pennan 
Stina Andersson 

Göteborg

Foto: 
Ingela Karlsson

Svenska deltagare:
Ingegerd Lindquist, Margret Lepp, 
Ingrid Johansson, Kristina 
Holmlund, Stina Andersson Ewa 
Olsson och Ingela Karlsson.

Litteratur:
Fenomener i faglig veiledning: 
www.universitetsforlaget.no/boker/
psykologi/katalog?
productId=38936464

http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/stream_file.asp?iEntityId=657
http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/stream_file.asp?iEntityId=657
http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/stream_file.asp?iEntityId=657
http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/stream_file.asp?iEntityId=657
http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/stream_file.asp?iEntityId=657
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=38936464
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=38936464
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=38936464
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=38936464
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=38936464
http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=38936464
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Livsvärlden 
när den 
utmanas 
som mest

Ett av den patientfokuserade vårdvetenskapliga 
handledningens syften är att locka och inspirera 
vårdare till att intressera sig för vårdvetenskap som 
den självklara grunden för vårdandet. Severinsson 
(1990) anser att sådan handledning både har möj-
lighet att utveckla vårdarnas yrkesidentitet och 
deras yrkesmässiga kompetens liksom även hand-
landet och den etiska hållningen. För detta behöver 
emellertid handledaren både ha en väl integrerad 
vårdvetenskaplig/vårdteoretisk kunskap samt känna 
till verksamhetens mål och den rådande 
vårdkulturen. 

För att handledningen ska kunna bidra till varje 
enskild vårdares personliga växt, behöver 
kunskapen bli personliggjord. Detta är viktigt, då 
det är i den enskilde vårdarens personlighet som 
vetenskapen och vårdkonsten får sin enhet. För att 
uppnå detta är det avgörande på vilket sätt handle-
daren ser det potentiella i varje vårdare. Att vara 
öppen och följsam, och alltid tro på vårdarens egen 

inre kraft till förmågan att vårda, är väsentligt i 
detta sammanhang. Det utesluter emellertid inte att 
handledaren även uppmuntrar vårdare att tryggt 
kunna klä sina negativa erfarenheter och känslor i 
ord, och att de vågar bejaka sin egen sårbarhet som 
vårdare. Får vårdare inte möjlighet att ”rena” sig 
genom att sätta ord på sitt eget lidande, blir det 
svårare för dem att på ett professionellt sätt ta del 
av patienters lidande. Även att sträva mot idealen 
väcker ett lidande, varför handledaren måste ge 
näring åt vårdarnas vårdande förmåga genom att 
bekräfta dem så att de får lust och kraft att gå 
vidare. Det ligger en stor vishet i att alla människor 
vill bli använda för det de kan, de vill ha stöd att 
våga ta steget till det potentiella de kan vara genom 
att bli bekräftade för det de är.

För att vårdarna ska kunna bli mer ”livskraftiga”, 
som Malm (1998) uttrycker det, behöver det vara 
en balans mellan krav, kravlöshet och vila i hand-
ledningssituationen. Handledaren bör förmedla att 

Detta utdrag om handledning är hämtat från den bok, som jag är 
redaktör för. Mitt kapitel belyser, förutom handledningen, även 
livsvärldens och vårdvetenskapens betydelse i sammanhang där vårdandet 
av patienter utmanas som mest. Bokens alla kapitel innehåller många 
kliniska exempel där vårdvetenskap binds ihop 
med patientens berättelse. 

Boken ges ut av Studentlitteratur och heter "Rättspsykiatriskt vårdande" 
Tanken är att kan man förstå livsvärldens och vårdveten-skapens nytta, 
när man vårdar patienter med kanske den mest kompli-cerade livshistoria 
som vi kan möta, så har man nytta av detta tänk - och förståelsesätt i alla 
vårdande sammanhang".

Reet Sjögren

Fil. dr i Vårdvetenskap

Universitetslektor

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Mälardalens Högskola

reet.sjogren@mdh.se

Patientfokuserad vårdvetenskaplig handledning 

mailto:reet.sjogren@mdh.se
mailto:reet.sjogren@mdh.se
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det inte finns några givna eller färdiga svar i 
vårdandet, varför patientfokuserad vårdvetenskap-
lig handledning aldrig gör anspråk på att vårdare 
utför någon särskild åtgärd som en följd av hand-
ledningen. Men känner vårdare att de känslo-
mässigt har blivit berörda i handledningen och är 
nyfikna på att pröva en ny erfarenhet som de har 
fått, kan de givetvis förmedla resultatet av den vid 
nästa handledningstillfälle. 

