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Kära medlemmar! Vi står inför en spännande höst med mycket 
på gång och lite förändringar i sikte.

På Svensk Sjuksköterskeförenings stämma i juni togs beslut i 
enlighet med organisationsutredningens förslag, att starta pilot-
projekt med de sektioner som vill utöka samarbetet med Svensk 
Sjuksköterskeförening. Vår sektion, Handledning i Omvårdnad, 
tog beslut på årsmötet i mars om att delta i pilotprojektet. 

Även i år är Handledning i Omvårdnad inbjudna på VFU 
– konferens den 19-20 oktober, denna gång för att hålla i en 
workshop om handledning. Ni är varmt välkomna att delta om ni 
är på plats och har anmält intresse för att vara med.

*
Det är nu klart vilka datum vi ska träffa Vårdförbundet för sam-

tal om framtida samarbete. Rapport om hur detta förutsättnings-
lösa samtal utfaller kommer i nästa medlemsblad. Utöver artikeln 
om grupphandledning som nyligen publicerades i Vårdfokus, 
www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/augusti/grupphandled-
ning-gor-nya-sjukskoterskor-sakrare/, ska tidningen skriva mer 
om handledning i kommande nummer. 

Se också www.suntarbetsliv.se/forskning/organisato-
risk-och-social-arbetsmiljo/handledning-grupp-gor-nybliv-
na-sjukskoterskor-tryggare/

Jag hoppas också att SBU (Statens beredning för utvärdering) 
under hösten ska presentera en litteratursammanställning om 
effekter av handledning. 

*
Nu i september/oktober är det handledningsseminarium på Les-

bos, arrangerat av Nordiskt Forum. Sju handledare från Sverige 
deltar. Detta jag ser fram emot, både som deltagare och medar-
rangör.

*
Fortsätt att höra av er med synpunkter på vårt arbete i styrelsen. 

Vi är glada över att få till oss era idéer och tankar.

Hösthälsningar,
Yvonne Wallberg Andersson, ordförande

Yvonne Wallberg Andersson  
Ordförande

Förändringar i sikte

INNEHÅLL

Håll koll på hemsidan för aktuell 
information och kalendarium
www.omvardnadshandledning.se

Nästa nummer av Medlemsbladet 
kommer i vår. 
Skicka gärna in bidrag till redaktö-
ren, se ovan.
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Samma styrelse ett år till

HIO HÖLL ÅRSMÖTE på kvällen 
före studiedagen i mars. Utöver styrel-
sen deltog nio medlemmar och det får 
anses bra i denna lilla förening. Vi är 
nu 144 medlemmar, så medlemsantalet 
ligger kvar på ungefär samma nivå 
som tidigare. 

Trygg ekonomi
Ekonomiskt går det ihop tack vara fär-
re fysiska styrelsemöten, ersatta av fler 
telefonmöten, och kassörens bra koll 
på pengarna. Medlemsavgiften blir 
oförändrat 300 kr per år (150 kr för de 
som fyllt 65 år). Det beslutades på års-
mötet att höja avgiften för godkännan-
de av Godkännandekommittén till 800 
kr, och 1 000 kr för icke medlemmar. 

De senare ska inte stå med på hemsi-
dan utan får enbart intyget.

Yvonne Wallberg Andersson val-
des om som ordförande och samtliga 
övriga i styrelsen är också kvar på sina 
poster.

Ny organisation inom SSF?
Frågan om pilottest angående ny orga-
nisation inom SSF väckte en livlig och 
engagerad diskussion. Några röster:

- Det är viktigt att kunna påverka 
och ställa villkor, vilka för- respektive 
nackdelar kan uppstå? 

- Vi är kunskapsbärare inom pedago-
gik och det behöver beskrivas.

- Yrkesutveckling, som vi arbetar 
med, är en fråga att driva ihop med 

SSF.
Årsmötet ställer sig positiv till del-

tagande i pilottest och styrelsen fick i 
uppgift att arbeta vidare med frågan. 

Uppdrag till styrelsen
Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet 
att uppdatera informationen om efter-
handledning.

Ordförande Yvonne tackade för ett 
trevligt möte och givande dialog.

Läs mer på hemsidan https://www.
swenurse.se/globalassets/proto-
koll-arsmote170505.pdf

Lena Matsson
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KVALITET i omvårdnadshandledning 
– handledarens ansvar. En sammanfatt-
ning av föredrag av Barbro Arvidsson 
vid studiedagen i mars 2017.

Barbro har arbetat med handledning 
sen 80-talet. Inför sitt föredrag har hon 
tittat tillbaka i sin livserfarenhetsbank 
och funderat över vad hon vill förmedla 
till oss just idag. Vad av allt av kunska-
per, teorier, forskning, resultat och prak-
tiskt arbete vill hon ge oss som gåva? 

Första gåvan – gå först
Den första gåvan är ”tillbaka till källor-
na”. Barbro lyfter fram HiOs riktlinjer 
för godkännande som en sammanfatt-
ning av handledningens essens som 
håller än. https://www.swenurse.se/glo-
balassets/riktlinjer-godkannande---redi-
gerade-2015-ny-logga.pdf

Vi står alla inför glidningar i vad 
handledning kan innebära och riktlin-
jerna kan vara ett stöd för oss att hålla 
kursen. Som handledare ansvarar vi för 
att hålla rätt fokus, gå före, ha koll och 
span på det som sker i omgivningen. 
Handledaren behöver hålla fast vid ett 
vetenskapligt förhållningssätt och dess 
tillämpning i praktiken. Då har vi den 
trygghet som krävs för att iscensätta 
reflektioner hos gruppdeltagarna som 
leder till deras utveckling och växt.  

Ansvar för kvalitet
För att nå kvalitet i handledning är det 
handledarens ansvar att:

• Reflektera över den egna professio-
nen och dess utveckling.

• Analysera och reflektera över den 
egna professionens kunskaps/ämnesom-
råde som grund för yrkesmässig hand-
ledning inom vård och omsorg.

• Förklara och reflektera över lär-
processens betydelse för personlig och 
professionell utveckling.

• Förklara kommunikationsteorier 
och metoder samt analysera kommu-
nikationens betydelse i mötet mellan 
människor.

• Diskutera, förklara och analysera 
gruppdynamiska skeenden.

• Beskriva, jämföra och reflektera 
över ledarskapsteorier.

• Analysera och reflektera över den 
yrkesmässiga handledningens bakom-
liggande teorier, människosyn samt dess 
modeller och metoder.

Handledare har stort ansvar
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Andra gåvan – bekräftelse
Nästa gåva från Barbro är vikten av 
bekräftelse i olika dimensioner. Vi har 
olika teorier och modeller i handled-
ningen som alla ska leda till samma 
mål – att gruppdeltagarna växer i sin 
yrkesroll. En nyckel till detta är att 
deltagarna känner sig bekräftade. Av 
handledaren, av gruppdeltagarna, som 
vårdare, av patienterna och som en 
del i det kollektiva sjukskötevarandet. 
Mycket av de praktiska verktyg och 
metoder vi använder i handledningen 
handlar om att skapa förutsättning-
ar för att deltagarna ska känna sig 
bekräftade. 

