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Kära medlemmar Just nu är det vackra vitsippstider här i 
Skåne och jag tänker på halvåret som gått. 

Det har som vanligt varit en hektisk tid för mig. Psykoterapi 
varvat med handledning och uppdrag som forskningssjuksköter-
ska samt upparbetande av former för mellanvård i vuxenpsykia-
trin i Ängelholm. 

Den första upphandlingen i handledning är genomförd till-
sammans med en kär arbetskamrat. Hon bedriver handledning i 
socialt arbete och ramavtal är tecknat. Få se hur många uppdrag 
det blir?

När jag tänker på styrelsens arbete för att samla Handledning 
i Omvårdnads medlemmar till årsmöte och studiedag känner jag 
mig stärkt. Jag är glad över att studiedagen blev uppskattad av 
deltagarna och att förberedelser och genomförande under dagen 
flöt så smidigt. Våra inbjudna handledare gjorde ett uppskattat 
arbete. 

Det är en härlig känsla att få ta del av så mycket kunskaper och 
erfarenheter som fanns i denna grupp. Jag hoppas att vi i styrel-
sen tillsammans med medlemmarna kan få fler dialoger under 
året om skälen till den handledningsteknik och teori vi väljer. Är 
det den rätta och om det är det, hur utvärderar vi om den ur-
sprungliga tanken som ledde till handledningens upplägg var den 
bästa?

Kan det vara ett ämne att fördjupa vid de lokala nätverksmöten 
som planeras under året?

Som handledare får vi inblick i många vård- och omvårdnads-
situationer. Det gör att vi har ett behov att vara nyfikna, kunniga 
och vägledande, att vara påfyllda och utvilade! 

Våren är krävande med knoppar som brister, men det finns 
också lite fler dagar för vila inlagda i kalendern så ta väl vara på 
er och ha en riktigt skön sommar.

Yvonne Wallberg-Andersson  
Vice ordförande

Lyckad studiedag  
ger hopp för framtiden
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Kreativa uttryckssätt i handledningen
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Ann-Kristin Holm Wiebe, Britt Johansson och Christin Olsson demonstrerade 
sitt sätt att arbeta vid ett uppskattat seminarium för HiOs medlemmar den 15 
mars.
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Efter flera år som handledare kan man 
ibland uppleva ordets begränsning. 
Kreativitet är en förmåga som finns 
hos oss och ger oss mod att tänka i nya 
banor. Kanske hitta stigar som inte är 
upptrampade.

Genom utbildning till symbolpe-
dagoger fick vi nya redskap i vårt 
handledarskap; bilder, berättelser, 
musik, dans, drama, visualiseringar 
och myter. Det är dessa kreativa ut-
tryckssätt som idag utgör hörnstenarna 
i vårt arbete.

Vi har med dialogen som bas erfa-
renhet av symbolpedagogiskt arbete 
i handledning av personalgrupper, 
chefsgrupper, team och individuell 
handledning inom vård och omsorg 
samt efterhandledning. 

Syftet med studiedagen var att låta 
deltagarna få prova på och reflektera 
över några av de kreativa uttryckssät-
ten. Vi vill stimulera till att använda 
kreativa uttryckssätt som komplement 
i handledarskapet.

Vi delade in de cirka 30 deltagarna i 
två grupper, en grupp på tio, med Ann-
Kristin som handledare, och övriga i 
en större grupp med Christin och Britt 
som handledare. Vi arbetade i stort sett 
på samma sätt i båda grupperna.  
 
 
 

Här följer en sammanställning av 
de program och uttryckssätt som vi 
använde under dagen:

Photolangage,  
svartvita bilder
Bilderna användes för presentation av 
gruppdeltagarna, som fick välja tre till 
fyra bilder;

en bild som avspeglade en aspekt av 
personen 

en bild som symboliserade varför 
personen var där 

en bild som personen tyckte om, 
som berörde eller som visade vad hen 
längtade efter. 

Alla visade sina bilder och berättade.

Avslappning och  
visualisering till musik 
Betrakta din väg som handledare…

Deltagarna fick i tystnad måla en 
bild av sig själva som handledare just 
nu, i form av ett träd. Därefter, under 
fortsatt tystnad, fick de röra sig fritt i 
rummet för att sedan stanna upp och 
blundande visualisera några år framåt 
i tiden. Den upplevelsen sammanfat-
tades i en bild av ett nytt träd och 
därefter förenades bilderna i en saga 
eller berättelse.

Demonstration 
En deltagare fick läsa sin saga/berät-
telse och berätta om sina bilder med 

en av oss som handledare. Exempel på 
frågor till bilden: Vad innehåller den? 
Vart går ögat när du betraktar den? 
Hur mår trädet?
Åke Högbergs bok Att utvecklas med 
symboler, beskriver bilduppföljning. 
Ett utdrag från boken delades ut till 
deltagarna.

Delande i par 
Deltagarna fick dela sina upplevelser 
två och två i cirka tio minuter. De 
skulle låta ordet möta bilden och vi 
påminde om att ha respekt för bilden, 
att inte tolka utan att ställa handle-
dande frågor. 

Delande i storgrupp
Hur var det för er? Något ni vill dela? 
Vill ni visa era bilder?

Reflektion/Dramalinje  
Hur känner du nu? Deltagarna fick 
ställa sig på en linje mellan +5 -och -5.
En grupp delade upplevelsen av att 
måla genom att ställa sig på linjen: 
svårt - kändes bra.
En grupp fick sen betrakta utlagda 
känslokort. Därefter avslutade vi med 
cirkel och med vilken känsla lämnar 
du rummet och tackade varandra.

Sammanfattning
De metoder vi använde var Photo-
langage, musik, visualisering, egen 

Ann-Kristin Holm Wiebe, 
Britt Johansson och Christin 
Olsson är godkända handleda-
re och symbolpedagoger med 
lång erfarenhet av yrkesmäs-
sig handledning. Under HiOs 
seminarium i Stockholm den 
15 mars höll de i seminariet 
” Yrkesmässig handledning 
med kreativa uttryckssätt”. 
Här beskriver de själva sitt 
sätt att arbeta.
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Utdrag ur boken

 ”Att utvecklas  
med symboler”
av Åke Högberg, 1997

Förslag på reflektionsfrågor 
när man arbetar med bild:
• Vad föreställer bilden?
• Vad innehåller den?
• När du betraktar den, vart 
går ögat?
• Vad ser du där?
• Hur känns det i kroppen när 
du betraktar den delen av 
bilden?
• Hur skulle det vara att vistas 
i det landskapet?
• Var i huset skulle du vilja bo?
• Hur mår trädet?
• Om fågeln kunde tala vad 
skulle den säga?
• Skulle du vilja skriva en dikt 
om bilden?
• Om denna bild var en sago-
illustration, hur skulle den 
sagan lyda? Berätta!

målad bild, eget skrivande, känslokort, 
delande och drama. 

Frågor som kund 
utvecklats mer:
Hur var det för dig att göra dessa 
övningar? Brukar du använda kreativa 
uttryckssätt i din handledning? Kan 
du tänka dig att använda någon av de 
här övningarna? Vilka frågor skulle du 
vilja använda?
Varje övning kan i sig utvecklas. 
Reflektera vidare över hur man skulle 
kunna göra. 

Underlag
Englund Birgitta (red). Skapande och 
kroppsbaserade komplementära tera-
pier. Studentlitteratur Lund 2005.

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

Byréus Katrin. Kreativa metoder för 
grupputveckling och handledning. 
Liber 2012.

Glouberman Dina. Image work Life 
choices and life changes through im-
agework 2002

Grönlund, Alm och Hammarlund. 
Konstnärliga terapier – bild, dans och 
musik I den läkande processen. Natur 
och Kultur 1999

Holm Wiebe Ann-Kristin. Folksagan – 
berättandet som möjlighet och metod. 
Fortbildning AB/Tidningen Äldreom-
sorg 2010.

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

May Rollo. Modet att skapa. Rabén 
och Sjögren 1976

Pink Daniel H. En helt ny värld eller 
varför framtiden tillhör van Gogh, 
Goethe och Sokrates. Litteraturhuset 
2009.

Tveiten Sidsel. Handledning är mer än 
ord. Studentlitteratur 2010.

