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Kära medlemmar I denna vackra majmånad går äppleträdens 
blommor nu över i kart här i Skåne. Jag önskar alltid att novem-
ber ska kännas lika stimulerande som maj, men det har jag hittills 
inte upplevt!

Som nyvald ordförande vill jag tacka medlemmarna för det 
förtroende jag fått. Jag åtar mig uppdraget med allvar och känner 
ödmjukhet inför uppgiften.

Arbetsåret som ligger framför oss i styrelsen kommer att 
inrymma mycket genomförd handledning, men också att fundera 
över handledningen i framtiden. Hur blir den? Hur vill vi ha den? 
Hur vill vi påverka? 

I dag talar vi inte så mycket i konsultationstermer när det 
handlar om handledning. Kanske skulle vi tjäna på att ge den 
handledning vi ger, som inte är processinriktad över en längre tid, 
en överordnad rubrik: konsultation inom olika områden. Det kan 
ju handla om reflektioner, etik, didaktik, retorik eller möten av 
andra slag. 

Nästa nummer av Medlemsbladet kommer att fokusera på 
framtidens handledning, utveckling och utformning. Jag hoppas 
att vi får bidrag och tankar på det temat från er. Kontakta redak-
tören Lena Matsson så snart ni bara kan! Läs också på sidan 10.

Den 5 maj presenterades resultaten från ett EU- finansierat 
forskningsprojekt om sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 
kopplat till patientsäkerhet på Karolinska Institutet. Sverige och 
14 andra länder har deltagit i arbetet, benämnt RN4Castprojekt. 

Studien visade att det är större variation mellan arbetsplatser i 
Sverige än det är mellan de olika länderna i undersökningen. Jag 
hoppas att kunna lägga ut rapporten på hemsidan så snart jag fått 
resultatet skriftligt. Forskningen visade bland annat att mortali-
teten ökade för patienter där sjuksköterskan hade ansvar för mer 
än sex patienter på en dagtur. Resultatet skilde sig inte från andra 
länder, men på olika sjukhus i Sverige varierade arbetsbelast-
ningen för sjuksköterskan. Hen kunde ha ansvar för upp till elva 
patienter. Det är viktigt att tänka på inför sommarens påfrestning-
ar. Som handledare kan vi stödja sjuksköterskorna att ställa krav 
på att arbetsbelastningen ligger inom en rimlig nivå.

Jag hoppas att sommaren ska ge alla medlemmar en skön och 
vilsam avkoppling och påfyllning av lek och energi inför höstens 
uppdrag.

Yvonne Wallberg Andersson 
Ordförande

Ny EU-forskning ger  
oss bra argument
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Handledning i Omvårdnad, sektion 
inom SSF, arrangerade årsmöte den 
6 mars, kvällen före en gemensam 
studiedag.

I anslutning till årsmötet fanns också 
chansen till middagsmingel, ett trev-
ligt sätt att mötas för alla som åkt från 
landet till huvudstaden. 

Tre medlemmar avgick ur styrelsen 
i år: 

Inger Gustavsson, som varit med 
sedan 2012.

Monica-Rönning-Frick, styrelsele-
damot sedan 2005. 

Gunnel Selin, ledamot från 2002 
och ordförande sedan 2008. 

Årsmötet tackade alla för det arbete 
de lagt ner och för deras stora engage-
mang för handledning i omvårdnad. 

Årsmötet valde en ny ordförande, 
Yvonne Wallberg-Andersson. Hon 
har tidigare varit vice ordförande och 
fortsätter alltså sitt engagemang i 
styrelsen. 

För att minska kostnaderna för 
föreningen beslutade årsmötet att bara 
ersätta två av de avgående styrelsele-
damöterna, trots att tre avgår. Årsmö-
tet valde in Lotta Carlsson och Sigrid 
Kulneff. 

Verksamhetsberättelsen för 2013 
finns på hemsidan. Den visar bland 
annat att föreningen fortsätter att tappa 
medlemmar, vi är nu cirka 160. För 
att minska antalet pensionärer som 
lämnar föreningen besöt årsmötet att 
halvera avgiften från 65 års ålder.  

Under 2014 ska HiO bland annat 
fortsätta arbetet med att ordna nät-
verksträffar, samarbeten med andra 
sektioner inom SSF, stödja vidareut-
vecklingen av utbildning och vidareut-
veckling inom området Handledning i 
omvårdnad. 

Läs mer i årsmötesprotokollet på 
hemsidan

Vid senaste styrelsemötet diskuterade 
vi hur vi kan vidareutveckla Medlems-
bladet. 

Vi vill ha mer kontakt med er med-
lemmar. Det är ytterst sällan någon hör 
av sig och erbjuder sig att skriva eller 
skickar in en text. 