Hur går då patientfokuserad vårdvetenskaplig 
handledning till konkret? Rent praktiskt är formen 
för vårdvetenskaplig handledning en reflekterande 
dialog där samtalet pendlar fram och tillbaka 
mellan teori och praktik och där inga omedelbara 
svar är givna. De handledda börjar med att berätta 
om en patient eller en situation i sin vardag, som de 
vill få belyst. Via handledarens frågor, som bör ha 
sin utgångspunkt i en vårdvetenskaplig teori, är 
strävan att de handledda ska få en känslomässig 
förståelse för vad som sker i patientens inre värld i 
syfte att öka förståelsen för patientens lidande. 
Vårdarna behöver bli berörda av patienten, och här 
syns handledarens konstnärlighet i hur tydligt 
värdegrunden kan levandegöras. Därefter finns 
möjlighet att påbörja reflektionen kring olika 
handlingsalternativ med syftet att få igång 
patientens hälsoprocesser. Öppenheten i handle-
darens frågor bör leda till en ”ny” förståelse av 
situationen och därigenom hjälpa de handledda att 
se ”problemet” från ett annat håll. Detta ger då ofta 
upphov till ny handlingsberedskap. Får vårdare 
möjlighet att sätta ord på det de gör och även ser att 
”det här kan vi göra något åt”, stärks även deras 
känsla av gemenskap och det kan bli lättare att vara 
tydlig med vad man vill odla, vörda och vårda på 
sin arbetsplats. Önskan och strävan i handledningen 
är att alla ska kunna vara delaktiga och att varje 
handledd blir mottagen där han eller hon själv 
befinner sig. På så sätt kan handledningen även bli 
ett sätt att bygga en bro mellan de vårdare som har 
mer av den teoretiska kunskapen och de som har 
mer av det praktiska, erfarenhetsbaserade kunnan-
det. Därigenom kan de handledda i handledningen 
hjälpas åt med att sätta ord på det de gör. Orden 
och språket har en mycket viktigare funktion i 
vårdandet än vad man oftast tänker på. Det som vi 
inte har ord för, det undgår oss till stor del, för 
orden är redskap för tanken. Vi har alltså svårt att 
tänka oss det som vi saknar ord för. De vårdveten-
skapliga orden behöver alltså få plats och börja leva 
i vårdvardagen. Här kan patientfokuserad 

Faktaruta 
Patientfokuserad vårdvetenskaplig 
handledning:
• utgår ifrån patientens berättelse
• fokuserar på patientens hälsobefrämjande 
processer
• bör bekräfta och ta tillvara alla vårdares 
kunskaper och personliggöra kunskapen för 
var och en. Alla ska vara delaktiga och varje 
handledd bör bli mottagen där just han eller 
hon befinner sig
• uppmuntrar till reflektion och till att öka 
vårdares självkännedom genom att bli bekant 
med skuggsidan i sitt eget liv, med sitt eget 
lidande, men också med sina egna behov, 
styrkor och begränsningar, utan att projicera 
detta på andra 
• ger utrymme för vårdare att sätta ord på det 
svåra och tunga, sina ”misslyckanden”, sin 
egen sårbarhet och sina skuldkänslor. Att 
vårdare i djup bemärkelse ”bekänner” är 
förlösande, varför det är viktigt att de bejakar 
sina känslor i syfte att undvika identifikation 
med dem
• ökar lusten och glädjen för de handledda, så 
att de om och om igen vill välja vårdandet
• bidrar till vårdares vårdande visdom genom 
att stödja dem i att förstå det mänskligt 
existentiella.

vårdveten-skaplig handledning bidra till att 
vårdteoretiska begrepp, ord och uttryck blir 
begripliga och menings-fulla för dem som vårdar. 
Det är ju endast det som man upplever som 
meningsfullt som leder till att man börjar handla 
utifrån det. I förlängningen kan också denna 
handledning ge en vetenskaplig grund för om-
vårdnadsdokumentationen, eftersom både vårdveten-
skaplig handledning och omvårdnadsdokumentation 
har vårdprocessen som grund, och i bägge samman-
hangen bör ”tekniken” stiga fram ur substansen och 
inte utifrån en specifik metod. Metoder kan givetvis 
vara mycket värdefulla men de får inte osynliggöra 
det substantiella innehållet.