Material
Photolangage – kan beställas av Astrid 
Ståhlberg astrid@stahlberg.se www.
astridstahlberg.se

Känslo- och behovskort – kan bestäl-
las på www.friareliv.se 

Oljekritor eller temperafärger
 
Seminariet Reflekterade team som ut-
värderingsmodell, som Yvonne Wall-
berg Andersson ansvarade för, tillförde 
spännande perspektiv vilket beskrivs 
på sidan 5.
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Min utveckling som omvårdnads-
handledare och terapeut har berikats 
av mina kunskaper inom båda dessa 
områden. Jag utbildade mig till hand-
ledare i början av 1990-talet. Då drevs 
jag av ett behov att förbättra min kom-
petens för att bättre förstå grupproces-
ser och sökte teori som grund för att 
arbeta med grupper. 

När jag började som handledare 
arbetade jag mycket med den handled-
des berättelse om ett problem. Sedan 
flyttade fokus till den handleddes 
tanke, känsla och handling avseende 
problemet. Nästa steg var att ge den 
handledde en lyssnande position. Då 
framförde de övriga i handlednings-
gruppen sina reflektioner. 

Efterhand hände det att den hand-
ledde hade svårigheter att presentera 
problemen bara med hjälp av språket. 
Metoden kompletterades genom att 
handledningsgruppen kunde använda 
bilder, målning, musik eller rollspel 
för att presentera problemet. Senare 
la jag till att den handledde när det 
behövdes kunde använda gruppdel-
tagarna för att skulptera eller gestalta 
problemet. Numera väljer jag hand-
ledningsteknik utifrån de handleddas 
individuella behov, men även från det 
presenterade problemet och gruppens 
sammansättning.  

Utveckling av  
utvärderingsmodellen
En svårighet i min utveckling av 
handledningen har varit att använda en 
utvärderingsform som varit stödjande. 
Den skriftliga utvärderingsformen har 
inte fungerat särskilt bra för utveckling 

av min kompetens som handledare. Av 
det skälet började jag använda teknik 
som liknar den som används vid utvär-
dering av behandling.  

Jag hämtade inspiration till en ny 
form för utvärdering av handledning 
ur Tom Andersens arbete med klienter 
och terapeuter som samforskare. 

Utvärdering med  
reflekterande team
När vi avslutar handledningen bjuder 
vi in en person som är kunnig och 
kompetent inom utvärderingsmetoden. 
Vid denna utvärdering kan även upp-
dragsgivaren vara med, givetvis under 
förutsättning att handledningsgruppen 
godkänner det.

Utvärderingen inleds med att utvär-
deraren intervjuar handledaren om hur 
hon uppfattat handledningsprocessen. 
Handledningsgruppen och uppdragsgi-
varen ska bara lyssna. 

Därefter intervjuas deltagarna i 
handledningsgruppen om de frågor 
som handledaren väckt, men även om 
egna tankar. Då lyssnar handledaren 
och uppdragsgivaren. 

Slutligen intervjuas uppdragsgivaren 
om de samtal hon/han lyssnat på. 

Därefter har utvärderaren ett samtal 
med handledaren om vad som sagts 
och eventuella tankar om förändring 
som kan ha väckts hos handledaren. 
Då lyssnar handledningsgruppen och 
uppdragsgivaren. 

Avslutningsvis öppnar utvärderaren 
samtalet för alla. Det kan bland annat 
handla om frågor som tidigare inte 
kunde ställas på grund av formen med 
avgränsade samtal. 

Denna utvärderingsform har varit 
oerhört lärande och utvecklande för 
mig i min handledargärning. Jag har 
efterhand blivit bättre på att avläsa 
både gruppers och individers behov av 
olika inriktad handledning. Svåraste 
utmaningarna har varit att ge alla en 
möjlighet att utvecklas i sitt yrke när 
de handledda har mycket olika erfa-
renhet och utbildning i gruppen. Deras 
professionella utveckling har tillgo-
dosetts tack vare att handledaren har 
kunnat välja olika handledningsteknik 
under handledningsprocessen. Detta 
har också gått att tillämpa för olika 
problemställningar.

Yvonne Wallberg Andersson

Läsning som  
kan vara till hjälp

Tom Andersen, Reflekterande Pro-
cesser, Studentlitteratur 2011

Tom Andersen, klienter og terapeu-
ter som samforskere for å öke terapeu-
tens sensitivitet, Fokus på familien, 
vol. 23 s. 193-200 nr 4 1995. Oslo, 
ISSN 0332-5415

Patricia Benner, Från novis till ex-
pert, Studentlitteratur 1993

Gunnar Forsberg, Johan Wallmark, 
Nätverksboken Liber 1998

Karl Tomm, Systemisk intervjume-
todik, Mareld 2000

Michael White, Kartor över Narrativ 
praktik, Studentlitteratur 2012

Yvonne Wallberg Andersson
Leg sjuksköterska,  
Leg psykoterapeut,  

Godkänd handledare i Omvårdnad, 
NADA- akupunktör,  

Mindfulnessinstruktör

Reflekterande team  
som utvärderingsmodell

Yvonne Wallberg Andersson, med 
i styrelsen för HiO, har omfattande 
erfarenhet av att arbeta med reflek-
terande team. Här beskriver hon 
sina erfarenheter, kopplat till upp-
levelserna under HiOs studiedag.
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Stockholm visade sig på gott humör 
med en värmande sol hela dagen när 
Handledning i omvårdnad hade studie-
dag och årsmöte den 15 mars. Totalt 
var vi runt 30 omvårdnadshandledare 
som träffades i Sjuksköterskornas hus 
för att ta del av dagen. 

Efter en kort presentation av delta-
garna började vi arbeta med kreativa 
uttryckssätt. Vi delades upp i tre grup-
per och vi blev guidade av symbolpe-
dagogerna Ann-Kristin Holm Wiebe, 
Britt Johansson och Christin Olsson.  
Den första övningen var att vi fick se 
på svartvita bilder som låg på golvet. 
Vi beskådade bilderna och såg om 
några kunde passa oss. Varje person 
fick välja tre bilder, en som symbolise-
rade ”varför är jag här”, en för ”något 
som symboliserade en del av mig” och 
en bild som ”jag tycker om”.
 
Bilden valde mig
Vi gick sakta och tysta omkring i rum-
met. Det var en häftig upplevelse att 
en bild ”valde mig”. Det mest spän-
nande var att jag inte ens tyckte om 
den, men jag var öppen för att den 
kunde spegla något hos mig. Bilden 
finns kvar i mig och jag undrar vad det 
var som talade till mig i den bilden? 
Än idag så kan jag fundera på det. 
Något svar kan jag ha, men det är hos 
mig. 

Med detta vill jag försöka beskriva 
den sammantagna kraften i symboler 
och handledning. Det finns en styrka i 
detta som kräver varsamhet hos hand-
ledaren som använder kreativa meto-
der.  Det är viktigt att vi som handle-
dare har en upplevd erfarenhet, att vi 
provat själva och känt på kraften i de 
verktyg vi använder i handledningen. 
Detta forum var ett utmärkt tillfälle att 
få denna erfarenhet. Även om jag varit 
med om liknande övningar tidigare 
så ger upprepningar nya användbara 
erfarenheter. 

Utifrån mina erfarenheter kan hand-
ledningen vara förlösande för delta-
garna. När de finner något som stör 
och ser det kan upplevelsen vara både 
befriande och utmanande. Det kan i 
förlängningen göra deltagaren mer öp-

pen i framtida patientmöten.

Renande att måla fritt
Del två i arbetet tolkade jag som att 
vi skulle måla hur vi uppfattar oss 
som handledare. Personligen tycker 
jag att det är renande och kreativt 
att måla fritt omkring ett tema. Att 
bara få leva ut och se vart bilden tar 
vägen. För mig blir det en stund där 
jag kan få samla tankarna och leka 
med färg och form. Leken är en viktig 
del av utveckling och förståelse, även 
för vuxna. Att sedan få beskriva sin 
tolkning inför andra fördjupar proces-
sen. Här ska ingen annan tolka, vilket 
fungerade riktigt bra i vår grupp. Vi 
hade hela tiden ett intresse för varan-
dras berättelser. 

Till sist fick vi skriva en egen saga 
omkring oss själva som handledare. 
Den berättelsen behöll vi för oss själva 
och delade den inte med gruppen.