Från och med nästa nummer får 
tidningen två nya avdelningar: 

• Klotterplanket – skriv bara en rad 
eller två.

• Efterhandledningsfråga– skicka in 
en situation du vill ha efterhandled-
ning på. Berätta så gott du kan, utan 
att lämna ut namn på personer. Styrel-
sen tar upp frågan och formulerar ett 
svar, en reflektion på din fråga.

Tre lämnade 
HiOs  
styrelse

Nya grepp  
i Medlemsbladet
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Mitt engagemang i styrelsen 
för Handledning i Omvårdnad 
varade i tolv år.
Det har varit år fyllda med 
mycket och ideellt arbete.
Kul, spännande, utmanande, 
viktigt, tungt, hopplöst, lust-
fyllt och alltid meningsfullt!

Kul – för att det har inneburit goda 
möten i en utvecklande miljö med 
många skratt och mycket delande.

Spännande – för att det har varit 
mina hjärtefrågor sedan 1988. Jag har 
fått möjlighet att påverka lokalt, regi-
onalt, nationellt och även i nordiska 
sammanhang.

Utmanande – därför att grupparbete 
alltid kräver närvaro av det egna inre 
ledarskapet – inte bara ett formellt 
yttre - och grupparbete alltid innebär 
utmaning/konflikt. Annars blir det 
ingen utveckling.

Tungt – eftersom handledning i 
omvårdnad har gått kräftgång efter 
sin storhetstid i slutet av 90-talet och 
början av 2000-talet. Handledning 
har haft, och har, svårigheter att få en 
självklar plats i den dagliga verksam-
heten på vårdavdelningar och annan 
patientverksamhet.

Hopplöst – när vår strävan inte nått 
fram till beslutsfattare, till de som 
påverkar vårdens innehåll, och ibland 
också till våra egna led, våra kollegor.

Lustfyllt – när jag har fått bli 

delaktig i processer i styrelsen och i 
sammanhang där jag har representerat 
föreningen och där viljan till möte, 
delaktighet och fantastiska möjligheter 
har blivit kraftfulla och skapat nya 
vägar, nya insikter, nya idéer…

Meningsfullt – varje dag i mitt 
handledande, där jag möter människor 
som ger handledning betydelse, som 
beskriver kraften det ger, som får syn 
på sin egen del och värde i mötet med 
patienter/medarbetare/andra. Då har 
mina tolv år i den här föreningen verk-
ligen varit meningsfulla

Drivkraft
Vad har drivit mig?

Den känsla jag hade för 40 år sedan, 
när jag som nyutbildad sjuksköterska 
på en psykogeriatrisk avdelning hällde 
ett glas mjölk över huvudet på en 
patient (detta får väl ses som preskri-
berat och förlåtet?) på grund av min 
otålighet och frustration. Det ledde 
till att jag ville göra något. Skammen 
jag kände kan jag känna än idag! Det 
kunde inte hända. Det skulle inte 
hända igen.

Jag har också drivits av en önskan 
att göra skillnad för dem som inte 
alltid kan höras och hävda sig. 

Mitt behov att känna mig kompetent, 
och min rädsla att inte vara det, har 
förstås också varit en drivkraft. Det 
har tagit mig på vägar som inte alltid 
har varit bekväma eller så lyckosam-
ma. Det har definitivt inneburit att jag 
har vågat ta plats och drivit de frågor 
som jag har brunnit för, många gånger 
med goda resultat, men självklart inte 

alltid populärt hos alla jag har mött. 
Men jag har hela tiden valt att våga, 
möta min rädsla, ta den under armen 
och gå, trots…
Kunskap om mig själv
Jag tror också att mitt yrkesval hela 
tiden har handlat om att lära mer om 
mig själv.

I den här föreningen har jag fått den 
möjligheten.

Jag har dessutom fått jobba med 
likasinnade, som liksom jag har önskat 
påverka och göra skillnad – härligt!

De här tolv åren har inneburit myck-
et jobb. Varje styrelsemöte har inne-
burit goda samtal, möten, utveckling, 
skratt. 

I den här föreningen har jag fått 
vänner för livet – jag är djupt tacksam 
för detta och för de utmaningar det har 
inneburit.
Tack till alla
Jag vill tacka er alla som genom åren 
har arbetat med mig, som har mött 
mig och som har varit generösa med 
sin kunskap, sina idéer, sin kärlek och 
sitt mod – ingen nämnd, ingen glömd

Jag vill också tacka alla handleda-
re som oförtrutet jobbar vidare i sitt 
handledarskap och som står upp för 
omvårdnaden i en tid där ”alla möjliga 
metoder” tycks vara bättre än relation 
och möte med patienten

Nu önskar jag vår nya ordförande 
Yvonne Wallberg och den nya styrel-
sen allt gott och lycka till!