Som det inledningsvis betonades i detta avsnitt är 
det yttersta syftet med patientfokuserad vårdveten-
skaplig handledning att den ska utveckla och för-
djupa vårdares vårdande hållningen utifrån vård-
vetenskaplig kunskap och ett livsvärldsperspektiv. 
Utmaningen är att sätta igång en reflektion som 
möjliggör sammansmältningen av vårdarens livs-
värld, patientens livsvärld och vårdvetenskaplig kun-
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På önskelistan:
Redaktören 
önskar bilder på 
grupper och möten,
samt insändare och 
artiklar till 
Medlemsbladet
Skicka med e-post till

lena.s.mattsson@ltdalarna.se

skap samt kunskap i vårdpraxis (Ekebergh 2008). 
Detta kan då underlätta för vårdare att göra 
medvetna val i mötet med patientens lidande. När 
teori möter praxis och praxis möter teori är syftet 
att det ska leda till en sammanflätning med en 
meningsfull helhet där tanke, känsla och handling 
går ihop. Med hänvisning till Gadamer (1997/1960) 
kan detta också uttryckas genom att förhållnings-
sätt, språk och handlingar ska stämma överens. 
Detta bidrar därigenom starkt till att sammanföra 
teori och praxis, det vill säga att uppdatera det 
praktiska vårdarbetet till aktuell kunskapsnivå 
(”state of the art”) som påtalas i Rapporten till 

Socialstyrelsen (2007 s. 10). Det tyska begreppet 
praxis består nämligen av två delar, handling och 
reflektion över handlingen, vilket i förlängningen 
kan ge medveten erfarenhet. Praxis innebär 
därigenom att inta ett förhållningssätt utifrån vilket 
man sedan handlar för patientens bästa. Detta är 
också grunden för ett evidensbaserat vårdande som, 
för att även bli etiskt fullödigt, alltid bör innefatta 
patienternas preferens, det vill säga deras syn på 
saken, vilket ju utifrån ovanstående blir tydligt i 
patientfokuserad vårdvetenskaplig handledning. 

Handledningsseminarium 
för erfarna handledare 
6 -13 augusti 
Metochi Studiecenter 
Lesbos i Grekland
En chans för dig som arbetar med handledning och som 
önskar fördjupning med tvärprofessionella förtecken.

I detta seminarium vill vi samtala om handledningens 
filosofiska och etiskt/moraliska grund samt om de 
handledningsfenomen som kommer till uttryck.

Deltagarna förväntas själva bidra med material.
Det yrkesmässiga innehållet kommer bl.a. knytas till 

följande punkter:
• Anerkjennelse – förståelse – språkets betydelse i 
handledning

• Ansvar och moral som fenomen i handledning
• Ensamhet som fenomen i handledning

• Närvaro som fenomen i handledning

• Handledningens villkor, organisatoriska ramar i en 
modern kontext.

Priset är subventionerat av Nordiskt Forum och är 
därför endast 6 200 kronor, vilket täcker kursavgift, mat 
och logi.

För utförligt program och information se hemsidan.

mailto:lena.s.mattsson@ltdalarna.se
mailto:lena.s.mattsson@ltdalarna.se
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Vi har arbetat med människor sedan 70-talet då vi 
utbildade oss till sjuksköterskor. Vi mötte då människor i 
livets alla skeden – i födelse och glädje, i lidande och i 
livets slut.

Efter några år fortsatte vår resa med vårdlärarutbildning 
och pedagogiken kom till oss. Då mötte vi människor i 
olika lärande situationer.

Så upptäckte vi handledningen, något vi själva saknat, 
ett forum för att mötas och få tid att reflektera över mötet 
med patienter, närstående, studerande och arbetskamrater. 

Såväl som sjuksköterskor, lärare och handledare 
upplevde vi ordets begränsning och sökte något mer. 

Genom utbildningen till symbolpedagoger fick vi nya 
redskap när orden inte räcker; drömmar, bilder, 
berättelser, musik, dans, drama, visualiseringar och myter. 
Det är dessa kreativa uttryckssätt som idag utgör 
hörnstenarna i vårt arbete.

Vi har med dialogen som bas erfarenhet av 
symbolpedagogiskt arbete i handledning av personal-

grupper, chefsgrupper och team samt individuell 
handledning inom vård och omsorg. Vi använder också 
kreativa uttryckssätt i våra övriga utbildningar. 
Därför arbetar vi med symboler som kreativa 
uttryckssätt i omvårdnadshandledningen 
Självklart är dialogen och samtalet både centralt och 
essentiellt i omvårdnadshandledning. Men ibland hittar vi 
inte riktigt fram i enbart samtalet. Hur kan vi stödja 
människors längtan efter reflektion och utveckling om inte 
just samtalet är ett värdefullt redskap? Om vi inte kan 
skapa en relation av kärlek och tillit så kan samtalet bli 
ganska platt. Utmaningen uteblir och det kan kännas 
syrefattigt. Handen på hjärtat, har inte de flesta av oss 
varit med om misslyckanden, när vi klappat på porten och 
inte blivit insläppta, rannsakat oss själva både enskilt och i 
grupp utan att få svar? Eller fått så många svar och 
perspektiv så att det känns förvirrat. Ibland kan inslag av 
kreativa interventioner hjälpa oss att komma vidare. 