Verktyg för eftertanke
Jag upplevde att detta är verktyg 
som har förmåga att skapa eftertanke 
och reflektion hos deltagarna i om-
vårdnadshandledning. Det är vi som 
handledare som styr genom att ta upp 
frågan, vilket våra symbolpedagoger 
gav goda exempel på tillsammans med 
oss. Det finns kraft i denna metod och 
det är viktigt att jag som handledare 
har egen erfarenhet i metoden om jag 
vill utöva den.

Under lunchen genomfördes sektio-
nens årsmöte i sedvanlig ordning

På eftermiddagen provade vi Reflek-
terande team som utvärderingsmodell, 
under ledning av Yvonne Wallberg 
Andersson. 

Modellen utgår från Tom Andersons 
arbete kring ”samtal om samtal”. Vi 
fick lyssna på de andra gruppernas 
upplevelse från förmiddagens work-
shop och även ledarnas tankar. När det 
blev min grupps tur kunde vi lugnt och 
tryggt föra ett samtal om våra erfaren-
heter av förmiddagens arbete.

Det fanns även en person med som 
inte deltagit i förmiddagens arbete. 
Hon delgav oss sina reflektioner uti-
från sitt perspektiv. Vi avrundade med 

våra ledares tankar från oss i grup-
perna. 

Jag har viss erfarenhet från reflekte-
rande team och uppfattar det som en 
verkningsfull metod.  När jag är i det 
reflekterande teamet kan jag ”lyssna 
klart” på den som talar och då på ett 
djupare plan reflektera över det som 
sägs. När det sedan är min tur att 
utrycka mig vet jag att jag får prata 
klart. Självklart finns det även fördelar 
med samtal, men risken finns att man 
inte lyssnar lika koncentrerat. Genom 
formen för reflekterande team ökar 
möjligheteten till reflektion vilket kan 
skapa djupare förståelse. 

I detta fall fick ledarna för förmidda-
gens workshop reflektera och samtala 
med varandra, samt lyssna till grup-
pernas tankar. Jag är övertygad om att 
detta är verkningsfullt som utvärde-
ringsredskap. 

Fler reflektioner
På tåget hem till Varberg kom yt-
terligare två reflektioner upp utifrån 
dagens samtal: 

Den första handlar om att vi behöver 
bli bättre på att marknadsföra oss. I 
dessa tider av stress och ekonomiska 
åtstramningar inom vården finns det 
en uppenbar risk att handledningen får 
stryka på foten. Det är lätt att tänka 
kortsiktigt och framförallt att inte få 
tänka klart. Hur ska vi bli bättre på 
att marknadsföra omvårdnadshand-
ledning? Kan vi ta hjälp av personer 
utanför vår krets för att utveckla vårt 
samarbete eller för att utbilda oss i pr/
markandsföring. 

Den andra reflektionen är hur vi 
använder forskningsresultat i våra 
diskussioner gentemot vården. Det 
är en utmaning att visa på vilket sätt 
omvårdandshandledning är kostnads-
effektivt.

 
Viktig gemenskap
Den viktigaste upplevelsen från 
studiedagar var ändå gemenskapen 
som ger mig kraft att gå vidare i mitt 
uppdrag som omvårdnadshandledare.

Jörgen Öijervall

MEDLEMSBLADET – 1, 2013

Jörgen Öijervall deltog vid 
Handledning i omvårdnads 
studiedag och årsmöte den 15 
mars. Här är hans reflektioner 
från arrangemanget.

Studiedagens  
gemenskap viktigast
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Med stor förväntan kom jag till ’Hand-
ledning i Omvårdnads’ studiedag och 
programmet: ’Yrkesmässig handled-
ning med kreativa uttryckssätt’ och 
’Reflekterande team som utvärderings-
modell för handledning i omvårdnad’. 
Med stöd av Photo Langage, talande 
bilder (Astrid Ståhlberg), bekantade vi 
oss lite mer med varandra. Favoritbil-
der var en cykel lutad mot ett träd, en 
lång bro, många händer som höll om 
samma stång, och ett skratt. 

Trädmålning 
Till musik (Relax Music 2 av Paldron) 
försjönk vi i ett behagligt lugn. Mål-
ning följde. Med färger och papper var 
uppgiften att måla sig själv som ett 
träd, nu, och om några år, och skriva 
en saga om träden. 

Två och två reflekterade vi och 
fördjupade. Det blev många bas-
tanta stammar, alla med rötter, rikliga 
grenverk och massor av löv, kastanjer, 
frukter och fåglar och även påskliljor 
nedanför och små träd. 

Mitt eget träd hade ett spindelnät 
som reflektionspartnern beskrev som 

en diamant, och det tål att tänka på. 
Det gör också mitt val bland fotogra-
fierna, en gammal grotta med stängda 
fönster, liksom en sprucken trädörr 
och blåsippor. Bilderna fastnade och 
tog mig på en resa som jag inte förstod 
innebörden av förrän jag kom hem i 
min vardag.

Utvärderingar
Utvärderingar följde efter lunch och 
årsmöte. 

Symbolpedagogerna nämnde rum-
mets begränsningar. Deltagarna som 
delats in i tre grupper bedömde: att 
upplägget skapade tillit, och att det var 
positivt att gå in och ut ur aktiviteter 
mellan eget inre rum och offentligt 
rum och att få smakprov på flera 
handledningsmetoder. Det var glädje, 
speciellt i målandet. 

Det var positivt att alla var tillsam-
mans med samma syfte och kände 
kollegialt ansvar. Det gavs trygghet, 
bekräftelse och energi. Symbolpeda-
gogerna berömdes bland annat för att 
vara ödmjuka och inkännande, men 
några ville veta mer om deras fråge-

ställningar.
Därefter utvärderade en inbjuden 

gäst hela utvärderingsprocessen och 
gav sin helhetsbild av förmiddagens 
aktiviteter. Eftersom hon inte var med 
hade hon en distans till arbetet, som 
också var intressant. Hon beskrev ett 
skimmer över helheten, god stämning, 
tillåtande och bekräftande, att det hade 
givits och tagits, och att många tankar 
tycktes ha väckts.

Rummets begränsning
Så vändes fokus till symbolpedagoger-
na igen. De berättade att trots att det 
inte blev som de tänkt, speciellt med 
rummet, blev det bra ändå! De kände 
värme i grupperna och den värmen 
fanns i rummen. De funderade vidare 
på frågan om ifall de skulle eller inte 
skulle ha lyft fram rummens begräns-
ning? Det förvånade mig att de gjorde 
så, för jag såg inte begränsningen, 
tyckte det var onödigt att lyfta fram 
som problem, det som inte upplevts 
som sådant. Men jag blev påmind 
om att tvivel är naturligt och av flera 
klokheter som citerats under dagen 

MEDLEMSBLADET – 1, 2013

Birgitta Wannberg berättar om sina upplevelser av  
seminariet under HiOs studiedag i Stockholm

Många drogs till en cykel  
lutad mot ett träd



fastnade jag för ”Utan tvivel är man 
inte klok” (Tage Danielsson) och ”När 
ja är ja och nej är nej och tvivlet tiger 
still” (Ulf Lundell).  

Varmt och svalt
När vi placerade oss på en imaginär 
temperaturskala mellan minus fem 
och plus fem ställde sig de flesta vid 
varmt. Jag valde svalare, för att jag 
hade suttit i solen och redan var för 
varm, och för att jag föredrar svalare 
klimat. 

Utspridda kort på golvet innehöll 
ord som beskrev känslotillstånd. Vi 
fick välja ett. Någon tog ’Lugn’, själv 
tog jag ’Nöjd’. Jag värdesätter den 
kollegiala gemenskapen högt och den 
fick verkligen en hel massa positiv 
påfyllnad. 

Hemma igen
Med ny kunskap om gruppen ’Hand-
ledare i Omvårdnad’, men också ny 
kunskap om mig själv, gick jag hem 
ifrån studiedagen. Speciellt fastnade 
jag för bilden inifrån en grotta med 
fönster som inte hade utsikt. Kanske 
var de ditmålade? Jag tyckte bilden 
var fin, men symboliken släppte jag 
inte, den fastnade. Den var onekligen 
talande stum. Mitt i prick alltså, för 
ju mer jag tänkte på den desto mer 
berörde den mig.  Talande stum... 

Tankarna började klarna.
Jag har som pensionär försökt avslu-

ta mitt engagemang som sjuksköterska 
och som den ’Clinial Nurse Specialist’ 
som jag faktiskt är. Jag har inte kunnat 
utnyttja den kompetensen i Sverige 
eftersom det begreppet inte finns här. 
Jag arbetade som klinisk adjunkt och 
det täckte en del av den kunskap jag 
skaffat, men det var en hel del jag inte 
kunde använda.