Gunnel Selin

Vin och vatten under  
tolv år som ordförande
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Ewa Olssons reflektioner på studie-
dagen i Stockholm:

Det är en gråkulen morgon. Vinden 
har ökat sen i går kväll. Vi stretar upp 
mot Baldersgatan och Svensk sjukskö-
terskeförenings hus i Stockholm.

Gott att komma inomhus. Uppför 
trappan in i köket. Där är framdukat 
med mycket aptitliga smörgåsar plus 
rester från buffén efter årsmötet igår 
kväll. Men min mage är fortfarande 
full efter en delikat hotellfrukost.

Det märks att vi tycker om att 
träffas. Ett sorl hörs ifrån alla omvård-

nadshandledare. Och ett snörvlan-
de,”vabruari” håller oss fortfarande i 
sitt grepp trots att vi gått över tröskeln 
till mars.

Det gäller att hitta en plats där inte 
nacken får anstränga sig för mycket. 

Yvonne hälsar oss välkomna och 
låter den nya styrelsen presentera sig. 
Några har kommit till och några har 
avgått. Det är många som har passerat 
under de knappt tjugo år som vi hållit 
på. Jag saknar flera av dem, och nu 
lämnar Gunnel ordförandeposten. Så 
för mig är detta ett ganska nytt sty-
relsegäng. Göteborgarna känner jag 

förstås, både Linda och Lotta. 
Tiden går och det är väl dags för oss 

som varit med ett tag att lämna lite 
plats. Styrelsen har dock fått i uppdrag 
att se över vad som går att göra om vi 
ändå vill vara kvar som medlemmar. 
Det talas om reducerad avgift efter 
pensionering.

Föreläsningarna under förmiddagen 
handlar om konflikter och systemteo-
rier.

Irene Nordahl ska börja. Hon ser lite 
sammanbiten ut innan hon startar, men 
på några minuter är hon igång. Hon 
tar scenen i besittning och är mycket 

Konflikt tema  
på studiedagen
Konflikt är ett tema som 
förekommer i handledning på 
olika sätt. I år hade styrelsen 
kallat till studiedag på temat 
”Konflikt – möjligheter och 
hinder i handledningen”.

Dagen innehöll föreläsning-
ar samt efterhandledning i 
grupp med hjälp av metoderna 
Forumspel och Gestaltning. 
Medlemsbladet presenterar 
här berättelser och reflektioner 
från deltagare.
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generös med sitt kunnande. 
Jag funderar kring konflikter en 

stund. Har haft tv:n på under morgo-
nen och tänker på Putin och Krim-
halvön och Florence och Krimhalvön. 
Men vi får konflikten förklarad som en 
triangel och mycket närmre vårdvar-
dagen.

Bensträckare fem minuter, men det 
här gänget måste ta en kvart. Har så 
mycket att tala med varandra om.

Sen är det Linda Sjöholms tur att 
föreläsa. Linda är så inspirerad av 
systemteorier och reflekterande team. 
Hon arbetar efter dessa teorier och tek-
niker i sina grupper och är angelägen 
att dela med sig till oss.

Dags för lunch. En jättegod sallad 
fick jag. Vad denna dag gått fort! Bara 
halva kvar. Sen får vi vänta ett helt 
år till nästa. När jag deltagit i studie-
dagarna känner jag alltid att jag är 
mycket bättre som handledare.

Ewa Olsson
Mail ewa.olsson@vgregion.se

Lite mer om ABC-modellen
ABC-modellen (kallas även konflikt-
triangeln) står för Attityder, Beteenden 
och Sakfrågor. En konflikt uppstår när 
en individ har ett önskemål som block-
eras av någon. Det leder till frustration 
och handling. Konflikten kan vara på 
individnivå, relationsnivå eller system-
nivå. Genom att luckra upp, använda 
dialog och kyla ner eller hetta upp 
kan konflikter lösas. I handledning är 
det till stor hjälp att ha kunskaper om 
detta. Det är vanligt att deltagare tar 
upp konflikter och som handledare är 
bra att ha koll på vilka konflikter som 
ska och kan hanteras i handlednings-
gruppen. Är det individen, relationen 
eller systemet?