När orden inte räcker till 
finns symbolerna 
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Kreativitet är en för-
måga som finns hos oss 
och hjälper oss att få mod 
att tänka i nya banor. 
Kanske hitta stigar som 
inte är upptrampade. 
Birgitta Englund beskri-
ver kreativitet som ett 
förhållningssätt till livet. 
När man utvecklar sin 
kreativitet ökar förmågan 
att se och hitta olika 
alternativ för sitt hand-
lande. Just att se fler 
valmöjligheter i varje 
situation medför ett själv-
ständigare förhållnings-
sätt och upplevelser av 
frihet. Men, skriver hon: 
”…att skapande aktivite-
ter kräver mod, att våga 
ge sig ut i det okända är 
lättare i ett tryggt och 
tillitsfullt klimat” (s. 132)

Annika Berg - Fryk-
holm skriver att vid 
bildarbete är det centralt 
att hjälpa bildskaparen 
med att ställa frågor som hjälper henne/honom att ”läsa” 
sin bild, förstå sig själv och situationen på ett nytt sätt. 
”Det är alltid bildskaparen som har tolkningsföreträde och 
vet vad bilden betyder” (s. 10).  

Utifrån VAD, HUR och VARFÖR kommer vi att 
presentera olika exempel på kreativ handledning och 
förhoppningsvis ge ett värdefullt perspektiv. 

Bildarbete och fenomenet tillit

VAD 
Här presenteras bilden som kan ge den handledde ett 
budskap till att klargöra vissa fenomen och skeenden. 

Exemplet berör en situation från ett 
efterhandledningstillfälle. Namnen är fingerade.

En handledare, Margit, ville ha hjälp med hur hon kan 
skapa tillit i gruppen. 

”Det är ju så viktigt att det finns tillit och jag känner 
mig så osäker på hur jag ska bära mig åt.”

HUR?
Jag bad Margit och efterhandledningsgruppen att måla 
vad tillit innebär för dem, att göra en bild av tillit. När 
bildskapandet var klart inbjöds de att dela och berätta vad 
bilden ville säga. Det är viktigt med varsamhet och att 
inbjudan ses som en möjlighet.

”Fokuspersonen i gruppen har en krona på sig. Öronen 
och ögonen är blå, hoppets färg. Det kommer gula strålar 
och detta innebär för mig som handledare att jag ska visa 
värme när jag hör och ser fokuspersonen och gruppen. 

Hon ska vara omsluten av värme och tillit. Vi andra i 
gruppen är som ett bärarlag som löser problemet 
tillsammans. Gul färg är värmen som lyser,” berättade 
Margit.

En annan deltagare, Emma, visade sin bild:
”Fokuspersonens mun är i mitten och det är hennes ord 

på sin upplevelse som är centralt. Det är viktigt att stödja 
henne att våga ta plats och berätta om en situation. De 
andra i gruppen har stora öron.”

VARFÖR?
Viktiga handledaregenskaper uttrycktes med hjälp av 
bilderna som att se/ögonen, lyssna/öronen och lyhördhet. 
Solen symboliserade värmen och hur angeläget det är att 
slå an värmen för att modet, växten och utmaningen ska 
kunna ske.  

Avslutningsvis reflekterade vi över fenomenet tillit i 
gruppen och menade att det innebär att vara äkta, att 
bekräfta, att visa engagemang. Att ha perception och tidigt 
fånga upp tecken på icke tillit beskrevs också.

En fundering var hur tillit kan skapas i relation till 
patienter och närstående. Sammanfattningsvis beskrevs 
tillit som att ge någon odelad uppmärksamhet i ett varmt 
klimat. Vid den avslutande rundan frågades om hur det var 
att göra en bild.

Efterhandledarens reflektioner 
Om jag vill fördjupa samtalet ytterligare kan följande 
frågor vara användbara.
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• Kan du berätta om en situation när du skapade tillit? 
• Kan du dra dig till minnes en händelse när du såg 

tillitsbrist?
• Vilka känslor föds när någon känner tillit eller 

tillitsbrist?
• Vad tror du händer med dig då?

Lera
Exempel på användning av lera 

VAD?
Gruppen träffas tre timmar per tillfälle med två till fyra 
veckors mellanrum. Gruppdeltagarna, med olika bakgrund 
och erfarenhet, arbetar tillsammans på ett kommunalt 
gruppboende. De har träffats i handledning fyra terminer.