Nursing, caring och 
en refuserad bok
Jag ville avsluta det jag påbörjat 
professionellt och göra mer av den 
kunskap som jag satsat både tid och 
pengar på och som jag tycker är viktig. 
Av det skälet skrev jag en lärobok 
om vad jag ville förmedla. Jag såg ett 
behov och ville ge mitt bidrag, men 
boken refuserades. 

Jag tror att det beror på att jag är ’på 
tvärs’ med den accepterade uppfatt-
ningen om sjuksköterskans profession 
i Sverige. Min åsikt är att ’omvård-
nad’ (som jag översätter till ’care’) är 
viktigt och utmärkt att fördjupa sig i 
och utveckla vidare med forskning och 

implementering inom vården. Men 
för den kliniskt aktiva sjuksköterskan 
behövs också ”sjuksköterskeri” (som 
jag översatt direkt från ’nursing’). Det 
är specifikt och tydligare för profes-
sionen och baseras både på en helhets-
bild av patienten som människa och 
sjuksköterskeri-teorier som definierar 
vad sjuksköterskor gör, kan och är. Så 
tycker jag, stödd på den Nordameri-
kanska modell som man har valt bort i 
Sverige. 

Just nu är det inte populärt att 
diskutera ’omvårdnadsbegreppet’. 
Synd, för jag missade det när det var 
på agendan. Då var jag fullt sysselsatt 
med Nursing/Sjuksköterskeri i just 
Nordamerika. 

Ändå ville jag lära ut det som jag 
tyckte var viktigt. Förmodligen är det 
en typisk pensionärsdröm? Vi tycker 

vi kan – äntligen - en hel massa som 
vi vill lära ut. Dessvärre finns få som 
vill lyssna. Där befann jag mig när jag 
åkte på studiedagen. 

Bilden av grottan med fönster utan 
utsikt var bara ett konstaterande. Så 
här är det. Emellertid satt bilden kvar, 
den hade ju fastnat hos mig, så jag 
tänkte vidare och kom fram till att 
’Handledning i Omvårdnad’ är en 
grupp där jag, trots att jag är ’på tvärs’ 
tror mig passa in. Inspirerad öppnade 
jag ett fönster.

Tack! Yrkesmässig handledning är 
superviktigt och lycka till alla ni som 
aktivt ger den! 

Birgitta Wannberg
birgittawannberg@gmail.com

www.sjukskoterskeri.com

MEDLEMSBLADET – 1, 2013

Sidan 8



Det cheferna såg var motstridigt: 
Dels tyckte de att sjuksköterskorna 
inte riktigt trädde fram med det de 
kunde, de var försiktiga och tog inte 
sin plats. När ”inskolningen” var klar 
var de fortfarande väldigt osäkra. Dels 
tyckte de att sjuksköterskorna hade 
svårt att delegera till undersköterskor-
na och att fråga läkare och kollegor 
om råd. Det var som att de tyckte de 
måste klara allt och veta allt direkt. 

Båda dessa förhållningssätt hin-
drade de nya sjuksköterskorna från 
att komma in i rollen och det ledde 
till stress, sa cheferna. En stress som 
kanske kunde vara en förklaring till att 
det var stor personalgenomströmning 
på vissa avdelningar. 

Handledning  
under inskolningen 
Många sjuksköterskor och under-
sköterskor har genom åren deltagit i 
Handledning i omvårdnad så metoden 
är väl känd på kliniken. När Ellen 
Borch, klinisk adjunkt på Medicin-
kliniken och utbildad i Handledning 
i omvårdnad, föreslog att man skulle 
prova en ”specialvariant” för nya 
sjuksköterskor var cheferna positiva 
direkt. På det sättet fick jag uppdraget 
att leda dessa grupper under våren 
2012. 

Vi beslöt att handledningen skulle 
ha ett klart uttalat tema, ”Min roll i 
teamet kring patienten”, eftersom det 
var den delen avdelningscheferna ville 
förstärka. Handledningen var obliga-
torisk och skulle genomföras vid tre 
tillfällen under ”inskolningen” som 
pågick tre till fyra veckor. Under våren 
2012 blev det fyra grupper eftersom 

man anställde många semes-
tervikarier under den tiden. 

När det bara finns tre tillfäl-
len att träffa en grupp blir 
upplägget ett annat än i en 
vanlig handledningsgrupp. Jag 
brukar börja med att be delta-
garna reflektera över sina mål, 
klimatfaktorernas betydelse 
och de får skriva kontrakt. I 
detta fall fick de anta spelreg-
lerna och det tema som redan 
var bestämt. Redan första träffen fick 
några av dem vara ”i fokus” kring de 
funderingar de fick utifrån temat ”Min 
roll i teamet kring patienten”. De föl-
jande två träffarna fick de i en runda ta 
upp ”det här funderar jag på just nu” 
och tre-fyra personer fick vara i fokus 
en stund var. 

Likheter med  
”vanlig” handledning
Grundbultarna i handledning är dialog 
och att hjälpa deltagarna att själva 
besvara sina egna frågor. Det är själv-
klara delar även om man bara träffas 
tre gånger. Kopplingen till omvård-
nadsteori likaså. Som alltid används 
gruppdeltagarna som reflektionsparters 
till fokuspersonen i ”rundor”. Jag har 
lärt mig att positiv feedback är otroligt 
läkande så varje fokusstund avslutades 
med en runda med ”Godord” till den 
som berättat. 

Olikheter mot  
”vanlig” handledning
Eftersom varje fokusperson enbart 
fick 15-20 minuter kunde man inte 
gå på djupet och det tror jag var en 
fördel. För det första var handled-

ningen obligatorisk och deltagarna 
hade inte själva valt att fördjupa sin 
yrkesroll just nu. För det andra var de 
så uppfyllda av allt nytt i arbetet att 
dessa kortare reflektionsstunder var 
fullt tillräckligt för att sätta fart på och 
lägga till rätta många tankar.

I denna handledningsform under-
visade jag på ett sätt som jag ytterst 
sällan gör i mina handledningsgrupper. 
Vid nästan varje situation deltagarna 
tog upp framkom att de behövde 
faktakunskaper om vad patienternas 
vårdbehov brukar vara och vad av 
detta just sjuksköterskan ska göra. Här 
frågade jag ”vad behöver patienten?” 
och noterade på witheboard-tavlan. 
Sen fyllde jag på om jag tyckte något 
väsentligt inte kommit med. Därefter 
fick de välja vad just sjuksköterskan 
MÅSTE och vad sjuksköterskan, men 
också andra yrkesgrupper, KAN. På 
detta sätt blev just sjuksköterskans roll 
tydligare. Deltagarna behövde också 
faktakunskaper kring patientsäkerhets-
arbete, lagar och regler.

Vad uppfyllde de nya sjuksköter-
skornas tankar? Vad ville de reflek-
tera kring?

Hur ska jag säga och göra när en 
patient i min egen ålder fått cancer och 
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Handledning i omvårdnad  
för nya sjuksköterskor
Avdelningscheferna på Medicinkliniken i Falun 
såg att många nya sjuksköterskor kämpade med 
att komma in i sin yrkesroll och att de upplevde 
den första tiden i yrket som krävande.  

Cheferna hade länge funderat på om de på något 
sätt kunde hjälpa nya sjuksköterskor att snabbare 
finna sin roll. 
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vi båda vet att det är obotligt? Hur ger 
man hopp i en så hopplös situation?

Hur ska man göra när alla patienter 
behöver hjälp samtidigt? Hur ska jag 
tänka för att välja att göra rätt saker?

Vad ska jag säga när anhöriga, med 
rätta, inte är nöjda med vården?

Hur ska jag veta när det är dags att 
ringa doktorn? Vad kan jag göra själv? 
Vad ska jag be om hjälp med?

Hur ska man kunna släppa tankarna 
på jobbet när man kommer hem?
Hur ska man göra när en patient dött 
och jag inte vet vad som förväntas av 
just mig?

Vad ska jag göra när jag gett fel 
information, vilket jag bara gjorde för 
att vara snäll och så blev det fel?

Hur ska jag kunna lita på att under-
sköterskorna verkligen gör det de ska?

Hur närmar man sig en patient som 
är obotligt sjuk och tystlåten, fast man 
liksom ser att hon vill säga en något?