Min erfarenhet är att många kon-
flikter som tas upp i handledning som 
A (vad jag tänker, känner inom mig) 
eller B (handlingar hos den andre) 
egentligen utgår från C (vad vi tyck-
er olika om vad gäller vården av en 
patient). Genom att stärka vårdaren 
att tro på och framföra sina åsikter 
om vården istället för att enbart bli 
irriterade på kollegan kan konflikten 
lösas. Jag har handlett många vår-
dare från IVA. Ett exempel som jag 
tänker på är när en handledd är djupt 
känslomässigt engagerad för att en 
läkare fortsätter med livsuppehållande 

behandling trots att sjuksköterskan 
inte tycker det är den rätta vården. När 
vi då i handledningen fokuserar på 
patienten och vad vårdaren anser vara 
den bästa omvårdande och hur hen kan 
framföra detta på ett professionellt sätt 
kan konflikten flyttas från de inblanda-
de som personer till sakfrågan.

I handledning kan man också 
förebygga konflikter genom att träna 
jag-budskap, ge feedback och förtydli-
ga rutiner, regler och förhållningssätt. 

Lena Matsson

Mer på Internet
Läs mer om Thomas Jordan på hem-
sidan ”Arbetsplatskonflikt”
www.socav.gu.se/samverkan/arbets-
platskonflikt/
eller sök på Konfliktkunskapens ABC
www.socav.gu.se/digitalAs-
sets/1421/1421368_22konfliktabc.pdf

Boktips från Linda Sjöholm
Systemisk coaching, Hanne V. Moltke 
och Asbjörn Molly
Reflekterande processer, samtal och 
samtal om samtalen, Tom Andersen
Handledning i professionsgrupper, Liv 
Gjems
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Monika Rönning berättade på 
studiedagen om forumspel i 
omvårdnadshandledning och 
demonstrerade metoden ge-
nom en workshop. Forumspel 
är en typ av rollspel, en krea-
tiv metod som har utvecklats 
av Katrin Byréus. Principen 
är att du har huvudrollen i ditt 
eget liv, och får testa att ta 
makten över det.

Genom spelet får personer som befin-
ner sig i en situation undersöka hur de 
kan påverka den på olika sätt.

Forumspel utgår från en svår situ-
ation som inte riktigt blivit löst. En 
situation som på ett eller annat sätt 
berört och stannat kvar i medvetandet. 

Man spelar upp situationen flera gång-
er med olika agerande från deltagar-
na. Då ser man hur olika scenen kan 
utvecklas beroende på hur man agerar. 
Vi påverkas alla av att någon gör nå-
got annorlunda.

Vi delades in i tre grupper. Varje 
grupp presenterade var sin situation:

En om en sjuksköterska på BVC.
En chef som hade en mobbningssi-

tuation. 
En undersköterska som inte fungera-

de i avdelningsarbetet. 
Varje grupp gjorde ett rollspel på 5-6 

min. Publiken kunde då gå in och byta 
ut deltagare i gruppen för att ”prova” 
olika alternativ på lösningar. Oftast 
byttes handledaren ut och deltagarna 
kunde då pröva nya vägar att komma 
vidare och se situationen på annat sätt.

I diskussionen efteråt var alla 
överens att det var nyttigt att ”spela” 
upp situationer. Det blev mer verkligt. 
Forumspelet upplevdes medryckande 

av alla, både de som lyssnade och 
de som spelade upp scenerna. Spelet 
väckte idéer hos alla. Det var också 
givande att spela upp samma situation 
flera gånger. Man kan se och uppleva 
situationen i nytt ljus, både som delta-
gare och publik. 

Jag upplevde att de flesta var 
överens om att det gav mycket att 
bearbeta en situation med forumspel 
som metod. Mina anteckningar gör 
inte riktigt stunden, arbetssättet eller 
metoden riktigt rättvisa. Det bör helt 
enkelt upplevas!

Lotta Carlson
lotta.m.carlsson@vgregion.se

Boktips: 
Du har huvudrollen i ditt liv, Katrin 
Byréus

MEDLEMSBLADET – 1, 2014
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Handledning på handledning 
med hjälp av gestaltning

”I en handledningsgrupp hade jag en 
huvudhandledare som berättade om en 
konflikt angående en student med en 
handledare/kollega. 

