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Kära medlemmar! Vid studiedagen i år kommer temat att vara 
patientperspektivet i handledningen. Det kan tyckas självklart, 
men i verkligheten är det inte alltid så lätt att ha patienten i fokus. 
Det kan bli så att personalens livsvärld får större fokus än patien-
tens livsvärld i handledningen.

Jag brukar säga till nya sjuksköterskor och undersköterskor 
att det är lätt att vara mer mån om att bli vän med personalen än 
patienterna. En sur patient åker snart hem, men en sur arbetskam-
rat ska du ha länge. Om man inte reflekterar över saken är det 
på kort sikt viktigare för mig som person att ha en glad arbets-
kamrat. Relationerna med arbetskamrater blir helt enkelt mycket 
viktiga för mig i min vardag. 

Jag tror det är därför det så ofta kommer upp i handledningen. 
Jag har fått många berättelser som börjar med en läkare som inte 
förstår eller undersköterskor som inte sköter sin del av jobbet. El-
ler chefer som inte ger förutsättningar för en fungerande arbets-
vardag. Det första många handledda vill tala om är relationer till 
arbetskamrater.

Men patienten finns alltid där om jag ställer öppna och reflek-
terande frågor. Min erfarenhet är att bakom trassel i relationer 
till arbetskamrater finns alltid någon typ av konflikt eller etiskt 
dilemma vad gäller patientvården. 

En sjuksköterska var arg på personalen som bara lyssnade på 
en anhörig, det var inte rätt vård tyckte hon. Ingen ville lyssna på 
henne. Patienten kunde inte tala på grund av en skada. I hand-
ledningen började hon fundera på hur hon skulle kunna komma 
i kontakt med patienten, kunde de skriva på lappar? Visa bilder 
att kommunicera med? På annat sätt få mer kontakt och kunskap 
kring patientens vilja? 

En sjuksköterska var mycket upprörd för att hennes kollegor 
inte respekterade den så kallade vilotimmen på IVA. Dom borde 
skärpa sig! Vid ett rollspel fick hon först spela sig själv och sedan 
sin arbetskamrat. När hon sedan fick ligga i sängen och vara i 
patientens roll fick hon en stor aha-upplevelse. Som patient ville 
hon att de genast skulle lämna rummet för att deras konflikt 
märktes i hela rummet. Hon fick en stark drivkraft i att driva 
rutinen med vilotid på APT och yrkesträffar. 

Vi lyssnar på personalens berättelse från vardagen, där de 
arbetskamrater de har varje dag är väldigt viktiga relationer. 
Handledningens funktion är att genom acceptans och reflektion 
hitta den bakomliggande kraften att gå vidare. Att sjuksköterskan 
hittar den makt och driv som finns att stå upp för patienten och 
omvårdnaden. Kring detta finns mycket att tala om och utbyta 
erfarenheter på studiedagen, vi ser fram emot ses då.

Till dess får jag och styrelsen hälsa God Jul och Gott nytt år!
Lena Matsson
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Lagar och etik väckte 
viktiga samtal

NÄR ÄR DET MIN PLIKT 
att anmäla händelser i vården som 
jag som handledare arbetar med 
i handledningsgruppen? Hur kan 
det påverka tilliten till mig som 
handledare då det gäller ”sekretessen i 
rummet” kontra anmälningsplikten?

Det var frågor som stod i centrum 
vid nätverksmötet för och med 
omvårdnadshandledare i Göteborg den 
25 maj. 

Koll på reglerna
Ann-Sofie Magnusson, sjuk-
sköterska, journalist samt 
universitetslektor vid institutionen 
för vårdvetenskap och hälsa, lyfte 
betydelsen av att vi som handledare 
är väl insatta i styrdokument 
inom hälso- och sjukvård. En god 
insikt i författningskunskap ger 
en tryggare arbetssituation som 
sjuksköterska, men även i rollen som 
omvårdnadshandledare. 

Ann-Sofie lotsade oss genom den 
hierarki som är viktig att känna 
till: grundlag går före lag som går 
före förordning. Därefter kommer 

föreskrift, allmänna råd och till 
sist lokala riktlinjer/PM. Detta är 
kunskap som studenterna skaffar sig 
under utbildningen, en kunskap som 
ständigt behöver uppdateras som 
sjuksköterska. 

Våra skyldigheter
Ann-Sofie presenterade flera exempel 
som visar på vår skyldighet/plikt som 
vårdpersonal att anmäla händelser i 
vården såsom övergrepp, bristfällig 
vård, dåligt bemötande, felaktig 
behandling mm. Även om vi vet att 
andra som är inblandade i händelsen 
kommer att anmäla är vi som 
vårdpersonal alltid skyldiga att göra en 
anmälan. 

Om vi överför detta till 
omvårdnadshandledningen kan vi 
hamna i en konflikt där tilliten i 
gruppen och till handledaren kan stå 
på spel. Å ena sidan ingår, som en 
oerhört betydelsefull del i kontraktet, 
den sekretess som råder i rummet, det 
vill säga i handledningssituationen. Å 
andra sidan har vi en plikt att anmäla 
händelser i vården som vi får vetskap 

om och som visar på brister av olika 
slag. I handledningen kan det vara 
någon annans upplevelse/erfarenhet 
som kommer fram, nämligen 
studentens eller sjuksköterskans. 