Vad ska man göra när en kollega 
i förtroende berättar att hon gett fel 
läkemedel?

Deltagarnas utvärdering
Ellen Borch och jag hade redan innan 
handledningen startat gjort utvärde-
ringsfrågor utifrån vad vi ville uppnå 
med insatsen. Deltagarna fick fylla i 
en enkät direkt efter avslutad handled-
ning. Vi ställde så samma frågor en 
gång till under hösten till de sjukskö-
terskor som fått fortsatt anställning, 
för att se om det fanns långtidseffekter.

Inte ensam
I utvärderingarna är det några kom-
mentarer som återkommer ofta och 
framträder som viktigast för gruppdel-
tagarna: 

Främst kommer ”Jag är inte ensam 
om mina tankar/upplevelser/känslor”. 

Det är också viktigt att få berätta 
och dela med andra, att bli lyssnad på. 
Deltagarna har helt klart fått med sig 
en känsla av att veta mer om sin roll: 
”Nu vet jag att jag tänker rätt och att 
jag kan bestämma ibland” och ”Nu har 
jag fått verktyg hur jag ska tänka när 
jag delegerar”.

En grupp skapade en egen metafor 
som de tog till sig och kunde skratta åt 
gemensamt. De sa att en erfaren sjuk-
sköterska är som ett stort och fint träd. 
Själva hade de kommit till handled-
ningen som små plantor, men redan ef-
ter tre träffar kände de sig åtminstone 
som en syrenhäck, och att stammarna 
var riktigt kraftiga. 

Mina reflektioner
Jag har handlett i 13 år och alltid i 
grupper under minst ett år. Jag måste 
erkänna att jag var lite skeptisk till 
vad tre tillfällen skulle kunna ge. Jag 
trodde nog att gruppen skulle ha fullt 
upp med att överhuvudtaget lära känna 
handledningens form. Så fel jag hade! 
De nya sjuksköterskorna var mycket 
öppna för att dela med varandra och 
receptiva på ett sätt som kanske inte 

mer erfarna sjuksköterskor alltid är. 
De växte verkligen från plantor till 
buskar.

Jag har en fundering som jag undrar 
om någon av er känner igen. När jag 
handlett de nya sjuksköterskorna 
framträder en kultur och en attityd från 
en del av våra kollegor som inte är 
professionell. De nya sjuksköterskorna 
får nedvärderande kommentarer, de får 
inte förtroende och de får till och med 
riktigt syrliga kommentarer från sina 
kollegor. Det finns sjuksköterskekol-
legor som de rent av är rädda för. 

När vi tagit upp just sjuksköter-
skans roll framkommer att den kultur 
som råder bland kollegor ofta stödjer 
fördomar som att undersköterskor inte 
är att lita på och doktorn ska man inte 
störa. Deltagarna sa ”det här borde 
du tala med dem om på avdelningen 
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också”.  
Det finns nog mycket att fortsätta reflektera kring 

vad gäller ”Min roll i teamet kring patienten” som 
skulle kunna underlätta för nya sjuksköterskor att 
komma in i nya sin roll. Det skulle kunna ge en bättre 
arbetssituation under introduktionen och den första 
tiden på arbetsplatsen samt i slutänden ge patienterna 
en bättre omvårdnad/vård.

Handledningen fortsätter
Eftersom det var många sjuksköterskor i introduk-

tions-grupperna som ville fortsätta med handled-
ning startade vi en grupp redan hösten 2012. De var 
mycket nöjda med att få möjlighet att reflektera kring 
yrkesrollen, men eftersom det var stor rörlighet i 
gruppen avslutade vi den redan efter en termin.

Under våren 2013 har vi fortsatt ha grupper med 
tre träffar för alla nyanställda. Gissa om det är roligt 
när de kommer till första träffen och säger ”Det här 
vet jag att det är bra. För det säger de som gick förra 
året”.

Lena Matsson
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Linda ny  
i styrelsen

Vid vårt årsmöte i Stockholm den 15 
mars, berättade jag att styrelsen har 
fattat beslut att ta en paus i samarbetet 
med de nordiska länderna. Detta har 
inte varit ett lätt beslut att ta. 

Samarbetet har under årens lopp 
karaktäriserats av både med- och 
motgång, som bland annat har haft 
sina rötter i de olikheter vi har i vårt 
förhållningssätt till vad handledning 
är och hur det kan utövas. Det senaste 
året har vi dock utvecklat en större 
närhet och djupare samarbete, så där-
för känns det lite sorgligt att ta denna 
paus nu. 

Eftersom vår förening hela tiden 

kämpar med minskat medlemsantal 
och därmed sämre ekonomi samtidigt 
som våra medlemmar är allt mindre 
aktiva i det nordiska sammanhanget 
anser vi att det inte är befogat att vi i 
dagsläget fortsätter detta samarbete. 
Monica Rönning-Frick och underteck-
nad ”avslutar” föreningens nordiska 
samarbete vid mötet i Oslo i septem-
ber.

Läs gärna verksamhetsplan och 
protokoll från årsmötet på vår hemsida 
www.omvardnadshandledning.se

Gunnel Selin
Ordförande

Linda Sjöholm valdes in i 
styrelsen för Handledning i 
Omvårdnad vid föreningens 
årsmöte 15 mars. Här presen-
terar hon sig själv för Med-
lemsbladets läsare.
I styrelsen för Handledning i omvård-
nad vill jag bidra med mina erfaren-
heter från min yrkesverksamhet inom 
vården, samt med mina tankar om hur 
omvårdnadshandledningen som metod 
kan spridas och utökas. 

Framtidsvision
En av mina framtidsvisioner är att 
man borde kunna få sjukhuschefer och 
ledare inom vården att se hur viktigt 
handledningen är utifrån ett patient-
säkerhetsperspektiv. Utvärderingar 
från handledningsgrupper har visat 
att handledning bidrar till att alla i 
vårdteamet kommunicerar bättre med 
varandra. Detta kan förhoppningsvis 
minska hierarkin så att personalgrup-
perna lättare förstår varandra. Vi vet 
att det minskar riskerna för misstag i 
vården. Målet är att få ökade resurser, 
och därmed öka möjligheten för alla 
yrkeskategorier att delta i handled-
ning. 

Jag är född och uppvuxen i Göte- 
borg, där jag fortfarande bor. Jag har 

 

 arbetat inom vården sedan 1977. Jag 
började som vårdbiträde och un-
dersköterska, och utbildade mig till 
sjuksköterska 1984.

Jag vidareutbildade mig till IVA-
sjuksköterska 1989 och har sedan dess 
varit anställd på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset CIVA (central intensiv-
vårdsavdelning). Under ett antal år 
arbetade jag som facklig företrädare 
på min arbetsplats. Jag är engagerad i 
verksamhet för papperslösa flyktingar 
i Göteborg och arbetar ibland som fri-
villig sjuksköterska för Rosengrenska/
Röda korset.

Utvecklar systemet
Sedan 2005 arbetar jag tio procent av 
min tjänst som MIG-ansvarig sjuk-
sköterska. MIG (mobil intensivvårds-
grupp) är en verksamhet som utgår 
från CIVA. I uppdraget ingår utbild-
ning av alla inblandade yrkeskatego-
rier, främst sjuksköterskor. Vi vidare-
utvecklar och förbättrar systemet hela 
tiden med hjälp av utvärderingar och 
aktuell statistik. 

Jag utbildade mig till handledare i 
Halmstad 2006 med Barbro Arvidsson 

som kursansvarig.
De senaste sju åren handleder jag 

20- 30 procent av min tjänst inom SU. 
Jag handleder sjuksköterskor, under-
sköterskor och även sjukgymnaster 
verksamma inom olika områden inom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
såsom barnintensivvård, neurologi, 
onkologi, hematologi, ortopedi, lung-
medicin, operation och narkos. 

Stort behov
För mig är det en tillgång att hand-
leda och samtidigt vara yrkesverksam 
sjuksköterska. Jag ser ett stort behov 
av handledning ute i verksamheten. 

Det systemteoretiska förhållnings-
sättet har inspirerat mig och präglar 
mitt sätt att handleda. Jag strävar efter 
att utveckla ett tvärprofessionellt sätt 
att handleda. Formerna för det kan se 
olika ut och kan vara reflektionsgrup-
per eller etiska samtal. 

Det skulle underlätta om alla i 
teamet runt patienten har samma mål 
och kan kommunicera utifrån etiska 
värdegrunder, där patientens behov 
alltid är i centrum. 