Upplevelsen av att inte blir be-
kräftad innebär ett lidande. Den icke 
bekräftade upplever skam, fruktan, 
känslan av att vara dum och betydel-
selös. Det är en känsla många sjukskö-
terskor upplever i vardagen och kom-
mer in med i gruppen. Genom att utgå 
från detta kan handledaren ta ansvar 
för att varligt leda gruppdeltagarna att 
uppleva stolthet, hopp, säkerhet och 
att känna sig betydelsefulla.

Den bekräftande relationen är näran-
de. Både sjuksköterska och handledare 
får kraft. På samma sätt kan sedan 
sjuksköterskan ge bekräftelse till dem 
de vårdar och både den vårdbehövan-
de och sjuksköterskan får styrka och 
näring.

Ansvar för insiktsögonblick
Ett nytt ord blir nästa gåva till oss. 
Ordet är ”Insiktsögonblick”. Kärnan i 

det de handledda upplever som posi-
tivt är att gå från ett sätt att tänka (och 
därmed känna och handla) till ett annat 
sätt att tänka (känna och handla). Vi 
brukar ofta kalla det för ”aha-upple-
velse” men Barbro föreslår att kalla 
det ”insiktsögonblick”. Ögonblicket då 
polletten ramlar ner är ögonblicket då 
du skrider över från ett sätt att förstå 
världen och ditt handlande till en an-
nan insikt. Det är handledarens ansvar 
att skapa den stämning, det fokus, de 
ämnesval, den trygghet och utmaning 
som den handledde behöver för att 
komma till just sina insiktsögonblick. 
När vi sedan bekräftar denna insikt 
genom att sammanfatta essensen kan 
det uppstå förändringsögonblick i hela 
gruppen.

Lita på fokuspersonen 
Handledningen utgår från en po-
sitiv människosyn, en syn att alla 
människor kan och vill utvecklas. 
Handledaren ansvarar för att skapa de 
förutsättningar som är gynnsamma och 
den handledda ansvarar för sin egen 
utveckling, sitt mod att ta ett steg, att 
se, att ge sig själv insiktsögonblick. 

Ansvar för bekräftelse
För att uppnå bekräftelse och insikts-
ögonblick är det handledarens ansvar 
att:

• Integrera och tillämpa handled-
ningsteori och handledningsmetoder i 
sitt handledarskap.

• Anpassa handledningen till grupp-

deltagarnas behov och handledningens 
olika faser.

• Tillämpa kommunikationsteorier i 
sitt handledarskap.

• Tillämpa kreativa och komplemen-
tära handledningsmetoder.

• Stödja de handledda i personlig 
och professionell växt.

• Uppmärksamma och hanterar etis-
ka utmaningar och konflikter i hand-
ledningssituationer.

• Organisera, planera, genomför och 
utvärdera.

• Reflektera över egen och andras 
värdegrund för att medverka till vida-
reutveckling av etiskt ansvar.

• Kritiskt granska den egna ledar-
skapsprofilen och det egna handledar-
paradigmet.

• Kritiska granska och använda 
forskningsresultat, relevanta för 
yrkesmässig handledning i vård och 
omsorg.

• Reflektera över genus- och kultu-
raspekters påverkan på kunskap och 
lärande.
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Yttre förutsättningar
Vi får också tidsövergripande gåvor 
från den visa Barbro, som sett hand-
ledningens upp- och tillbakagång. 
Den handledningsmodell vi använder 
kallas ofta processhandledning, det 
är en process över tid. Att skapa en 
miljö för lärande och insikter behöver 
en struktur och tar tid. Det finns ingen 
quick-fix för personlig och yrkesmäs-
sig växt. Handledningens möjligheter 
har varit begränsade en tid. Brist på 

Professionell utveckling
Professionell identitet
Ökad känsla för patienternas 
behov
Ökad förståelse för betydelsen 
av vårdandets idé
Personlig utveckling
Ökad självtillit
Förbättrad kommunikativ för-
måga

Ökad reflektiv förmåga
Utveckling av praktiken
Bemötande
Arbetsklimat
Teori och praktik integreras
Sjuksköterskans hälsa
Minskad stress och utmattning
Ökad arbetstillfredsställelse
Kollegialt stöd

Handledningen effekter enligt sammanfattning från forskning:

utbildade handledare, ont om tid och 
brist på pengar. 

Detta ses som ett strukturellt pro-
blem, som inte kan skyllas på till ex-
empel första linjens chefers planering 
eller bristande intresse hos sjuksköter-
skorna. Det finns en diskrepans mellan 
ideal och aktualitet. Vi handledare är 
bärare av ett ideal och en kunskap som 
vi får hjälpas åt att hålla fast vid på 
de sätt som är möjliga i den aktuella 
situationen. Kanske ser vi en ljusning 

nu, med handledning i kliniskt basår 
på många orter?

En människa bland andra
När jag skriver dessa rader har det gått 
flera månader sedan studiedagen. Jag 
läser mina anteckningar och tänker ”oj 
vilket ansvar jag har! Inte kan väl jag 
ta det?” Så är jag alltså en människa 
som tänker som alla andra. 

I handledning kan vi tillsammans 
lufta våra tankar av litenhet och stor-
het och dela med oss av den växt vi 
gör tillsammans. Tack Barbro för dina 
gåvor och för att jag fick skriva om 
dig och fundera hit och dit en låååång 
stund.

Lena Matsson
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Vandrande dialog, tankar 
från Monica Öberg Nordin, 
handledare och ledare för den 
vandrande dialogen på studie-
dagen.

En av de handledningsmetoder som 
testades under studiedagen var Vand-
rande dialog. Den fokuserar på att öva 
dialog och stimulerar till lyssnande ge-
nom att dialogen i handledningen sker 
som en ”vandring” mellan deltagarna. 
Nio personer deltog i handledningen. 

Efter en kort introduktion av meto-
den bad handledaren två av deltagarna 
att föra en dialog med utgångspunkt 
från frågeställningen ”vad innebär god 
omvårdnad för dig”? Efter cirka fem 
minuter fortsatte dialogen mellan två 
andra deltagare, som tog vid där de 
första avslutade.

När samtliga i handledningsgruppen 
deltagit inbjöd handledaren till en me-
tadialog, det vill säga fortsatt reflek-

tion med syfte att fördjupa förståelsen 
av den dialog som just genomförts. 
Röster från deltagare
”Jag deltog för första gången i en 
vandrande dialog. Det var intressant 
och lärorikt. Det som slog mig var att 
när de första tre paren förde ett samtal 
med varandra och jag själv satt och 
lyssnade så växte temat och fylldes på 
med nytt innehåll. Däremot satt jag 
själv i det fjärde och sista paret och då 
tappade jag till viss del focus när jag 
själv skulle delta mer aktivt. Skulle jag 
fortsätta reflektera på det ”nya” som 
framkommit eller gå tillbaka till första 
parets samtal?

Men övning ger färdighet och när 
vi gjorde en ny runda så började jag 
förstå dynamiken. För det är en stark 
dynamik i denna modell, där de första 
som börjar samtalet inte kan gå in och 
bryta utan ska avvakta, tåla att vänta 
in och lyssna aktivt. Därför anser jag 
modellen ska användas med erfarna 
deltagare eller kanske i efterhandled-
ning.”

”Jag var först ut och det var in-
tressant att sedan lyssna till vad som 
uppfattades av det vi sa. Jag tror att 
metoden kan passa noviser också, men 
det är viktigt med introduktion så att 
deltagarna vet vad de ska lyssna efter 
och sedan arbeta utifrån. En kort ex-
empelrunda kanske?  Spännande, ska 
nog prova någon gång i en passande 
grupp.” 