Vid detta tillfälle känner personalen oro för en boende, 
en medelålders man med mångåriga psykiska problem, 
som de tolkar har svår ångest. Han har ett skrikbeteende, 
upplevs både som kontaktsökande och avvisande, är 
orolig och rastlös, slår med nävarna i väggarna och vrålar 
ibland som i nöd. Det är en man som relativt nyligen 
flyttat till boendet. Många olika tankar, känslor och 
spekulationer kommer upp hos personalen om mannens 
uppträdande. De pratar i munnen på varandra, fyller i 
varandras meningar och verkar osäkra på hur de ska förstå 
och tackla hans beteende. 

HUR?
Efter att de beskrivit olika situationer de upplevt som 
svåra att möta, får deltagarna en lerklump i handen och 
uppmanas att blunda. De får till uppgift att fånga känslan i 
mötet med mannen där lerklumpen ska bli en symbol för 
den. Efter att de format lerklumpen i tystnad och 
blundande, får de öppna ögonen igen och titta på vad de 
gjort. Sen får de skriva i sin anteckningsbok det som 
kommer upp när de ser sin figur. De får dela med sig i 
gruppen, läsa och berätta;

Det blev en klump. ”Jag har svårt att möta mannen, vill 
men vet inte hur.”

Det blev en knut. ”Jag slår knut på mig, kvittar hur jag 
gör. Känner mig otillräcklig.”

Det blev ett rör som konar av mot mitten och som 
nästan går av. ”Vi får ingen kontakt, så bräckligt, vill ha 
kontakt men det finns ett stopp.”

Det blev en hullingförsedd runding. ”Ångesten tar 
formen av en cancersvulst som griper tag i allt och 
påverkar allt. Känns nästan i luften mellan oss. Jag blir 
liten.”

Det blev ett lerfat med hål i botten. ”Jag känner 
maktlöshet, vet inte vad jag ska göra. Det är ett trasigt 
keramikfat som läcker. Det är inte lätt att täta, att hitta det 
rätta materialet så det går att laga.”

Efteråt samtalades om hur det var att använda metoden 
med lera. Några av deltagarnas ord var;

”Det fångar känslan i annat än ord.”
”Kladdigt.”

”Det blir dubbel bekräftelse, händerna gjorde det jag 
tänkte.”

”Det var härligt jobba med lera.”
”Jag började tänka på material.”
”Jag känner en gemenskap i gruppen.”
”Jag är inte ensam om känslan av otillräcklighet och 

frustration.”

VARFÖR?
Detta är en grupp som haft handledning länge men ändå 
har en tendens att prata i munnen på varandra och inte 
lyssna aktivt. Jag ville inbjuda till att stanna upp i den 
egna känslan, lyssna inåt och sedan lyssna på varandras 
upplevelser. En förhoppning var att det skulle medverka 
till en ökad förståelse både för egna och andras känslor, 
tankar och reaktioner. Att inte vara ensam i oförmågan att 
möta och förstå mannen. 

Handledarens reflektioner
Det blev parallella processer, det som var ordlöst för 
mannen fick de försöka att uttrycka ordlöst. Med denna 
metod lyssnade deltagarna intensivt, tittade intresserat på 
varandras ”lerklumpar” och bekräftade varandra i hur väl 
formen fångade känslan som var så svår att sätta ord på. 
Detta kunde bidra till en ökad förståelse för mannen och 
hur han kan känna sig. Kanske också en ökad förmåga att 
möta honom?

Kombination
Exempel på ett handledningstillfälle där flera uttryckssätt 
har kombinerats. 

VAD och VARFÖR?
Gruppen som gjorde övningen består av sex deltagare som 
går sin fjärde handledningstermin. Alla har dessutom 
handledningsvana sen tidigare och är väl förtrogna med 
kreativa metoder. Vid det här tillfället var tre personer 
frånvarande på grund av sjukdom respektive hög 
belastning på avdelningen.

Efter ”må-runda” och tillbakablick på föregående 
tillfälle och situation visade det sig att gruppdeltagarna på 
grund av stor vårdtyngd och stress hade svårt att hitta en 
situation att arbeta med. De såg helt enkelt inte ”skogen 
för bara träd”. Därför inledde jag med en fantasiresa. 
Syftet var att få alla att landa, att bli avslappnade, men 
också fokuserade på vad var och en hade behov av vid 
detta handledningstillfälle.

HUR?

Fantasiresa med musik
Deltagarna ombads blunda och ta ett par djupa andetag.

Jag beskrev vandringen nedan ganska långsamt och la 
då och då in pauser. Hela övningen tog cirka tio minuter.