Huvudhandledaren blev konfron-
terad av sin kollega angående stu-
dentens kunskaper och förmågor. 
Kollegan hade handlett studenten vid 
ett kvällspass och var tveksam till om 
studenten skulle kunna bli godkänd. 
Kollegan uttryckte samtidigt att hon 
var trött på att handleda och blanda-
de in sin privata situation i samtalet. 
Huvudhandledaren skulle jobba natt 
och anlände precis till avdelningen när 
denna händelse inträffade. Hon blev 
överrumplad av kollegans utfall och 
kände att kollegan var orättvis mot 
studenten. Hon tyckte också att kolle-

gan visade bristande professionalitet 
i sin bedömning. Huvudhandledaren 
berättade i handledningsgruppen att 
hon såg kollegans frustration, som hon 
till stor del tror berodde på kollegans 
svårighet att handleda studenten. Kol-
legan skyllde allt på studenten istället. 
Huvudhandledaren hade själv hand-
lett studenten flera gånger och hade 
bara positiva omdömen. Den relation 
hon fått med studenten gjorde att hon 
förstod hens sätt i pressade situationer. 
Studenten drog sig då lite tillbaka och 
var mycket ödmjuk, ibland närmast 
underdånig, mot de professionella 
sjuksköterskorna, som hon respek-
terade högt. Detta blev studenten 
handledd i av huvudhandledaren, för 
att utvecklas att ”ta för sig” mer, att tro 

på sig själv och så vidare – och hade 
gjort betydande framsteg. Huvudhand-
ledaren försökte berätta detta för sin 
kollega men fick ingen förståelse för 
den utveckling hon upplevt.”    

Handledaren, Yvonne, delade in 
oss i tre grupper som skulle gestalta 
huvudhandledaren, kollegan samt 
studenten. Deltagarna fick först välja 
vilken ”roll” de skulle gestalta. Varje 
grupp fokuserade på respektive part. 
Först fick de sinsemellan diskutera 
hur de upplevde berättelsen. Jag som 
var i fokus deltog inte. Efter en stund 
presenterade grupperna sina tankar. 
Fokuspersonen fick reflektera kring 
detta tillsammans med handledaren – 
framför de övriga i hela handlednings-
gruppen och fick därefter ställa frågor 

Inför studiedagen hade vi om-
betts att förbereda en situation 
utifrån temat: konflikt, till 
handledning på handledning 
på eftermiddagen. 
Jag valde att delta i gruppen 
där handledaren använde 
gestaltning som metod. Var 
och en fick tillfälle att ta upp 
en situation och min situation 
blev utvald att fokuseras på.
Detta var min berättelse:

Gruppen gestaltar de känslor som ska bearbetas under handledningen. Här 
använder deltagarna en schal som symbol för bristen på kommunikation.
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till representanterna för respektive 
roll. I slutet av handledningssessionen 
blev det en gemensam reflektion kring 
situationen.

Mina egna upplevelser av handled-
ningstillfället var att det var jättein-
tressant att ta del av de övriga delta-
garnas tankar. Jag blev känslomässigt 
engagerad eftersom jag varit så 
involverad i den verkliga händelsen. 
Handledaren gick vid ett tillfälle in 
och stoppade samtalet – som jag tror 
för att skydda fokuspersonen från att 
bli allt för engagerad. Det var bra sam-
tidigt som jag då tyckte att jag varit 
för otydlig i min berättelse. Jag tyckte 
att situationen dominerades av att hur 
det är att som student bli bedömd av 
professionella handledare i utbildning. 

Det var inte det som var problemet för 
mig, utan att det var en konflikt mellan 
huvudhandledaren och kollegan. Detta 
uppdagades för mig under handled-
ningen denna eftermiddag och då kän-
de jag att jag varit otydlig. Det sa jag 
aldrig och ingen fick nog detta klart 
för sig. Därför kände jag hela tiden att 
jag behövde förklara mer i samtalet 
med de olika grupperna. 

Mina tankar efteråt är att det är 
viktigt att noggrant mejsla ut proble-
met i problematiseringsfasen, så att 
det verkligen blir tydligt var det finns. 
Mina egna erfarenheter är att deltagare 
i handledningsgrupper ofta kan säga 
att det här egentligen inte är ett stort 
problem, men de vill ändå gärna ta 
upp det. Det visar sig då vara en situa-

tion med många bottnar, inte ett enkelt 
problem som bara behöver belysas 
från en synvinkel. 

Jag tyckte gestaltning verkligen var 
en spännande metod för handledning 
när olika aktörer varit inblandade i 
situationen. Kanske tycker jag att 
studenten inte behövde representeras 
eller möjligen utgjort någon slags 
kuliss. Det verkliga problemet var 
mellan huvudhandledaren och kolle-
gan och handlade om handledning av 
studenten.” 

Monica Dahlgren   
monica.dahlgren@mdh.se

En sjuksköterska är verksam i en pressad arbetssitation och dras mellan olika krav och intressen från både sig själv och 
de hen ska arbeta med.
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Vad har förändrats? Förbättrats? Vad 
är lika? Hur tänker du om vad det 
beror på? Vad beror på din utveckling 
som handledare? Metodutveckling? 
Kunskapsutveckling? Samhällsutveck-
ling? Andra tankar? Låt oss blanda 
och ge, inspirera varandra till nytänk.