Många nya tankar
Som handledare fick jag med mig 
många nya tankar av handledningstill-
fället, både utifrån den frågeställning 
som var i fokus och utifrån vandrande 
dialog som metod. Helt klart behöver 
mera tid läggas på introduktion av 
metoden, men just vid detta handled-
ningstillfälle var deltagarna erfarna 
sjuksköterskor och handledare vilket 
medförde att både dialogen och meta-
dialogen blev berikande.

Monica Öberg Nordin

”Metoden vinner på erfarenhet”
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Diamantmodellen väver in  
kognitiv  
teknik

DIAMANTEN är en kognitiv metod 
för handledning. Metoden visades för 
gruppdeltagarna i en workshop vid 
HiOs studiedag i mars och artikeln 
är en sammanfattande beskrivning 
av metoden. Begreppen i texten är 
hämtade från litteraturen, framförallt 
från boken Supervision i Sundheds-
professioner.

Tekniken bygger på kognitiv teori 
och terapi. I terapiformen enligt mo-
dellen i bilden nedan.

Som vi tänker
En kort definition av kognition kan 
vara ”vårt sätt att tänka”. 

Hjärnan är mottagare av mycket 
stimuli som bearbetas ständigt, både 
medvetet och omedvetet. Intryck 
som tillförs eller bearbetas läggs till 
redan tidigare lagrade händelser eller 
erfarenheter. Vi tänker, löser problem 
och reflekterar omkring händelser. 

Det kognitiva perspektivet fokuserar 
på hur människan tänker och tolkar 
sinnesintryck.

Den kognitiva modellen lägger vikt 
vid hur tanken förhåller sig till käns-
lor, fysiologiska reaktioner och bete-
ende. Den kognitiva processen pågår 
ständigt, under inflytande av lagrade 
erfarenheter och hur vi förstått dessa 
erfarenheter. 

Våra känslor och vårt beteende 
bestäms inte av de händelser vi är 
med om utan av våra antaganden och 
tolkningar av händelserna. Vi förnim-
mer, fångar upp och selekterar spe-
cifika delar av verkligheten för att de 
har en särskild betydelse för oss och 
därför ger vi dem en specifik mening. 
Huvudregeln är att vi väljer ut den 
information som bekräftar och håller 
kvar våra grundläggande antaganden 
före information som motsäger våra 
grundläggande antaganden vilket an-
nars skulle kräva att vi omstrukturerar 
vår förståelse och mening.

Den kognitiva modellen beskriver en 
tankehierarki där scheman, levnads-
regler och negativa automatiska tankar 
ingår. 

Yvonne Wallberg Andersson 
beskriver Diamantmodellen, 
hur kognitiv teknik kan an-
vändas som metod vid Hand-
ledning i Omvårdnad.

Diamantmodellen,	om	hur	kognitiv	teknik	kan	
användas	som	metod	vid	Handledning	i	

Omvårdnad.	
	

Diamanten	är	en	kognitiv	metod	för	handledning.	Metoden	visades	för	
gruppdeltagarna	i	en	workshop	vid	HiOs	studiedag	i	mars	och	artikeln	är	en	
sammanfattande	beskrivning	av	metoden.	Begreppen	i	texten	är	hämtade	från	
litteraturen,	framförallt	från	boken	Supervision	i	Sundhedsprofessioner.	

Tekniken	bygger	på	kognitiv	teori	och	terapi.	I	terapiformen	enligt	modell	här	
nedan.	
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Levnadsregler	

Aktuell	situation,	
det	som	aktiverar	
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Fysiologisk	reaktion	

Impuls/beteende	
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Scheman 
Med scheman menas våra underlig-
gande uppfattningar och föreställning-
ar om oss själva och världen. De fung-
erar som ett filter för den information 
vi fångar upp och bearbetar. Scheman 
uttrycker grundpersonligheten. Sche-
man finns för rutiner och vardagsfunk-
tioner, men hur vi uppfattar oss själva, 
andra och omvärlden ingår också i 
begreppet. Scheman bildas och revide-
ras genom livet i förhållande till både 
arv och miljö. De uppfattas av oss som 
generaliserade sanningar. Vi skapar 
gradvis stabila och generella regler om 
sanningar och felaktigheter och ger 
oss underliggande uppfattningar och 
personliga bevis för hur världen ser 
ut på både ett inre och ett yttre plan. 
Scheman kan vara negativa, positiva 
och neutrala.

Levnadsregler 
Våra levnadsregler bygger på vårt 
schema och är generella antaganden 
om hur jag bör eller ska vara eller 
uppföra mig för att få respekt, kärlek, 
bekräftelse, tillit, självrespekt, förtro-
lighet och vänlighet. Levnadsreglers 
mål är att beskydda oss från obehag-
liga känslor som till exempel ångest, 
tristess och ilska. Levnadsregler for-
muleras vanligen i två satser där alltid 
eller aldrig ofta ingår. 

Exempel; ”Jag ska aldrig ha ostädat, 
för då tycker andra jag är slarvig”.

Negativa tankar
Negativa automatiska tankar är den 
negativa bevisbörda som ständigt visar 
sig utan att man ens uppmärksammar 
dem eller gör något för att förhindra 
dem. De uppkommer under inflytande 
av negativa scheman när olika situa-
tioner, föreställningar eller fantasier 
utlöser dem.

Kognitiv terapi finns beskrivet i 
mycket litteratur och beskrivs inte 
här, men en del av tankesättet ligger 
till grund för handledningstekniken 
Diamanten.

Kognitiv grundmodell
Handledning som bygger på en 
kognitiv grundmodell liknar till viss 
del den terapeutiska processen. Även 
handledningen har fokus, struktur och 

innehåller samarbete och lärande. Må-
let är att utveckla insikt, vetande och 
nya handlingsmöjligheter för sjukskö-
terskan. Det sker genom att handleda-
ren använder sig av utforskande frågor 
i en Sokratisk dialog när den handled-
de berättar och beskriver sin handled-
ningsfråga. Det är viktigt att handleda-
ren validerar den handledde. Det kan 
göras genom att verifiera berättelsen 
och giltiggöra samt bekräfta den 
handleddes tankar, känslor, impulser, 
beteende och reaktioner. Handledning 
rör sig kring nivå C i bilden ovan.

Utforskande och skalor
I Diamantmodellen ställer handledaren 
utforskande frågor till den handledde 
om den aktuella situationen med syfte 
att tydligare beskriva de fyra områ-
dena i Nivå C. På blädderblock eller 
whiteboard antecknas den handleddes 
fysiologiska reaktion, vilka tankar som 
fanns, hur detta kändes samt vilka im-
pulser och vilket beteende som fram-
kom vid aktuella situationen. Därefter 
gör handledaren och den handledde 

tillsammans en värdering av djupet av 
den handleddes känslor på en skala 
0-10 där 0 står för ingen känslomässig 
laddning alls och 10 största möjliga 
känslomässiga laddning. 