Tänk dig att du står på en strand. Det är en ljus och klar 
dag. Plötsligt kommer ett renande vatten från himmelen. 
Det sköljer över ditt ansikte, hjässa och bakhuvud, axlar, 
framsidan och baksidan på kroppen, armar och fingrar, 
ben och fötter och tas så åter tillbaka av moder jord.



MEDLEMSBLADET – 1, 2011

	
 Sidan 18

Du ser dig omkring. Alla dina tankar virvlar som löv 
där på stranden. Du skiljer ut de privata tankarna och 
lägger dem i en korg som står en bit från dig. Du vet att 
de finns där och att du kan hämta dem efteråt. Har du 
tankar du vill bli av med kan du passa på att blåsa bort 
dem.

Med fokus inställt på arbetslivet går du nu längs 
stranden. Du går så långt som det tar att gå till förra 
gången vi träffades. Titta ut över vattnet och se hur det 
ser ut. Är det lugnt? Soligt? Stormigt? Hur har den här 
tiden varit på arbetet när du betraktar helheten?

Nu går du lite långsammare tillbaka så att du kan se 
varje möte du har haft med patienter, anhöriga och 
arbetskamrater. Du ser att en del av dessa har bleknat 
medan andra är tydligare. När du ser den händelse som 
är allra tydligast för dig så stannar du där. Du går in i 
den igen. Känner på atmosfären. Minns dina tankar, 
känslor och kroppsreaktioner från den situationen. Du 
stannar där till du hör min röst igen.

Några minuter med bara musik.
Samla nu ihop din bild, dina tankar, känslor och 

kroppsreaktioner och lägg dem i ditt bagage.
Förbered dig på att snart avsluta din resa.
Ta ett djupt andetag, öppna ögonen och kom tillbaka.

Målning av upplevelsen och text till bilden
Alla fick måla sin bild.

Vi använde staffli, stora papper och våta färger. 
Deltagarna målade i tystnad under cirka 15 minuter och 
skrev därefter en text till bilden; en dikt, en saga eller 
en berättelse.

Delande
Efter avslutat målande och skrivande hade vi först en 
tyst vernissage.

Gruppdeltagarna fick därefter en inbjudan att berätta 
om vad de hade skapat. 

Den person som valde att vara först började med att 
läsa sin text och berättade sen om sin bild. 
Fokuspersonen har rätt till sin egen upplevelse och ska 
ges möjlighet att uttrycka den.

Vi stannade upp vid bilden och reflekterade utifrån 
vad bilden ville säga.

Det som inte blev sagt i text eller bild tydliggjordes 
med hjälp av frågor från mig och de andra deltagarna. 
När vi var klara gav hon ordet vidare.

Om fokuspersonen ville hade de andra möjlighet att 
kommentera utifrån vad de såg och säga ” När jag 
betraktar bilden upplever jag…. ”.

Det är viktigt att vara tydlig med att detta är 
betraktarens projektioner och inte har med 
bildskaparen att göra. På samma sätt som när vi 
använder enbart ordet kan fokuspersonen få nya 
insikter genom de andras tankar.

De tre bilderna som skapades var:
Ett galler framför en människokropp, som symbol för 

en patient som upplever sin kropp som ett fängelse.

En flammande eld, som symbol för patientens 
brännande smärta.

En korridor med stängda dörrar, som symbol för en 
bristande kommunikation mellan patient, anhöriga och 
personal.

Texterna handlade om;
Hur kan vi riva gallret?
Hur kan vi släcka elden?
Hur kan vi få dörrarna att öppnas?
Den dominerande känslan i handledningsrummet var 

maktlöshet.

Fenomen 
När alla i gruppen från exemplet ovan hade delat sina 
texter och bilder såg vi en röd tråd och fenomenet 
lidande framträdde. Vi reflekterade runt patientens 
lidande, i dessa fall smärtan, kroppens orörlighet samt 
bristen på kommunikation i livets slut.

Vi lyfte fenomenet vidare och kunde se att 
betraktandet av patientens lidande och upplevelsen av 
att inte kunna hjälpa blev personalens lidande och 
parallellprocessen blev tydlig. 

”När jag ser patienten lida och upplever att jag inte 
kan hjälpa henne då lider jag.”

När vi reflekterade över vad dessa patienter behövde 
kunde vi se behovet av att bli bekräftad i sitt lidande. 
Vi upptäckte också att behovet var detsamma för 
personalen, vilket också skedde i handledningsrummet. 

Deltagarna lämnade rummet med en känsla av lättnad 
och av att vara ”good enough”.

Handledarens reflektioner
Genom att låta alla landa med musik och inre 
bildskapande fick samtliga tag på vad som var mest 
aktuellt för just den individen. Bildskapandet hjälpte 
deltagarna att tydliggöra sina upplevelser av patienters 
lidande. När bilden mötte texten förtydligades känslan 
av maktlöshet och upplevelsen av att ”jag kan 
ingenting göra”.