Följande är en text från Lotta Carls-
son i Göteborg. Vi hoppas att den kan 
inspirera dig att formulera dina egna 
tankar i ett mail till redaktören. 

”Jag tänker med ett frågetecken på 
”Framtida handledning”...

Den processinriktade omvårdnads-
handledningen är grunden. Den finns 
det evidens för och det är den kunska-
pen handledning i omvårdnad utgår 
ifrån.

Min upplevelse är att fler och fler ef-
terfrågar handledning som är tillgäng-
lig för alla, det vill säga öppna grup-
per eller större grupper (fler än åtta 
personer). Jag har hört flera kalla det 
”Reflektionshandledning” och det gör 
jag också. Jag tror att det är viktigt att 
påpeka att det innebär ett avsteg från 
den ”processinriktade omvårdnads-
handledningen” när det är öppna grup-
per eller pågår kort tid. De ger inte den 

trygghet som kommer av regelbunden 
närvaro med samma kollegor under en 
längre period.

Jag har sökt i litteraturen, men hittar 
ingen evidens om ”reflektionshandled-
ning” som modell. Reflektionshand-
ledning är ju handledning ”här och 
nu” med syfte att hitta ett samman-
hang i situationen (KASAM Antonov-
sky 1987). Att omvårdnadssituationer 
blir begripliga, att man förstår vad 
som hände. Hur man kan hantera olika 
situationer och uppleva att det är me-
ningsfullt att arbeta.

Det skulle vara intressant att veta 
om det blir skillnad, och så fall vilken, 
om man utvärderade de handleddas 
upplevelse av effekt/värde av reflek-
tionshandledning jämfört med proces-
sinriktad omvårdnadshandledning.

Jag skulle kunna gissa att det antag-
ligen är likadana upplevelser/ ”fruk-
ter” av handledningen, men mindre av 
reflektionshandledningen och större av 
processinriktad omvårdnadshandled-
ning.

För framtiden bör vi fundera på hur 
vi omvårdnadshandledare når fram 
till chefer och klinikledning med vårt 
budskap att alla som arbetar med 

omvårdnad ska få möjlighet att gå i 
handledning. Efter vad jag förstår har 
den kampen pågått länge. Det har förts 
en ständig kamp för att omvårdnads-
handledning ska få finnas kvar och att 
utbildningen ska få fortsätta. Och hela 
tiden under hot om att den inte ska 
starta. 

Lotta Carlson

Handledningen i nya banor?
Hur utvecklas handledningen? Hur ser den ut 
i framtiden? Vad har hänt de senaste tio åren? 
Finns det trender och tendenser? Hur ser det ut 
hos dig?

På HiOs årsmöte i Stockholm diskuterade 
vi bland annat framtiden för handledning i 

omvårdnad. Allt utvecklas och handledningen 
följer med. Kanske kan vi leda den utveckling-
en?

Hur ser du på det? Dela dina tankar med oss 
alla. Vi behöver reflektera kring frågan, vrida 
och vända på den förutsättningslöst och luftigt.

Skriv så här:
• Skriv hur du vill ☺.
• Det kan vara en rad eller flera 
sidor.
• Det behöver inte var en färdig 
genomtänkt tanke. Det kan vara 
en förnimmelse, en fundering, 
en reflektion bland andra, du kan 
tycka både och.
• Redaktören hör av sig om hon 
behöver något förtydligande.
• Du kan även ringa Lena Mats-
son och berätta så kan hon skriva 
ner. 
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Det är med stor glädje och stolthet jag 
nu blivit en i styrelsen för Handled-
ning i Omvårdnad. 

Jag har arbetat i vården sedan 1987 
och blev sjuksköterska 1992. Större 
delen av mitt yrkesliv har jag arbetat 
på Minneskliniken i Malmö, men har 
även erfarenhet inom stora delar av 
Psykiatrin. 

Handledning har varit en del av mitt 
yrkesverksamma liv sedan mitten 
på 90-talet och jag blev godkänd 
handledare 2004. Jag har både gått 
i handledning själv och haft egna 
grupper.  Sedan jag gick min handle-
darutbildning i Halmstad har jag haft 
grupper kontinuerligt. De flesta har 
varit grupper från särskilda boenden 
och sjuksköterskestudenter på Malmö 
Högskola. Dessa två grupper ger helt 

olika utmaningar och bidrar till att jag 
utvecklas som handledare.