För och emot känslan?
Därefter ber handledaren den hand-
ledde att koppla känslan med starkast 
laddning till en av de tankar som redan 
antecknats, är knuten till situationen 
och har utlöst den starka reaktionen. I 
den kognitiva grundmodellen ser man 
känslan som en effekt av tanken, som 
inte bör ifrågasättas eller frågas mera 
om. Istället övergår handledaren till 
bevisning och börjar med att rita ett 
kors på Whiteboarden med rubrikerna: 
Talar för, Talar emot och Handled-
nigsgruppens argument under båda. Se 
bild 3 på nästa sida.

Handledaren inviterar den handledde 
till att finna argument som talar för 
och emot den starka känsla som iden-
tifierats tidigare. När den handleddes 
argument är genomgångna inviteras de 

förhindra	dem.	De	uppkommer	under	inflytande	av	negativa	scheman	när	
olika	situationer,	föreställningar	eller	fantasier	utlöser	dem.	
	
Kognitiv	terapi	finns	beskrivet	i	mycket	litteratur	och	beskrivs	inte	här,	
men	en	del	av	tankesättet	ligger	till	grund	för	handledningstekniken	
Diamanten.	

Handledning	med	kognitiv	grundmodell	

Handledning	som	bygger	på	en	kognitiv	grundmodell	liknar	till	viss	del	den	
terapeutiska	processen.	Även	handledningen	har	fokus,	struktur	och	innehåller	
samarbete	och	lärande.	Målet	är	att	utveckla	insikt,	vetande	och	nya	
handlingsmöjligheter	för	sjuksköterskan.	Det	sker	genom	att	handledaren	
använder	sig	av	utforskande	frågor	i	en	Sokratisk	dialog	när	den	handledde	
berättar	och	beskriver	sin	handledningsfråga.	Det	är	viktigt	att	handledaren	
validerar	den	handledde.	Det	kan	göras	genom	att	verifiera	berättelsen	och	
giltiggöra	samt	bekräfta	den	handleddes	tankar,	känslor,	impulser,	beteende	och	
reaktioner.	Handledning	rör	sig	kring	nivå	C	i	nedanstående	bild.	

Nivå	A.Terapi	

	

Nivå	B.	

Används	ibland	vid	 fördjupning	av	handledning	

	

	

	

	

	

Nivå	C.	

För	Handledning	

	

	

	

	

	

	

Arv,	miljö.	

Schema,	script	

Levnadsregler	

Negativa	,auto-
matiska	tankar	

Känslor	

Fysiologisk	reaktion	

Impuls/beteende	

Aktuell	situation,	
det	som	aktiverar	

schema	och	
levnadsregler	

Borttaget: 



övriga deltagarna i handledningsgrup-
pen att dela med sig av hur de ser på 
den handleddes argument. Handled-
ningsgruppen kan instrueras att vara 
lojala med den handleddes känslor. 

Tårtbitar
Nästa steg kallas tårtbitsteknik och an-
vänds för att hjälpa den handledde att 
undersöka om känslor av skuld, ansvar 
eller självanklagelse är överdrivna. 
Avsikten är att skilja mellan reell och 
upplevd känsla av skuld eller ansvar. 

Handledaren gör, tillsammans med 
den handledde, en förteckning över 
personer och omständigheter inblanda-
de i händelsen. Här inviteras gruppen 
att nyansera och ge en realistisk bild 
av händelseförloppet för att hjälpa 
den handledde, som ofta har svårt 
att fördela ansvaret för situationen. 
När alla personer och omständigheter 
är medtagna i varsin tårtbit får den 
handledde fördela skuld och ansvar i 
procent till varje aktör. Därefter kan 
handledaren återgå till samtal om den 
handleddes reella skuld och ansvar. 
På så sätt blir det möjligt att göra 
en kognitiv omstrukturering av den 
handleddes upplevelse. Ofta kan hand-
ledningsgruppen hjälpa till med att ge 
förslag på omformulerande meningar 
som täcker det händelseförlopp som 
beskrivits under handledningen och 
som den handledde kan godta. 

	

Diamantmodellen	börjar	med	utforskande	och	skalor	

I	Diamantmodellen	ställer	handledaren	utforskande	frågor	till	den	handledde	om	
den	aktuella	situationen	med	syfte	att	tydligare	beskriva	de	fyra	områdena	i	Nivå	

C.	På	blädderblock	eller	whiteboard	antecknas	den	handleddes	fysiologiska	
reaktion,	vilka	tankar	som	fanns,	hur	detta	kändes	samt	vilka	impulser	och	vilket	
beteende	som	framkom	vid	aktuella	situationen.	Därefter	gör	handledaren	och	

den	handledde	tillsammans	en	värdering	av	djupet	av	den	handleddes	känslor	på	
en	skala	0-10	där	0	står	för	ingen	känslomässig	laddning	alls	och	10	största	

möjliga	känslomässiga	laddning.		

Vad	talar	för	och	emot	känslan?	

Därefter	ber	handledaren	den	handledde	att	koppla	känslan	med	starkast	
laddning	till	en	av	de	tankar	som	redan	antecknats,	är	knuten	till	situationen	och	
har	utlöst	den	starka	reaktionen.	I	den	kognitiva	grundmodellen	ser	man	känslan	
som	en	effekt	av	tanken,	som	inte	bör	ifrågasättas	eller	frågas	mera	om.	Istället	

övergår	handledaren	till	bevisning	och	börjar	med	att	rita	ett	kors	på	
Whiteboarden	med	rubrikerna:	

Talar	för	 	 	 	 	 	 Talar	emot	

	

	

	

	

	

	
	

Handledningsgruppens	argument																			Handledningsgruppens	argument	

	

	

	

	

	

Handledaren	inviterar	den	handledde	till	att	finna	argument	som	talar	för	och	
emot	den	starka	känsla	som	identifierats	tidigare.	När	den	handleddes	argument	
är	genomgångna	inviteras	de	övriga	deltagarna	i	handledningsgruppen	att	dela	
med	sig	av	hur	de	ser	på	den	handleddes	argument.	Handledningsgruppen	kan	
instrueras	att	vara	lojala	med	den	handleddes	känslor.		

Har känslan förändrats?
Därefter sker en ny värdering av den 
handleddes känslor. Ofta visar de sig 
då ha förändrats i djup avseende skuld 
och ansvar, vilket kan leda till att den 
handledde upplever en lättnadskänsla. 
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Handledaren kan vid behov fördjupa 
handledningen ytterligare genom att 
gå in på Nivå B. 

För handledarens del är det viktigt 
att vara bekant med kognitiv teori och 
kunna den kognitiva grundmodellen 
för att kunna lyssna och ta emot be-
rättelsen med kunskap och kännedom 
om den kognitiva grundmodellen samt 
att handledaren använder sig av en 
öppen frågeteknik som gör det möjligt 
att uppnå en Sokratisk dialog. Sedan 
gäller det att träna, samt vid behov 
få handledning på den egna handled-
ningen av handledare som är tränad i 
modellen. 

Innehållet är delvis hämtat från 
boken: Supervision i Sundhedsprofes-
sioner redigeret av Anne Juutilainen. 
Hans Reitzels forlag 2008. Kapitel 3 
av Annette Morsing

Yvonne Wallberg Andersson
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NÄR JAG ÅKER iväg på konfe-
rens eller utbildning, tänker jag alltid 
att jag vill ha med mig något hem. 
Samtidigt behöver jag själv fundera 
över vad jag är beredd att bidra med 
för att det ska bli så.