Upptäckten att ”när jag blir sedd av mina kolleger så 
känns det lättare” ledde till insikt om att när jag 
bekräftar patientens lidande så kan samma sak ske för 
henne. Känslan av maktlöshet byttes till en känsla av 
makt: ”Jag har inte makten att ta bort din sjukdom eller 
ens din upplevelse av sjukdomen men jag har makten 
att se den, att höra dina ord och bekräfta det jag ser och 
hör.” 

Om inte alla vill måla
Hur gör man när inte alla vill måla?

Börja med att berätta kort om metoden och en 
inbjudan om att delta. Det är inte en prestation att 
exempelvis måla vackert utan bilden är ett annat sätt att 
hitta och förstå situationen.

Om det finns tid kan man inleda 
handledningstillfället med att var och en målar känslor, 
t ex ilska, rädsla, sorg och glädje.
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Alternativ till om någon inte vill delta är att be personen 
skriva ner associationer på aktuellt begrepp. Personen kan 
också skriva ner tankar och känslor som väcks inom mig 
när jag hör någon berätta om en situation eller skriva ner 
om den bild som jag fick när jag hörde någons berättelse.

Det är värdefullt att alla finns med i gruppen även om 
någon inte vill måla.

Samma sak gäller när det finns motstånd mot andra 
kreativa uttryckssätt, som t ex rollspel.

Litteratur som inspirerat oss  
Birgitta Englund (red). Skapande och kroppsbaserade 
komplementära terapier. Studentlitteratur Lund 2005 .

Annika Berg - Frykholm. Självbilder - att komma vidare 
genom skapande. Bokförlaget Bergsäker Uppsala 2008.

Åke Högberg. Att utvecklas med symboler. En vägvisare 
till symbolvärldens teori och praktik. Natur och kultur 
1996.

Sidsel Tveiten. Handledning är mer än ord 
Studentlitteratur 2010

Dina Glouberman Imagework   Life choices and life 
changes through imagework

John R. Cutcliffe, Kristiina Hyrkäs, John 
Fowler Routledge Handbook of Clinical Supervision: 
Fundamental International Themes, 2010

Margaretha Ekebergh Att lära sig vårda – med stöd av 
handledning Studentlitteratur 2009 

För dig som är intresserad så börjar en ny 
symbolpedagogutbildning i Kristianstad med kursstart 6 
juni 2011. Ring oss.

Ann-Kristin Holm Wiebe
046-710316 0708-539998
ann-kristin@symbologik.se
Britt Johansson
044-209575 0708-901931
britt@symbologik.se
Christin Olsson
0431-25445 0709-908930
christin@symbologik.se
Symbologik
Cardellsgatan 2
291 31 Kristianstad
www.symbologik.se

Bokrecension
Den skamlösa 
nyfikenheten 

Författare: 

Astrid Seeberger
Weyler förlag, 2010

”Den skamlösa nyfiken-
heten” är en underhållande 
och tankeväckande bok om 
samtalskonst. 

Astrid Seeberger arbetar 
som njurmedicinsk läkare. Hon blandar fakta och egna 
tankar med personliga erfarenheter av samtal, både 
privat och i jobbet. I boken berättar hon flera patienters 
livshistoria så som hon lärt känna den. Man grips både 
av dessa berättelser och Astrids förmåga att se de 
enskilda personerna och förstå hur just de tänker och har 
det. Att ha en njursjukdom påverkar människors liv på 
så olika sätt.

Bokens titel är viktig. Det är just skamlösheten hon 
återkommer till som en nyckel till ett gott samtal. Om 
man skäms för att fråga och tycker att man lägger sig i 
får man inget veta. Och om man fördömer svaren och 

personen som svarar stannar samtalet av. Genom att vara 
just genuint nyfiken på andra och inte döma vad de 
säger uppstår den magiska kontakten, enligt hennes 
beskrivning. 

Seeberger hänvisar till forskning, andra författare, sin 
morfar, sin man och mixar samman en ”klokbok” som 
jag tror att många handledare kan ha glädje av. Man 
känner igen sig och får nya infallsvinklar. 

Ärligt talat tycker jag ibland att hon frågar väl 
skamlöst. Hennes berättelser om patientens liv får mig 
någon gång att tänka ”kan man verkligen fråga om så 
privata saker?” 

Jag tar med mig den tanken att fundera vidare på i mitt 
fortsatta arbete som vårdare, kanske finns här något att 
utveckla hos mig?  