Genom att arbeta i styrelsen för 
Handledning i omvårdnad hoppas 
jag kunna inspirera och inspireras att 
jobba vidare med dessa frågor, som 
jag brinner för.

Sidan 12

Paus för det nordiska samarbetet Lena Marner avtackad
Lena Marner, vice ordförande och 
med mångårig erfarenhet av styrel-
searbete i HiO, har nu valt att träda 
tillbaka.

I samband med studiedagen fick vi 
möjlighet att tacka henne för det en-
gagemang och det gedigna arbete hon 
har bidragit med. 

I styrelsen har hon varit ett gott stöd 
som vice ordförande och att vi idag 
har en välfungerande hemsida och ett 
fint nätbaserat medlemsblad är hon en 
av dem som kan ”skyllas” för!

Tack för de här åren och för dina 
insatser Lena! 

Gunnel Selin
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Jag använder mig av ett fotomaterial 
med 50 svartvita bilder tagna av foto-
graf Patrik Lundmark. Materialet har 
jag lånat från Cecilia Lundmark, som 
arbetar på etiskt forum vid Sahlgren-
ska sjukhuset. 

I samband med utvärderingar ter-
minsvis och som avslutning använder 
jag alla bilderna. 

Deltagarna får välja fritt bland bil-
derna efter utvärderingsfrågorna. En 
bild för varje fråga. Ibland kan samma 
bild representera flera frågeställningar.

Utvärderingsfrågor 
och rundor
Följande frågor kan vara aktuella vid 
utvärderingen:
• Vad har handledningen betytt/bety-
der för din yrkesroll/din personliga 
utveckling?
• Hur har du upplevt/upplever klimatet 
i gruppen? Hur ser du på din egen roll, 
ditt bidrag till gruppen?
• Hur har du upplevt/upplever du re-
lationen till mig som handledare? Vad 
har varit bra/ mindre bra?  Vad behö-
ver förändras? Och i så, fall hur? 
• Vad vill du ha hjälp med? Utveckla? 
Utmaningar? Målbild? Drömvisioner?
• Vad har vi gjort som ni kan ta med in 
i framtiden? Speciella höjdpunkter? 
• Hur upplever du att handledningen 

har påverkat/påverkar dig i samspelet/ 
kommunikationen mellan olika yrkes-
kategorier?

När alla valt sina bilder går vi run-
dan. Vi jobbar med en fråga åt gången 
och varje deltagare får berätta om sina 
reflektioner, känslor och upplevelser 
av bilden. 

Resten av gruppen får kommentera 
och ge feedback.

Känslor och glädje
Mina erfarenheter från grupperna visar 
att man genom att arbeta med foto i 
utvärderingarna, lättare kan beskriva 
och sätta ord på alla känslor som 
upplevts och väckts i handledningen. 
Dessutom tycker alla grupper att det är 
kul och spännande och det är kanske 
just därför det inspirerar till så mycket 
känslor. Det är ju viktigt att använda 
sig av glädje och humor som ju blir en 
bra balans mot allt det tunga som ofta 
kommer upp i handledningssamtalen.

Många har även lättare att beskriva 
hur man går vidare med sina nya erfa-
renheter.

Några exempel:
”Upplevelse av att nu ha fått ord för 

vad man vill förmedla”, ”Lärt sig nytt 
sätt att tänka som en process”, ”ökad 
förståelse för andra”, ”ökat mod”, ”lärt 
sig att respektera varandra”, ”med-
veten om sin egen roll, lättare att se 
samspelsmönster”, ”tänka lite breda-
re”, stanna upp”, ”tänka annorlunda”, 
”lugn i sin yrkesroll”, ”att man inte är 

ensam”, ”kan förändra tillsammans” 
och ”Ökat stöd i svåra situationer”.

Linda Sjöholm
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Linda Sjöholm beskriver 
här hur hon använder fo-
tografier vid utvärdering 
av handledningsgrupper. 
Resultatet blir målande 
beskrivningar av delta-
garna.

Foton ger målande utvärderingar

Utvärderingstips 
på hemsidan 
Utvärderingar av handledning, både 
individuellt och i grupp, kan ske på 
många olika sätt. Vi har nu samlat 
några tips på vår hemsida. 
Gå in på www.omvardnadshandled-
ning.se och klicka på ”UTVÄRDE-
RINGAR” i övre listen. Där hittar 
du olika mallar som kan fungera 
som inspiration.
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Elva omvårdnadshandledare 
deltog i en handledningsnät-
verksträff på Otherdalska i 
Göteborg den 11 april. Träffen 
var samordnad av Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset och 
Göteborgs Universitet.

Vi var flera som inte kände varandra 
sedan tidigare, men efter en presen-
tationsrunda blev vi lite mer bekanta. 
Det var intressant och givande att få 
höra lite från våra respektive verksam-
hetsområden.

Koordinatorsuppdraget
Jag, Lotta Carlson, berättade kort om 
Västra Götaland Regionens, VGR:s, 
upphandling för ”Handledning för 
personal”. När ansökan för upphand-
ling i VGR ligger på VGR:s externa 
hemsida, finns informationen också på 
HiO:s hemsida. 

Vidare presenterade jag mitt upp-
drag som koordinator för yrkesmässig, 
processinriktad omvårdnadshandled-
ning, YPOH, på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset - SU. Tjänsten är på 50 
procent med placering på Studierek-
torskansliet. Mitt uppdrag är att göra 
en förteckning över befintliga handle-

dare och att kartlägga samt dokumen-
tera pågående YPOH inom SU. Vidare 
innebär det att ta emot och fördela 
handledningsuppdrag i enlighet med 
YPOH. Tillsammans med Göteborgs 
Universitet, Institutionen för hälsa och 
vårdvetenskap, ska jag vara delaktig 
i att ordna nätverksträffar och utbild-
ningstillfällen. 

Chefen beställer...
Ur min presentation utvecklades flera 
frågor där intressanta diskussioner 
följde. Vem riktas omvårdnads-
handledningen till? Enligt uppdrag 
nyanställda, nyutexaminerade och 
medarbetare, vilket då innebär många 
yrkeskategorier på SU, främst de som 
har patientkontakt. 

Vetenskapliga grunden för process-
inriktad omvårdnadshandledning inne-
bär att gruppen ska vara 5-8 personer. 
Flera av oss har erfarenhet av att 
beställande chef önskar större grupper. 
Är det okey? Vad kallar vi det då? 

Vi var ganska eniga om att då antalet 
deltagare blir större, är det reflektions-
handledning istället för processinrik-
tad omvårdnadshandledning. 

Kännetecknet för processhandled-
ning är att det är samma handledare 
och gruppdeltagare under den tid 
handledning pågår vanligvis 1½ - 2 
år. Vid behov gör vi avsteg ifrån det 

och tar in nya deltagare i gruppen 
under pågående handledningsperiod. 
Vanligtvis sker det i samråd/med eller 
efter önskan från beställande chef. 

Vi är tvungna att vara flexibla, men 
det är viktigt att påpeka att det sådana 
förändringar avviker från riktlinjerna 
för processhandledning. Vilken effekt 
kan det ha på deltagare och handled-
ning?

Pengar och tid
Ersättning för processhandledning dis-
kuterades, i både tid och pengar. Inom 
SU finns rekommenderade riktlinjer 
för vad som gäller för ersättning i tid. 
Det är bra att hänvisa till riktlinjerna 
i kontakten med sin arbetsgivare som 
stöd vid kontraktskrivning.

Vi delade tankar kring att vara egen 
företagare och prissättning för sina 
handledningsuppdrag. Går man för 
högt, riskerar man att inte få avtal och 
missa upphandlingar. Vad händer med 
omvårdnadshandledningen och oss 
själva som handledare om priserna på 
handledningen dumpas? 

Kerstin Nilsson från etiskt forum på 
SU beskrev etisk reflektion med bland 
annat processhandledning som metod.

Etisk reflektion grundar sig på den 
etiska människovärdesprincipen, 
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Nätverksträff i Göteborg

Uppdrag, pengar  
och tid...
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utifrån den etiska plattform som byg-
ger på respekten för människan: Alla 
människor har lika värde, alla männ-
iskor har rätt till hälso- och sjukvård. 
Att man ska/bör göra gott, rätt och 
lika. 