Är det en föreläsning kan jag ju till-
föra mina egna funderingar och reflek-
tioner för att få en djupare förståelse. 
Eller så kan jag bara vara närvarande, 
ta in och sedan reflektera över hur det 
jag har hört passar in i min kunskaps-
bank och i mitt yrkesutövande.

Aktiv deltagare
Är det som i detta fall – en workshop 
– blir det viktigt att min egen delaktig-
het får utrymme och att jag är aktiv i 
mitt förhållningssätt, både som fokus-
person eller som gruppdeltagare.

Yvonne Wallberg Andersson ledde 
denna workshop med en metod som 
kallas Diamanten. Hon inledde med en 
kort introduktion. 

Metoden bygger på kognitiv terapi, 
men används som en del i ett handled-
ningsarbete.

Uteslutna begrepp
Det betyder att den inte tar med veder-
tagna begrepp som

• Arv, miljö och livserfarenhet
• Schema, script
• Levnadsregler  
I stället använder Diamanten den 

rena terapiformen och baseras på fem 
delar:
• Aktuell situation
• Negativa automatiska tankar
• Beteende
• Känslor
• Fysiologiska reaktioner

Vi hjälps åt
Yvonne var tydlig med att hon inte 

är expert på metoden, så vi hjälptes 
åt och efteråt reflekterade vi över vad 
som kunde göras annorlunda. 

Eftersom det inte var rusning till 
att anmäla sig som fokusperson, fick 

jag möjlighet att pröva metoden i den 
rollen. 

Jag hade med mig ett ärende med en 
individuell handledning med en myck-
et utsatt och sliten vårdenhetschef.

Ruta för ruta...
När jag hade redogjort för den ak-
tuella situationen fick jag belysa de 
olika ”rutorna” med min upplevelse. 
Vad var min första tanke när jag hade 
träffat denna person och hört hens 
situation? Det var ”hur sjutton ska jag 
kunna hjälpa” följt av nästa tanke, att 
jag skulle ”stilla mig”.

Jag beskrev beteende, känslor och 
mina fysiska reaktioner. Därefter bad 
Yvonne mig att gradera känslorna från 
0-10, där 0 var svagt eller inte alls och 
10 mycket stark känsla.

Kraftfull gradering
Detta blev kraftfullt och jag fick kon-
takt med de känslor som detta samtal 
hade fört med sig. Där fanns både 
hopplöshet, maktlöshet, ilska och sorg. 

De fysiska reaktionerna handlade 
om hjärtklappning, ytlig andning och 
spänningar.

Därefter jobbade vi med ”bevis-
föring” för att se hur min reflektion 
kring situationen såg ut. Vad handlade 
det om? Hur tänkte jag kring detta?

Yvonne jobbade sedan med tårt-
tekniken, där jag skulle försöka dela 
in”bevisen” i procenttal. 

Tårtbitarnas värde
Jag såg att vårdenhetschefen gav ut-
tryck för att organisationen inte stödjer 
ledarskapet och dess behov av förut-
sättningar och resurser för att bedriva 
en god vård och jag bedömde att det 
utgjorde ca 60-65 procent av tårtan, 
rop på hjälp landade på 25 procent och 
så vidare. Yvonne menade att summan 
inte behöver vara 100 procent, det är 
svårt att skatta hur stor del som utgörs 
av respektive ”bevis”.

Gruppen bjöds in för att delge sin 
upplevelse. Här blev det lite förvirrat, 
eftersom uppgiften hade uppfattats oli-
ka. Som fokusperson blev det tydligt 
att när gruppdeltagarna gav sin egen 
upplevelse av berättelsen blev det 
verksamt för min reflektion. 

Slutligen fick jag vända tillbaka 
till min bild. Hur såg graderingen av 
känslorna ut? Det som hänt under 
processen var att mitt lugn infunnit 
sig och känslotoppningen sjunkit till 
nästan ingenting. Det var fint!

Värdefullt
Vid vår gemensamma reflektion kom 
vi fram till att metoden blev mer 
verksam om gruppdeltagarna fick göra 
sin egen tårta utifrån det de hörde – 
då kunde samtalet också utgå från 
de egna känslorna och tankarna. Den 
reflektionen blev mycket värdefull 
för mig som fokusperson, hjälpte mig 
att förstå var mina resurser fanns och 
vad de skulle användas till. Som en i 
gruppen behövde vi inte heller lockas 
att berätta hur fokuspersonen kände, 
tänkte och kanske borde… 

Ökad tillit
Min behållning blev att jag med guid-
ning av Yvonnes gedigna kompetens, 
gruppens vilja att stödja/hjälpa och 
strukturen i metoden, fick stöd att göra 
en kognitiv omstrukturering. Jag fick 
fatt på betydelsen av att stilla mig och 
kunde också öka tilliten till processen 
och chefens egen kraft. 

Gunnel Selin

Gunnel Selin skriver 
om sina reflektioner ef-
ter en workshop om te-
rapimetoden Diamanten 
på studiedag för handle-
dare den 17 mars:

Diamanten  – metod med 
ett eget värde
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UNDER HIO:S STUDIEDAG 
deltog vi i bodymapping under ledning 
av Lotta Carlsson.

Det var positivt att under trygga och 
tillåtande former använda ett kreativt 
uttryck utan krav på prestation eller 
resultat. Metoden fungerade även om 
hen inte gillar att rita.

Det är intressant att först rita och 
sedan beskriva i olika led, detta skapar 
fördjupning och mervärde och kopplar 
ihop flera nivåer.

Som handledare är det viktigt att 
betona att hen inte förväntar sig ett 
visst resultat. I det sammanhanget är 
det en hjälp att ha det färdiga handled-
ningsmaterialet med plastgubbar, som 
känns genomtänkt och proffsigt.

För oss som är mindre erfarna hand-
ledare var det givande att reflektera 
tillsammans med mer erfarna kolleger. 
Det var utvecklande att prova på olika 
kreativa uttrycksformer och känna 
på dem, för att sedan kunna använda 

metoden själv.
Det var speciellt givande att funde-

ra på vilken färg känslorna har, var 
de finns i kroppen och hur de känns. 
Känslan i knäna fick en egen betydel-
se!

Maria Lindberg och  
Åsa Thyberg

Skåne

Färg med värde i Bodymapping
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Jag hade förmånen att få delta i en stu-
diedag om omvårdnadshandledning, 
arrangerad av föreningen Handledning 
i Omvårdnad (HIO), sektion inom 
Svensk sjuksköterskeförening, den 17 
mars. Temat för dagen var Kvalitet i 
omvårdnadshandledningen - handle-
darens ansvar. 

Mina förväntningar var dels att få 
lära mig mer om detta kunskapsom-
råde, dels att få träffa erfarna, kom-
petenta och trevliga sjuksköterskor/
handledare och delta i deras diskussio-
ner under dagen.

Förmiddagen genomfördes som en 
föreläsning och ett samtal med Barbro 
Arvidsson, professor i omvårdnad 
med inriktning yrkesmässig hand-
ledning vid Högskolan i Halmstad. 
Föreläsningen blev en sammanfatt-
ning av Barbro Arvidssons arbete och 
forskning. 