Jag har en stor tilltro till människors 
förmåga att växa och utvecklas, fram-
för allt professionellt men även privat. 
För mig är handledarens uppgift att få 
finnas med på den resan och hjälpa till 
att väcka nyfikenhet, tänka i nya banor 
och få vårdpersonal att utmana sig 
själv. Handledaren ska också med-
verka till att de handledda får ökad 
förståelse för sig själva, situationer 
och andra människor. I vården är per-
sonalen beroende av att kunna skapa 
bra relationer till vårdtagare. Den 
förmågan kan hela tiden utvecklas 
genom att lära sig av egna och andras 
erfarenheter.

För mig är handledning ett viktigt 

verktyg för att bevara och vidareut-
veckla yrkesrollen och en viktig del 
när det gäller att kvalitetssäkra och 
utveckla omvårdnadsarbetet.

Sigrid Kulneff 
sigrid.kulneff@skane.se

Sigrid ny  
i styrelsen
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Som ny i styrelsen för HiO vill jag 
både bidra och påverka utvecklingen 
inom handledning i omvårdnad, sam-
tidigt som jag får bättre möjligheter 
att hålla mig uppdaterad om vad som 
händer nationellt kring handledning. 

Jag tycker att handledning i omvård-
nad är viktigt och har som mål att på 
olika sätt få fram den informationen 
till sjukhuschefer och ledare i vården.

Det finns en rad skäl för att omvård-
nadspersonal bör få möjlighet att delta 
i omvårdnadshandledning: 

- I grupp få reflektera över, bli be-
kräftad och stärkt i sitt omvårdnadsar-
bete, sina omvårdnadssituationer och 
sin yrkesroll.

 - Det leder till ökad vårdkvalitét och 
vårdsäkerhet för patienter.

- Det är extra viktigt att nyutbildade 
sjuksköterskor och specialistsjukskö-
terskor får delta i omvårdnadshandled-
ning för att hitta sin nya yrkesroll och 
knyta ihop teori och praktik. 

Min vision är att alla yrkeskategorier 
får möjlighet att delta i handledning 
i omvårdnad. Genom att diskutera 
omvårdnadssituationer i tvärprofessio-
nella grupper, sin yrkesroll och etiska 
dilemman får vi ett gemensamt språk 
kring omvårdnad.

Jag gick min sjuksköterskeutbild-
ning i Växjö 1988 och min specia-
listutbildning till barnsjuksköterska på 
Göteborgs Universitet, 1994. Där fort-
satte jag sedan med kandidatuppsats 
2004, magister 2010 och nu skriver 
jag på min masteruppsats. Titeln är: 
Sjuksköterskors upplevelser av lång-
tidseffekter i omvårdnadshandledning. 

Jag utbildade mig till omvårdnads-
handledare i Göteborg, 2006, med 
Ann-Kristin Holm som kursansvarig. 
Sedan dess har jag kontinuerligt haft 
handledningsgrupper för både under-
sköterskor och sjuksköterskor inom 
IVA-vård, neuropsykiatri, barnpsy-
kiatri, barnonkologi på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och med sjuk-
sköterskestudenter i termin 3, 4 och 6 
på Göteborgs Universitet.

Jag har nu en fast tjänst på Barn 
och ungdomsmedicinska barnmottag-
ning (50 -70 procent) sedan 2009 och 
som koordinator för processinriktad 
omvårdnadshandledning (50 procent) 
sedan 2012. 

Jag trivs väldigt bra på mina båda 
arbeten som barnsjuksköterska och 
koordinator och känner mig mycket 
priviligierad att få arbeta med två så 

spännande, utmanade och intressanta 
arbeten.

Jag brinner för att påverka så att 
resurserna ökar så att all omvård-
nadspersonal får möjlighet att delta i 
omvårdnadshandledning. Jag tycker 
att det är viktigt att omvårdnadsperso-
nal får möjlighet att reflektera över sin 
yrkesroll och sitt omvårdnadsarbete. 
Personal som reflekterar får möjlighet 
att öka medvetenheten om sin yrkes-
utövning samt att binda ihop teori och 
praktik. Omvårdnadsperspektivet kan 
då vidgas och fördjupas och bidrar till 
ökad yrkesmässig växt och personlig 
utveckling. 

Genom att omvårdnadspersonal 
deltar i omvårdnadshandledning får 
patienterna, som alltid är i centrum för 
vårt omvårdnadsarbete, ökad vårdkva-
litét och vårdsäkerhet.

I styrelsen hoppas jag få och ge 
inspiration till att fortsätta påverka, 
förklara och påvisa hur viktigt det är 
att omvårdnadspersonal får möjlighet 
att delta i omvårdnadshandledning. 

Lotta Carlson
lotta.m.carlsson@vgregion.se

Sidan 12

Lotta ny i  
styrelsen
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20 februari hade vi handledar-
träff på Sunderby sjukhus. 
Här är en kort beskrivning av 
vad som pågår i norr.