Etisk analys
Kerstin presenterade en etisk analys 
med processhandledning som metod. 
Här ingår respekten för människan i 
det sårbara, värdighet, integritet, själv-
bestämmande och autonomi samt att 
människan har en upplevelse/befintlig-
het av tillit, hopp och mening.

Kerstin berättade en egen upplevd, 
mycket gripande, fin och humoristisk 
historia, där hon återkopplade genom 
att göra en etisk analys.

Vi provade Dialogduken 
På eftermiddagen var vi sju omvård-

nadshandledare• som provade Dialog-
duken.

Vi började med att sammanfatta 
Svensk sjuksköterskeförenings värde-
grund för omvårdnad samt gick ige-
nom de beskrivna begrepp och dessas 
innebörd. Därefter provade vi Dialog-
duken och medföljande instruktioner.

Reflektioner på dialogduken var:
• Många metoder till en situation, 

alternativt kan man välja en metod till 
en situation.

• Duken kan vara bra till vissa grup-
per och situationer. 

• Ett bra alternativ till en planerings-
dag.

• Dialogduken känns svår att använ-
da som en metod. Den beskriver att en 
situation oftast är mångfacetterad.

Tänka på vad som är viktigt för dig 
som handledare; att använda olika me-
toder eller att de handledda upplever 
att de får handledning.
Vad vi tog med oss 
från dagen?
Bra att:
• veta vad som händer på SU.
• repetera omvårdnadens värdegrund.
• diskutera etik och dess grund.
• veta vad som händer och vad som är 
aktuellt kring processinriktad omvård-
nadshandledning.
• Finns det risk att omvårdnadshand-
ledningen urholkas? Det är viktigt att 
arbeta för att bibehålla god kvalité, 
framhålla effekter och efterfrågan på 
omvårdnadshandledning.
• Det är alltid trevligt med nätverks-
träffar, det finns mycket att prata om.
• Upplevelse av att ha blivit påfylld 
och inspirerad.
• Nätverksträffar behövs!

Efterdiskussion
Processinriktad omvårdnadshandled-
ning har ett högre värde i grannlän-

derna Danmark och Norge. Handled-
ningen utgår från patienten, inte från 
yrket, men styrt mot yrket.

Vår nästa nätverksträff är 19 septem-
ber i Göteborg, då Mia Svantesson, 
medicinskt doktorlegitimerad sjukskö-
terska, ska presentera sin studie: Att 
hantera etiska problem inom akutsjuk-
vården: Intervention av etikronder i 
Europa – Vilka effekter upplevs och 
vad händer under etikronder? 

Lotta Carlsson
 

Kontakt : Studierektorskansliet, Lotta 
Carlsson, tel 070-082 22 88,  e-post: 

lotta.m.carlsson@vgregion.se 
eller telefon 070-082 22 88.

Läs mer om Yrkesmässig processin-
riktad omvårdnadshandledning inom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset på 
vår hemsida, www.omvardnadshand-
ledning.se
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Lotta Carlsson, 
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processinriktad 

omvårdnadshand-
ledning, YPOH, 
på Sahlgrenska 

Universitetssjuk-
huset i Göteborg
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Bok om etiken i praktiken 

”Varför vägrar Hulda äta?” 
etikbok av Eva-Lotta Göth-
man-Nilsson

I senaste numret av Medlemsbladet 
berättade Eva-Lotta Göthman - Nils-
son att hon arbetade med en etikbok. 
Nu är den klar!

”Varför vägrar Hulda äta?” vänder 
sig till alla som arbetar inom vården 
samt studenter. Boken är upplagd 
med praktiska exempel på situationer 
med etiska dilemman plus anslutande 
frågeställningar. Syftet är att få igång 
samtal om viktiga etiska värdegrunds-
frågor i vården.  Det är frågor från 
vårdvardagen, där vi arbetar med 
patienter, men som vi ofta lägger åt 
sidan med motiveringen att ”vi hinner 
inte prata om det just nu.”

Det är lätt att gå i gamla oreflekte-
rade hjulspår om man inte regelbundet 
tar upp etiska frågor. Vi har och måste 
ta ett personligt ansvar kring hur vår-
dens värderingar speglar våra hand-
lingar i mötet med patienten. Reflek-
tion är ett betydelsefullt redskap för att 
utveckla en god och säker vård. 

Eva-Lotta vill uppmuntra alla i vår-
den att föra etiska reflekterande samtal 
med varandra och den här boken är en 
hjälp på vägen.

Enkel att använda
Vårdsituationerna i boken är från såväl 
öppen som sluten vård, akut vård 
och vård i livets slut. Du kan välja 
ett praktiskt patientfall som passar 
just din arbetsplats eller ha en allmän 
diskussion kring etiska värderingar 
i vården. Eva-Lotta beskriver olika 
metoder för att lyfta etiska frågor och 
Systematisk vägledning/handledning 
i omvårdnad är ett sätt. Metoderna 
kan användas på alla arbetsplatser om 
viljan finns hos arbetsledningen. De 

är enkla att genomföra för den intres-
serade.

Etikspel med en App
I slutet av boken står det beskrivet hur 
man kan ladda ned ett iPad-spel med 
etikfrågor. Det är ett etik-spel, som 
man spelar på var sin iPad. Deltagarna 
får spontant ta ställning till etiska 
påståenden/begrepp, som man inom en 
viss tid ska svara på efter en linje som 
går från negativt till positivt. När en 
spelomgång är klar får man en grafisk 
presentation hur åsikterna skiljer sig 
åt mellan deltagarna. På så sätt kan 

man på arbetsplatserna se vilka vär-
degrundsfrågor som ”spretar” vilket 
ger underlag för vidare diskussioner i 
arbetsgruppen.

Beställningar
Böcker kan tills vidare beställas av 
Eva-Lotta Göthman – Nilsson, som 
ger ut boken via nätet. Boken kostar 
200 kronor.

Skicka beställning till Eva-Lottas 
e-mail: lottagothman@tele2.se

Marianne Inde/Lena Matsson
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Jag skulle vilja ge ett tips till alla yr-
kesmässiga handledare: SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) har produ-
cerat tre Bemötandespel som är värda 
att använda:
1. Bemötande mellan anställd och 
kund.
2. Bemötande mellan medarbetare.
3. Bemötande mellan medarbetare och 
chef.

Spelplan och frågor
Bemötandespelen består av en spel-
plan och frågekort för reflektioner 
kring olika bemötandesituationer. Reg-
lerna till spelet passar inte i sin helhet 
i en handledningsgrupp. Jag har enbart 
använt frågekorten och de har gett 
mycket i grupperna. Av de tre olika 
spelen har jag använt ”Bemötande 
mellan anställd och kund” och ”Bemö-
tande mellan medarbetare”.

Jag har valt ut cirka 40 frågor av de 
över hundra som finns i spelet. Grupp-
deltagarna får dra ett kort och reflek-

tera kring frågan. Hela gruppen får sen 
delge sina tankar. Frågorna är indelade 
i olika kategorier och kan till exempel 
vara  ”Vilket ansvar tycker du att en 
kollega har som ser en arbetskamrat ge 
ett dåligt bemötande?” eller ”Hur gör 
du för att bryta ett aggressivt beteende 
hos en kund?” 

Empati och förståelse
Frågorna får verkligen deltagarna att 
reflektera och fördjupa sig kring sin 
egen och andras arbetssituation. Det 
kan vara bemötandefrågor som de inte 
själva ställts inför utan de får sätta sig 
in i andras situation och på det sät-
tet vidga sin empati och förståelse. 
Diskussionerna skapar nya kreativa 
lösningar kring bemötande och på så 
sätt får vi fram ny kunskap och ökad 
förståelse inför olika situationer, tan-
kar och känslor. 

Själv arbetar jag som Värdegrunds-
inspiratör och använder mig av dessa 
frågekort även där. Ett tips är att 

använda dem vid utvecklingsdagar 
eller arbetsplatsträffar. Jag har till ex-
empel gjort en Power Point-bild med 
”veckans värdegrundsfråga” till en 
arbetsplatsträff med en fråga ur SKLs 
Bemötandespel. Samtalet har fått fart! 

Som reflekterande team
Om det är en stor grupp som deltar 
på en utvecklingsdag kan man dela 
gruppen, på samma sätt som man gör 
vid Reflekterande team. En grupp 
sitter i mitten och samtalar utifrån de 
frågor de får i Bemötandespelet. De 
övriga sitter runt/bredvid och får sedan 
reflektera över helheten och vad de 
tagit med sig.