Själv har jag ingen formell handle-
darutbildning i omvårdnad. Jag har 
erfarenhet av att bli handledd som ung 
och kliniskt verksam sjuksköterska 
och avdelningsföreståndare i geri-
atrisk vård. Dessutom har jag handlett 
avdelningens omvårdnadsansvariga 
och patientnära sjuksköterskor. Min 
erfarenhet stämmer väl med de effek-
ter av grupphandledning som Barbro 
Arvidsson redovisade från sin forsk-
ning. Grupphandledning är ”a good 
thing” och omfattar fyra kategorier: 
professionell utveckling, personlig 
utveckling, utveckling av praktiken 
och sjuksköterskans hälsa. 

Det som grep tag i mig under 
föreläsningen var minnet av det som 

Varm tack för en intressant studiedag!
Att under en hel dag få lyssna till 

och tala om omvårdnadshandled-
ningens betydelse för sjukskötersk-
ors professionella utveckling var så 
inspirerande. Att dessutom få lyssna 
till professor Barbro Arvidssons före-
dragning om handledarens ansvar för 
att omvårdnadshandledningen håller 
en hög kvalitet gav inspirationen en 
extra skjuts. Så ett särskilt varmt tack 
till dig, Barbro. 

Att omvårdnadshandledning finns 
och sker på många platser vet vi – 

benämns som ”insiktsögonblick”.  
”När vi sedan bekräftar denna insikt 

genom att sammanfatta essensen i det 
vi hör kan det uppstå ett förändrings-
ögonblick”. 

Just så var det för mig den gång-
en för länge sedan då handledaren i 
slutet av en session frågade mig om 
jag inte skulle släppa taget och säga 
upp mig från den tjänst och det arbete 
som jag under så lång tid varit oerhört 
engagerad och fäst vid. Ett förlösande 
ögonblick med både tårar och insikt 
om att jag redan var på väg.

Under eftermiddagen erbjöds delta-
garna att under handledning prova på 
någon av de tre metoderna Bodymap-
ping, reflekterande team eller vandran-
de dialog där jag valde de senare. 

Det blev en spännande upplevelse 

att följa både metoden och den meta-
diskussion som fördes om genomför-
andet. Idén, som jag uppfattade den, 
var att träna sin uppmärksamhet och 
närvaro i nuet genom att uppmärksamt 
lyssna till vad man hör två personer 
diskutera, föra det man tycker sig ha 
hört vidare till nästa par, föra det vida-
re igen och under resans gång lära av 
vad som sker. 

För mig var det spännande att följa 
och jag fick återigen bekräftat att det 
är av våra så kallade misstag som vi 
verkligen får en chans att förstå, till 
skillnad mot när allt blir ”perfekt”. 
Vår kompetenta och ödmjuka hand-
ledare bidrog självklart till detta och 
det öppna klimat som gjorde att vi 
vågade delge varandra våra tankar och 
känslor.

Nu, när det gått ett tag sedan studie-
dagen genomfördes, slås jag av att vi 
alltid behöver påminnas om vikten av 
att verkligen lyssna aktivt för att höra 
vad som sägs och inte låta vår förför-
ståelse och egna förställningar om vad 
som sägs ta överhanden. Detta kräver 
förstås både mod och nyfikenhet. Pre-
cis som vi fick lära under förmiddagen 
är det några av de önskvärda egenska-
perna hos en skicklig handledare.

Torie Palm Ernsäter
Leg. sjuksköterska,  

magister i omvårdnad
Sakkunnig inom  

kvalitet- och vårdutveckling
Svensk sjuksköterskeförening

torie.ernsater@swenurse.se

liksom att det finns forskning som 
visar på dess goda resultat för om-
vårdnaden. Min fundering efter denna 
dag blev förstås hur vi tillsammans 
kan utveckla och göra det möjligt för 
alla sjuksköterskor att få omvårdnads-
handledning som en självklar del i sitt 
dagliga omvårdnadsarbete? Låt oss 
alla ställa krav på att få tillgång till 
omvårdnadshandledning. 

Ulla Falk
Förbundsombudsman, leg 

ssk, distriktssköterska
Vårdförbundet

”Insikter som ger förändring”

Inspirationen fick skjutsFärg med värde i Bodymapping
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Lägeskompassen - enligt Ulla 
Risling presenterad av Dorthe 
Nielsen. 
Kompassen kan användas i 
omvårdnadshandledning i 
presentations- eller lägessyfte. 
Bäst är om man kan arbeta i 
par men det är ok att arbeta 
i trio också, berättar Lotta 
Carlsson efter en nätverksträff 
i Göteborg. 

Så här fungerar metoden: 
Beräkna ca 10 minuter för varje par 
vid presentation och 5-7 minuter var-
dera vid lägesrapporten. En av par-
terna berättar, den andra lyssnar och 
ställer eventuella förtydligande frågor, 
men annars berättas berättelsen med 
lägeskompassen som modell. Ofta 
mejslas ett fenomen eller en känsla ut 
ur berättelsen. Den som berättar lägger 
själv ribban för vad som är ok att 
berätta för gruppen. 

Därefter återberättar den som lyssnat 
sin partners berättelse för hela grup-
pen. Sedan väljer gruppen vilken 
situation de ska fördjupa sig i. Av-
slutningsvis sammanfattar grupp och 
handledare tillsammans. 

Effekter
Man får känna på hur det känns att 
berätta om och höra om olika situatio-
ner, flera gånger under samma tillfälle. 
Först när man lyssnar eller berättar, se-
dan när man berättar eller lyssnar och 
slutligen beroende på vilken situation 
som väljs. 

Deltagarna får en känsla av hur det 
känns i min, andras och gruppens 
kompass idag. De får prata ostört och 
till punkt. Man får det man upplevt 
över läpparna och sätter ord på det 
som man har blivit berörd av. Man 

Lägeskompassen 
bäst i par

Bakåt Framåt

Professionellt

Personligt

Jag
Här
Nu
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får god träning i att lyssna. Man får 
förståelse och bekräftelse av gruppen, 
handledaren och sig själv. Man kan 
också bli väckt i hur man faktiskt 
tycker och känner samt eventuellt hur 
situationen faktiskt var. Man får feed-
back på sin berättelse. 

Utveckling flera gånger – Learning 
by doing. Man lyssnar eller berättar, 
man berättar eller lyssnar och eventu-
ellt fördjupar sig i sin berättelse. Man 
får en utveckling professionellt och 
personligt både på personnivå och på 

gruppnivå. 

Röd tråd i processen
Som handledare har man hjälp av 
lägeskompassen, som en röd tråd i 
processen och avslutningsvis knyter 
man ihop det som diskuterats. 

Dorthe berättade om sin långa erfa-
renhet av att använda lägeskompassen. 
En fördel av att använda denna modell 
är att ”lära känna-fasen” går fortare. 
Dorthe hade flera gånger upplevt att 
deltagarna i gruppen vid första till-

fället gått från nervositet till att visa 
glada miner och skratt när de använt 
lägeskompassen.

Trygghet och tillit
Det här betyder mycket för trygg-

hetskänslan och tilliten. En möjlighet 
för deltagaren att landa här och nu i 
rummet. För handledaren ett bra sätt 
att ta tempen på gruppen. Handledaren 
får en känsla av hur gruppen mår. 