• Två handledningsgrupper för 
chefer/ledare fördelade på sjukhusen 
i Piteå och Sunderbyn. De fortsätter 
med sitt andra år. En ny grupp med 
enbart enhetschefer har startat på Sun-
derby sjukhus i vår.

• Utvärdering av yrkesmässig 
handledning för sjuksköterskor är ge-
nomförd januari 2014 och presenterad 
för arbetsgivaren. Sjuksköterskorna 
har upplevt handledningen mycket 
positivt med både personlig och yrkes-
mässig utveckling.

• FoU enheten vid Norrbottens 
läns landsting har avsatt pengar så att 
handledning kan ske i samma omfatt-
ning som tidigare även under 2015. 
Det innebär att handledarna får delar 
av sin lön betald av FoU enheten. 
Handledning i omvårdnad ses som 

ett utvecklingsarbete och kommer att 
utvärderas kontinuerligt.

• Det finns önskemål från 
arbetsgivaren att genomföra handled-
ning på distans via video till sjukskö-
terskor/enhetschefer på sjukhusen i 
Gällivare och Kiruna. Handledarna 
ställer sig positiva till förslaget. Pro-
blemet i nuläget är att det finns för få 
verksamma handledare inom lands-
tinget. 

• FoU enheten arbetar vidare 
med målsättningen att det ska utbil-
das två handledare i omvårdnad per 
sjukhus, totalt tio nya handledare inom 
Norrbottens läns landsting. En inbju-
dan har gått ut till etikombuden på 
respektive sjukhus med en uppmaning 
att söka utbildningen i Umeå med start 
hösten 2014.

• Nätverk Norrbotten har 
skickat ett informationsbrev om hand-
ledarutbildning i Umeå till verksam-
hetschefen inom stöd och omsorg i 
Luleå kommun. Vår förhoppning är att 
ledningen är positiv till utbildningen 

och att intresserade sjuksköterskor/
distriktssköterskor får möjlighet att gå 
den. 

• Nästa nätverksträff blir i 
september i samband med studiebesök 
på det nybyggda patienthotellet vid 
Sunderby sjukhus. Hotellchef Inger 
Gustafsson kommer att visa oss runt 
och berätta om verksamheten.

Birgitta Lundgren
birgitta.m.lundgren@gmail.com

Sidan 13

Utbildningssatsning i norr

Handledningsseminarium för erfarna handledare
13-20 september 2014 vid Metochi Studiecenter på Lesbos

Välkommen till en inspirerande, 
kreativ och personligen utvecklan-
de vecka för erfarna handledare. 
Seminariet vänder sig till dig som 
arbetar med handledning och 
som önskar fördjupning med tvär-
pro-fessionella förtecken. 

Deltagarna får möjlighet att ar-
beta med material från den egna 
handledarverksamheten.

Vi ska ägna veckan åt att utfors-
ka, utmana, utvidga, utveckla och 
fördjupa (utdype) det vi möter i vår 
handledningsvardag. 

Pris 7 100 Skr inklusive kursav-
gift, logi, mat och måltidsdryck. 

Anmälan till linda.hedberg@regi-
onhalland.se

Mer information på omvardnads-
handledning@gmail.com eller 
linda.sjoholm@vgregion.se

Seminariet är ett samarbets-
projekt mellan Faglig Selskab for 
Sundhedsfaglige  Supervisorer, 
Nordisk Forum og NSF Faggruppe 
for Veiledere.
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INSÄNDARE

 

      

 

Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
Universitet tillsammans med Sahlgrenska Universitetsjukhuset inbjuder till 

Nätverksträff för omvårdnadshandledare 
 

Tema: Att förstå omvårdnadssituationer med drama och kreativa metoder 
i processorienterad handledning 


Datum: 12 september 
Tid:  08.00-16.00 
Var:  Otherdalska huset Spannmålsgatan nr 9/Östra hamngatan nr 11 
 
 
Program:  
 
Kl.08.00 - 08.30 Kaffe  
Kl.08.30 - 11.30 Dramapedagogiska övningar.  

Margret Lepp, professor 
Kl.11.30 - 13.00 Lunch (betalas av deltagaren själv) 
Kl.13.00 - 15.30 Kommunikation med bilder som stöd. 

Margaretha Jenholt Nolbris Fil.dr 

Kl.15.30 - 16.00 Reflektioner från dagen  




Varmt Välkommen 
 
Ingegerd Lindquist 
Universitetsadjunkt, omvårdnadshandledare 
 
Lotta Carlson 
Koordinator för processinriktad omvårdnadshandledning 
Anmälan senast 26/8-14 via e-postadress 
lotta.m.carlsson@vgregion.se  
 