Testa gärna och lycka till!
Inger Runevad,  

Varberg

Bemötandespel ger handledning



”Dialog är den klassiska formen för ett 
tydligt och lyhört utbyte av erfarenhe-
ter och idéer. Samtalet i form av dialog 
blir utforskande, lärande och kreativt 
genom att man öppet, lyhört och aktivt 
lyssnar till varandra. Resultatet är be-
roende av allas aktiva deltagande”.

Citatet kommer från SSF:s instruk-
tioner till Dialogduken och så blev det 
när 15 omvårdnadshandledare satte 
oss ner för att arbeta med Dialogduken 
under ledning av Ina Dolk. 

Stor nyfikenhet
Ingen i gruppen hade tidigare arbetat 
med duken, förutom undertecknad, 
så det var med stor nyfikenhet vi tog 
oss an uppdraget. Vi delade in oss i tre 
grupper och valde att arbeta med den 
redan färdiga berättelsen om Johan. 
Dialogen tog fart direkt och många 
tankar föddes och tog oss in på själv-
upplevda situationer/möten i vården. 
Efter gruppdialog i cirka 40 minuter 
bjöds alla in för att beskriva hur det 
varit att arbeta med Dialogduken. 
Nedan följer en sammanfattning av 
diskussionen:

Dialogduken är ett bra arbetsred-

skap, där framförallt orden i tårtan 
väcker mycket hos var och en som 
delar. Vissa saknar ord som till exem-
pel bekräftelse, tålamod, mod, lyssna , 
lyhördhet.

Andra upplever en del ord som 
svåra, exempelvis omvårdnad, och nå-
gon funderar över om orden eventuellt 
kan kännas gammalmodiga. Alla är 
dock överens om vikten av att använda 
ord som karaktäriserar Omvårdnad. 
Möjligheten att ta in andra ord är upp 
till den/de som arbetar med duken.

Livliga diskussioner
Livliga diskussioner föddes ur orden 
och har man ingen berättelse så kan 
man först arbeta med orden och dess 
innebörd för att sedan hitta en berät-
telse.

Citaten upplevdes som lite tunga och 
svåra. Det saknades också citat från 
kvinnor i vården. Vi kunde möjligen ta 
till oss Tranströmer-citatet. 

Dialogduken kräver tid. Det är inte 
alltid möjligt att arbeta igenom hela, 
men det går bra att hoppa över vissa 
steg. Dialogduken kräver en ledare, 
det vill säga en person som läst ”Vär-
degrund för omvårdnad” och känner 

sig trygg med begreppen annars kan 
den tyckas svår och arbetet blir kom-
plicerat.

Bra hjälpmedel
Vid avslutande reflektionsrunda fram-
kom bland annat; 

Metoden är ett bra sätt att få igång 
diskussioner. Den är ett hjälpmedel för 
att ta upp saker i vården som kan vara 
känsliga. Dialogduken gör det lättare 
att jobba med ett dåligt bemötande 
som är genomgående bland persona-
len. Att använda duken kräver att jag 
som ledare har provat den. Den ger 
nya infallsvinklar och skapar nyfiken-
het, men visar också på hur komplex 
en situation kan vara. Den får oss 
att arbeta med inlevelse och jag blir 
påfylld som handledare.

 Flera av oss som deltog ser fram-
emot att få använda duken i handled-
ningssammanhang.

Sist, men kanske allra viktigast: 
Tack Lotta och Ingegerd som bjöd in 
till höstträff. Alltid varmt att få vara i 
sammanhang med andra handledare.

Cecilia Lundmark, Göteborg
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Lyhört lärande med Dialogduken 



Jag har arbetat med Dialogdu-
ken på arbetsplatser med ett 
pågående värdegrundsarbete. 
Inledningsvis har arbetsplat-
sen själv plockat fram ett 
antal ord som kan vara bety-
delsefulla i detta arbete. Här 
beskriver jag hur ett sådant ar-
bete kan gå till. Ska man göra 
alla steg kräver det en heldag, 
men det är också möjligt att ta 
delar av det för att följa upp 
vid ett senare tillfälle.
Jag börjar med att beskriva hur jag 
tänker om Dialogduken, dess möjlig-
heter och öppenhet för olika tillvä-
gagångssätt. Målet är att få igång en 
dialog och reflektioner kring de värden 
vi rör oss med i vardagen. 

För att personalen ska ”leva” vär-
degrunden på sin arbetsplats kan det 
vara bra att de själva har reflekterat 
kring de värdeord som de bestämt ska 
vägleda dem i vardagen. Det är också 
bra om alla tillsammans är överens om 
ordens innehåll/innebörd och vad det 
krävs för att leva dessa.

Steg 1 
Jag börjar med att var och en får tänka 
sig en dag på jobbet. Hur ser den ut? 
Vilka situationer kan du hamna i som 
kräver att du reflekterar över ditt bete-
ende, över dina reaktioner, över det du 
möter? Behåll denna inre berättelse för 
dig själv som en utgångspunkt för dina 
fortsatta reflektioner.

Steg 2 på Dialogduken 
Var och en får välja ett ord som de 

vill prioritera utifrån verksamhetens 
värdeord (här har jag gjort en ny ring i 
mitten av Dialogduken, där verksam-
hetens egna ord syns). Sedan ber jag 
dem reflektera kring ordet för sig själv, 
skriva ner vad det innebär och hur de 
önskar att det används inom verksam-
heten. ”Finns svårigheter i detta? Vad 
behöver du bidra med för att under-
lätta?” Därefter får de gå tillsammans i 
mindre grupper och dela!

Pedagogisk sol
I storgrupp går vi sedan genom vilka 
ord de hade valt. Jag skriver upp och 
gör en Pedagogisk sol av varje ord 
(en rund ring med ordet i mitten, på 
strålarna skriver jag de innebörder 
gruppen ger just detta ord). Sedan 
reflekterar vi innebörd, för ett samtal, 
frågar och lyssnar ”Vilka ord kan ni 
enas om att ha som topp tre? Eller 
behöver ni fler än tre? Är det bra eller 
dåligt att ha få respektive många ord? 
Är ni överens om ordens innebörd?” 

Dialogduken punkt 4
De tre ord som gruppen nu prioriterar, 
får de översätta till vardagsarbetet. 
”Vad kräver dessa ord av er? Hur vill 
ni använda dem? Vad måste var och en 
av er ta ansvar för så att ni håller detta 
levande? Vad ger ett sådant arbete för 
resultat på sikt? Hur hänger de här or-
den ihop med varandra och ert arbete 
– kopplat till verksamhetens MÅL och 
UPPDRAG? 
(Därefter samtal i mindre grupper och 
sedan i storgrupp)

Vid Dialogduken punkt 3, får de 
titta på övriga ord.  ”Vilken betydelse 
får de i sammanhanget? Hur vill ni 
använda dem? Hur hänger de samman 
med de ord som ni nu har valt som 
prioriterade ord?” 

Under Dialogduken punkt 6, är det 

dags för alla i gruppen att stanna upp 
och reflektera en stund för sig själv 
över processen i rummet. Då kan man 
använda frågorna:

Hur går dialogen?
Får alla utrymme?
Ger vi varandra stöd?
Bemöter vi varandra på respektfullt 

sätt?
Vad är mitt eget ansvar?
Delge varandra i mindre grupper och 

sammanfatta i storgrupp!

Förslag på citat
Jag bjuder sedan in till att ta fram ett 
citat och/eller en metafor utifrån arbe-
tet deltagarna har utfört (Dialogduken 
punkt 5 och 7).

Utifrån Dialogduken punkt 8, ställer 
jag frågan om några värden är hotade 
på arbetsplatsen? Vilka? Vilka hot 
kan ni se och kanske också möta? Vi 
fortsätter med samtal i mindre grupper 
och sedan diskussion i storgrupp.

Vad tar du med dig? Sammanfatta 
och dela enligt Dialogduken punkt 9:

Den viktigaste lärdomen om dig 
själv utifrån dagens samtal i relation 
till din roll inom verksamheten?

Vad vill du utveckla? Av vilket skäl?
Hur kan kollegorna stötta detta?

Hur går vi vidare?
Dialogduken avlutas med punkt 10: 
Kan ni, utifrån det vi gjort idag, sam-
manfatta och fatta beslut om hur ni vill 
gå vidare i det här arbetet? 

Gunnel Selin
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Dialogduken steg för steg