Lotta Carlsson

Dorthe Nielsen beskrev handledning med hjälp av metoden Lägeskompassen, som kan användas i omvårdnadshandled-
ning i presentations- eller lägessyfte.
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SSFS DIALOGDUK är reviderad 
och vi vill lyfta fram den som en me-
tod för etisk reflektion i handlednings-
grupper. I instruktionerna till dialog-
duken finns flera tips och råd om hur 
den bäst kan användas. Dialogduken 
fungerar som underlag i diskussioner, 
enskilda frågor och berättelser. Läs 
mer och se film:

www.swenurse.se/vi-arbetar-med/
etik/dialogduken/

Mina erfarenheter av att använda 
Dialogduken i omvårdnadshandled-
ning:

Jag använder dialogduken i grupp-
handledning. Min upplevelse är att 
deltagarna i omvårdnadshandled-
ningen tycker det blir tydligt och lätt 

Dialogduken reviderad

att förstå och ta till sig det som sägs. 
Orden, begreppen och fenomenen tyd-
liggör omvårdnad och är väl definie-
rade. Deltagarna lär sig begrepp som 
är bra att kunna för att öka förståelsen 
inför de etiska dilemman som sjukskö-
terskor möter i sitt omvårdnadsarbete. 
Av egen erfarenhet tycker jag att dessa 
ord och begrepp är bra att använda 
då man på olika sätt försvarar samt 
beskriver omvårdnaden.

SSFs Värdegrund för omvårdnad, 
reviderad 2016:

Mod är ett nytt fenomen som är 
definierat och relaterat till omvårdnad 
i den nya reviderade upplagan. Mod 
beskrivs som en dygd. Mod som ut-
trycks  i handling leder oftast till något 

gott för personen och dess omgivning. 
Mod är betydelsefullt, speciellt det 
moraliska som förpliktigar i en känsla 
att handla. Det är olika att vara modig 
som novis och modig som expert, 
olika att vara modig i en akut situation 
och i en vardaglig situation.

Lotta Carlsson
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SOMMARENS LÄSNING har 
bland annat ägnats åt Anna Forsbergs 
Omvårdnad på akademisk grund - att 
utvecklas och ta ansvar. 

Lättläst
Forsberg har skrivit en utmärkt och 
lättläst bok för såväl blivande som 
yrkesverksamma sjuksköterskor om 
vikten av att sjuksköterskeyrket ska 
vila på akademisk grund. 

De centrala frågorna som ställs är; 
hur kan vi sjuksköterskor bli bärare av 
omvårdnadsämnet? Vilka val behöver 
vi göra för att avgränsa sjuksköter-
skans kompetensområde mot andra 
professioners, men samtidigt arbeta 
för samverkan och teamarbete? Och 
vilka val behöver sjuksköterskan göra 
för att stå upp för den enskilda männ-
iskan som är i behov av stöd, vård och 
omsorg?

Modet att ta ansvar
I boken redogör Forsberg för profes-
sionsbegreppet och professionsetiken, 
det vill säga viljan, modet och för-
mågan att ta ansvar. I dessa kapitel 
finns viktiga hörnstenar för oss som 
omvårdnadshandledare, när vi möter 
yrkesverksamma sjuksköterskor och 
studenter i olika handledningsgrupper. 

I det lilla stycket om ” att ta det all-
varliga på allvar” tar Forsberg stöd  
av både Lögstrup och Arendt och 
dessa rader ger mig många tanke- 
ställare och funderingar om hur  
jag som omvårdnadshandledare  
kan bidra med att sjuksköterskor  
och studenter utvecklar sin egen  
professionsidentitet i en ständigt  
pågående process.

Diskussionsunderlag
Varje kapitel avslutas med reflekte-
rande och tänkvärda frågeställningar 
och kan därför också användas som 

Lättläst om omvårdnadens grunder

diskussionsunderlag för sjuksköter-
skor som i olika grupper, intresseför-
eningar etc. vill växa och utvecklas i 
yrket. Slutligen bör boken naturligtvis 
vara obligatorisk som kurslitteratur för 
landets sjuksköterskestudenter. 

Agneta Danielsson 
agneta.danielsson@kau.se

Forsberg, A. ( 2016 ). Omvårdnad på 
akademisk grund. Att utvecklas och ta 
ansvar. Stockholm: Natur & Kultur.
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På VFU-konfe-
ren-sen förra året 
fick jag, Linda Sjö-
holm och Yvonne 
Wallberg Andersson 
förmånen att delta 
med ett särskilt upp-
drag. Vi var in- 
bjudna för att arbeta 
med handledning 
tillsammans med 
sju studenter under 
de två konferensda-
garna. Studenterna 
kom från olika läro-
säten i landet och  
var tillfrågade av 
SSFs styrelse före 
konferensen om att 
delta i handledning. 

Vi deltog tillsam-
mans med studen- 
terna i utvalda före- 
läsningar och arbe- 
tade under tre handledningstillfällen 
med vad studenterna upplevt under 
dessa föreläsningar. Sista dagen på 
konferensen presenterade vi studenter-
nas erfarenheter av handledningen. Vi 
valde då att använda oss av metoden 
Reflekterande team, som lämpar sig 
väl för utvärdering. Då får alla göra 
sin röst hörd och man lyssnar respekt-
fullt på vad som blir sagt.

 
Olika handledningsmetoder
Under våra tre handledningstillfällen 
arbetade vi med olika handlednings-
metoder:

Body mapping
Att på papper måla sin känsla i krop-

pen, genom att fånga den i färg och 
form. Att känna efter var i kroppen 
känslan sitter och att sätta färg på sina 
känslor och tankar, och att tillsammans 
reflektera kring sin bild (M.Nolbris 
HiO Medlemsblad nr 3 2009 s.7-9).

Diamanten
Handledning med kognitivt per-

spektiv. Syftar till att få kännedom om 
sammanhang mellan problem, tanke, 
känsla, den fysiska reaktionen och 
beteendet (Supervision i sundheds-
proffessioner, Annette Morsing).

Gestaltning av ett problem
En ickeverbal teknik som kan använ-

das när orden inte räcker till, om det 
finns motstånd eller hinder för att få 

Studenter fick handledning på scen

förståelse som gör att den handledde 
inte kan utvecklas i sin profession. 
Gestaltterapi syftar till att medlemmar 
i en grupp ska bli medvetna om sig 
själva och sina reaktioner här och nu 
för att kunna bryta och förändra sina 
negativa sina mönster (Familjeterapi-
lexikon, Hardy Olsson och Bill Petit, 
Bokförlaget Korpen 1999). 

Reflekterande team
I det reflekterande teamet betonas 

den lyssnande positionen som ger 
plats för den inre dialogen. En person 
är i fokus och de övriga är observa-
törer (= det reflekterande teamet). 
De kan lyssna fritt eller bli ombedda 
att lyssna med fokus på exempelvis 
relationer eller känslor. Tom Andersen 
var professor i social psykiatri och 
initiativtagare till metoden som funnits 
sedan 1980.(Reflekterande processer, 
samtal om samtalen om samtalen. Tom 
Andersen 2011).

Känsla i färg och gestalt
Vi började första dagen med Body-
mapping: för att förtydliga min känsla 
inför att delta i handledningsgruppen, 
och min känsla att vara med på VFU 
konferensen, samt vad jag hitintills 
hunnit uppleva av föreläsningar. 