När jag läst hennes bok har jag en ”feelgood-känsla”. 
Ungefär som att se en gripande kärleksfilm, med sorger, 
mänskliga dilemman och lyckligt slut. 

Lena Matsson

En feelgoodbok för dig som gillar dialog
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Inger Lennerthson var med och startade Medlemsbladet 
för 15 år och kan hela historien. Till och med som 
pensionär har Inger fortsatt med sitt värv med att sprida 
kunskap om handledning i omvårdnad. När Inger avgick 
ur styrelsen var hon till ovärderlig hjälp och stöd i det 
fortsatta arbetet när Lena Matsson tog över som redaktör. 
Inger är den som alltid korrekturläst, haft kontakt med 
tryckeriet, stoppat i kuvert och lagt Medlemsbladet i 
brevlådan för sändning, fram till nu, när Medlemsbladet 
distribueras på nätet. 

– Det första Medlemsbladet var ett vikt A4 som vi gav 
ut redan 1997, berättar Inger. 

– När sektionen RfYHO startade 1996 var det en 
självklarhet för alla att vi skulle har ett Medlemsblad för 
att få ut information. Det första numret innehöll en 
presentation av föreningen och några av styrelsemed-
lemmarna samt tips om litteratur och forskning. Syftet 
var att informera medlemmarna, få fler medlemmar och 
så småningom även få in artiklar från medlem-marna. 
Snabbt ökade sidantalet till tolv. Innehållet i tidningen 
diskuterades på styrelsemötena. 

I början var Ann-Kristin Holm ansvarig redaktör och 
det var mest styrelseledarmötena som skrev. De bevakade 
litteratur, men använde också sitt kontaktnät för att hitta 
andra som ville skriva i bladet. På flera sätt har styrelsen 
försökt få in insändare och synpunkter, men det har inte 
varit så bra respons.

– De gånger någon hört av sig är när vi haft bok-
recenssioner. Då har de som har en annan åsikt kontaktat 
oss.

Medlemsbladet producerades i Falun av Inger 
Lennerthson och Solveig Hannersjö. De hjälptes åt med 
mycket, men också deras familjer var inblandade i 
hantverket. Solveigs son gjorde den första loggan 1999 
och hela Ingers familj har stoppat i kuvert och klistrat 
frimärken många gånger. Ekonomin har varit ett ständigt 
bekymmer. Näst efter resor till styrelsemötena har 
Medlemsbladet varit den största utgiften i föreningens 
budget. För att hålla nere kostnaden för frimärken har 
Inger vägt papper och räknat sidor. Hon har klämt ihop 

texten för att få plats med mer utan att det blev tyngre och 
dyrare. 

–-Ja, oj vad vi har hållit på för att det inte skulle bli för 
dyrt för vår lilla fattiga förening.

– Det roligaste med att jobba med Medlemsbladet har 
varit just kontakten med medlemmarna, tycker Inger. Det 
var en härlig känsla att släppa ner alla kuvert i brevlådan 
och uppleva en påtaglig insats för föreningen. Att sen få 
gensvar när medlemmarna läst tidningen har varit en 
uppskattad belöning för jobbet.

Föreningens tidning har varit ett konventionellt 
Medlemblad, i första hand en kontaktlänk till medlem-
marna och inte ett debattforum. Information om möten 
och senaste forskning, referat, mötesprotokoll och 
kallelser har dominerat. 

Inger berättar att man flera gånger försökt få in 
insändare eller berättelser från handledarens vardag, med 
dess glädjeämnen och svårigheter. Det har inte gått så bra 
och Inger funderar över vad som ligger bakom att så få 
vill skriva om sitt arbete. 

– Det finns lite för mycket av ”inte kan väl jag” över 
våra medlemmar, enligt mig. Många fantastiska personer 
har berättelser som inte blir skrivna på grund av 
Jantelagen. Det lämnar lite för mycket av ansvaret för 
föreningens ansikte utåt (tidningen alltså) till redaktören, 
och det tycker jag är synd.

Ingers framtidsdröm för Medlemsbladet är att ännu fler 
skriver och använder det som kanal för reflektion och 
utveckling. Många handledare arbetar ensamma och 
behöver bekräftelse, stöd och utmaning. Det skulle kunna 
fungera som en del av efterhandledningen att skriva, läsa 
och reflektera över andra kollegors berättelser i 
Medlemsbladet.

Nu lämnar Inger över hela ansvaret för tidningen till 
Lena Matsson och övriga i styrelsen. Hon finns dock kvar 
som rådgivare och mentor, eftersom hon är så klok. 

Tack Inger säger hela styrelsen och alla medlemmar 
instämmer säkert!

Lena Matsson

Inger kan 
vår historia