Flertalet målade en upplevelse av 
spänning och förväntan, ”Hjärnan på 
högvarv” målas med rött. Hur kan jag 

använda allt jag 
lär mig under 
VFU? Någon må-
lar ”stort hjärta, 
känner mycket, 
stort engage-
mang”. ”Spända 
axlar, lite nervös”, 
men mest posi-
tivt och tryggt, 
beskrivs med lila 
färg på kroppen. 

Gruppen upplev-
de det befriande 
att kunna måla sin 
känsla i kroppen 
med färg och 
symboler, vilket 
underlättar att 
bli medveten på 
djupet om vad 
spänningar och 
fjärilar i magen 
står för.

Under eftermiddagen arbetade 
Yvonne med metoden Diamanten:

Här beskriver en av studenterna 
upplevelsen av att ta ett PKU-test på 
en nyfödd baby som skriker. Metoden 
gör att man får beskriva sina känslor, 
tankar och kroppsreaktioner med en 
skala från 1-10 initialt och man kan 
sedan följa hur dessa upplevelser kan 
förändras efter bearbetning med meto-
den, vilket sedan kan påverka hur du 
väljer att handla.

Dag 2 arbetade vi med metoderna 
Gestaltning och Skulpturering: Här 
väljer en av studenterna att beskriva 
hur det känns att var en ”börda” under 
sin VFU. Något hon upplevde blev 
uttalat under en av föreläsningarna. 
Denna metod visar tydligt (med hjälp 
av proffsig handledning av Yvonne) 
hur stark en sådan känsla kan vara, 
att någon hänger på din rygg som en 
börda.

Utvärdering inför publik
När vi skulle utvärdera våra handled-
ningstillfällen och vad studenterna 
upplevt gjordes det på scen inför alla 
deltagare på VFU. Vi arbetade då med 
handledningsmetoden Reflekterande 
team som utvärdering. Arbetet går till 
så att det finns ett antal teammedlem-
mar (teamet) som observerar samtalet 
mellan gruppen och handledaren. Vid 

Sjuksköterskestudenterna fick prova olika perspektiv under VFU-konferensen 
förra hösten.
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ett (eller flera) tillfällen under hand-
ledningssessionen tar handledaren och 
gruppen sedan del av teamets reflek-
tioner, genom att lyssna på hur de 
samtalar om vad de just har upplevt. 

Teamet behöver inte ha förkunskap 
om handledningsgruppen och kan ha 
liten kännedom om handledarens idéer 
och planer. Deras synpunkter betraktas 
som preliminära spekulationer angåen-
de handledningsgruppens problem. 

Det är viktigt att teamet har en 
icke-anklagande och fördomsfri atti-
tyd. De får inte göra några tolknings- 
eller förklaringsförsök eller tala om 
för handledningsgruppen vad de ska 
göra eller tala om. Efter att handled-
ningsgruppen har tagit del av teamets 
synpunkter har de själva möjlighet att 
samtala om vad de just hört. Denna 
växelverkan mellan inre och yttre 
dialog, mellan att vara lyssnande och 
samtalande anses erbjuda flera olika 
perspektiv och stödja skapande av ny 
förståelse.

Vi fick hjälp av mina kollegor från 
CIVA, Sahlgrenska SU-S i Göteborg 

med att vara Grupp 2, som alltså 
lyssnade på samtalet från Grupp 1 
som bestod av studenterna vi handlett 
under VFU.

Frågorna
Frågorna som vi använde på scenen:

Grupp 1.
Är det något speciellt från handled-

ningstillfällena som ni vill prata mera 
om?

Är det något särskilt från handled-
ningarna som ni speciellt kommer 
ihåg?

Var det någon som tyckte att ni sa 
något som handledarna inte hörde?

Grupp 2.
Har ni lust att kommentera från det 

samtal vi just hört?
Vad uppfattade ni om hur gruppen 

tänkte om och upplevde handledning i 
omvårdnad?

Erfarenheter
Vad upplevde då studenterna under 
våra handledningstillfällen? Det som 
var mest framträdande var nog upp-

levelsen av trygghet i gruppen. Trots 
att de sågs tillsammans under endast 
tre tillfällen var denna känsla stark. 
Vi tror att metoderna vi arbetade med 
bidrog till att så snabbt skapa denna 
känsla. Den typ av handledning som 
vi arbetade med var ny för de flesta av 
studenterna. Ett önskemål från grup-
pen var att även under VFU få delta i 
en handledningsgrupp i den form som 
handledning i omvårdnad erbjuder.

Linda Sjöholm, vice ordförande 
HiO, Handledning i Omvårdnad.

Specialistutbildad Intensivvårdssjuk-
sköterska och Omvårdnadshand-
ledare, CIVA avd 96 Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset Göteborg.

Om VFU
Konferens om Verksamhetsförlagd 
Utbildning (VFU), ett samarbete 
mellan SSF och Högskolor.

Sju studenter deltog i handledning på scenen under VFU-konferensen.
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Bli vän med HiO  
på Facebook

Du har väl inte missat att HiO också finns på Facebook? 
Styrelsen vill på detta sätt öppna ytterligare ett forum för 

kontakt och informationsspridning mellan våra medlemmar 
samt andra som är intresserade av Handledning i omvårdnad. 

Sök på "Handledning i omvårdnad". Bli vän med oss och 
skriv inlägg på vår egen Facebook-sida!

Handledning i Omvårdnad behöver 
fler medlemmar! 

Nu kan alla vara med och berätta om 
vår förening och vårt arbete. 

HiO har tagit fram en ny folder som 
kortfattat beskriver vad handledning 
i omvårdnad innebär, hur det går till 
samt kontaktuppgifter till sektionen. 
Svensk Sjuksköterskeförening har stått 
för tryckkostnader. 

Tanken är att foldern ska vara ett 
verktyg för medlemmar som berättar 
om vår verksamhet för såväl allmän-
heten som för sjuksköterskor som är 
intressserade av föreningen.

Folder finns att hämta för utskrift 
på vår hemsida, www.omvardnads-
handledning.se

Monica Öberg Nordin 
representerade HiO på 
Sjuksköterskedagarna i 

november. 
Under konferensen dela-

des många foldrar ut till 
intresserade konferens-

deltagare.

Berätta  
för alla  
om HiO
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Handledning i Omvårdnads nästa studiedag är 
fredag den 9 februari 2018. 
Professor Lena Wiklund Gustin kommer att förelä-
sa om Handledning på handledning på förmidda-
gen. Det är ett tema som många efterfrågat och vi 
ser fram emot att fördjupa oss i ämnet.
Lena Wiklund Gustin är sjuksköterska inom psy-
kiatrisk vård och legitimerad psykoterapeut med 
inriktning mot KBT. Hon arbetar på Mälardalens 
högskola och forskar inom KTB, men fram för allt 
inom vårdvetenskap. Hon har skrivit avhandlingen 

”Lidandet som kamp och drama”. 
Efter lunch planeras en workshop i handledning 
där du bjuds in att pröva att handleda eller att bli 
handledd. 
Vi erbjuder dig att pröva att arbeta med olika hand-
ledningstekniker. 
Mer information kommer på hemsidan
 www.omvardnadshandledning.se

Välkomna! 
Styrelsen för Handledning i Omvårdnad

Inbjudan till  
studiedag och årsmöte 
med Sektionen för 
Handledning i Omvårdnad

Årsmöte och studiedag 9 februari 2018
Tema handledning  
på handledning