Som handledare är det i första hand 
vår uppgift att stödja gruppdeltagaren 
att göra en anmälan. Hen vill ibland 
inte göra en anmälan och kan 
dessutom uppleva bristande tillit 
gentemot handledaren då den sekretess 
som man blivit lovad i handledningen 
inte upprätthålls. Detta kan inverka 
negativt på handledningen, dess 
syfte och mål. Hur mycket vågar 
deltagarna berätta om man lyfter det 
som sägs utanför den trygga plats som 
handledningssituationen utgör? 

Livlig diskussion
En livlig diskussion kring frågan 
om hur vi handledare uppfyller 
anmälningsplikten och samtidigt 
behåller tilliten och förtroende från 
gruppdeltagarna fördes i gruppen 
omvårdnadshandledare som samlats 
vid nätverksmötet. 

Förslag framfördes att man vid 
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introduktionen tar upp rummets 
sekretess, men också den plikt vi som 
vårdpersonal har att anmäla brister i 
vården. 

Delade meningar
Det rådde delade meningar bland 
omvårdnadshandledarna huruvida 
man vill ta upp det innan någon situa-
tion kommer upp, alternativ ta upp 
det när kan står inför en händelse som 
ska anmälas. Om man tar upp det vid 
introduktionen, kan det då hämma fri-
modigheten att i handledningen dela 
med sig av upplevda situationer? 

Var och en får här komma fram till 
sitt eget beslut där reflektionen kring 
det val man gör är betydelsefull. 

Då det gäller anmälan av händelser 

som kommer upp i handledningen har 
vi ett ansvar som handledare att vara 
en förebild, inte minst då deltagarna 
är studenter. Vi kan hänvisa till de 
lagar och författningar som de får 
kunskap om under utbildningen och 
betona att de i sin framtida profession 
som sjuksköterskor kommer att ha 
skyldighet att anmäla händelser de är 
med om eller bevittnar. 

Plats att uppmärksamma
Handledningen kan bli en plats där 
man uppmärksammar och tillsam-
mans bland annat reflekterar över 
brister i vården. Deltagarna kan här få 
stöd av varandra och av handledaren 
att se och ta sitt ansvar att reagera 
och rapportera vidare. Handledarens 

roll blir att stödja studenten och ge 
råd vem studenten ska vända sig till, 
exempelvis VFU-samordnare, huvud-
handledare och/eller kursansvarig. 

Omvårdnadshandledningen kan bli 
ett lugnt och tryggt ställe som utrustar 
dem inför eventuella framtida händel-
ser och den anmälningsplikt de kom-
mer ha i sin sjuksköterskeprofession.

Maria Franck Wihlborg
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Anmälningsskyldighet och sekretess är vik-
tigt i HiO. 

Frågan kring anmälningsskyldighet och 
sekretess som togs upp på nätverksträffen i 
Göteborg är verkligen  
angelägen. I ett Med-
lemsblad från 2003, 
på den tiden, då vi 
tryckte tidningen och 
skickade ut den till 
medlemmarna, hit-
tade vi följande text 
skriven av dåvarande 
ordförande Gunnel 

Selin. Både Gunnel och nuvarande styrelse 
tycker att den håller fortfarande och därför 
kommer den nu i repris. 

Levande ämne hos HiO
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Handledning 
viktigt plus påé 
PLUS-program
PLUS STÅR FÖR Program för 
Lärande och Utveckling i Svensk 
hälso- och sjukvård för utlandsut-
bildad vårdpersonal och drivs sedan 
2013 av Västra Götalandsregionen. 
Målgruppen är läkare, sjuksköterskor, 
tandläkare och andra legitimations-
yrken med utländsk hälso- och sjuk-
vårdsutbildning som är anställda inom 
Västra Götalandsregionen.

Introduktionsprogrammet pågår 
under 40 veckor. Deltagarna har en 
PLUS-dag per vecka, med föreläs-
ning och grupphandledning, samt en 
språkdag varannan vecka. Parallellt 
med PLUS arbetar deltagarna på sina 
enheter. 
Kompletterar
PLUS kompletterar deltagarnas tidi-
gare utbildning och erfarenheter, med 
fortsättningskurs i svenska språket 
samt kunskap om och förhållningssätt 
inom svensk hälso- och sjukvård. 

Den 8 maj 2017 startade det första 
PLUS- programmet för fysioterapeu-
ter, sjuksköterskor och psykologer på 
Campus Nya Varvet i Göteborg. Grup-
pen bestod av 17 sjuksköterskor, en 
fysioterapeut och en psykolog. Samt-
liga deltagare var anställda på något 
av Västra Götalandsregionens sjukhus. 

Tidningen Vårdfokus träffade två av 
deltagarna i sommar:

https://www.vardfokus.se/webbny-
heter/2018/augusti/delarsigvarda-pa-
svenska/
Handledningens mål
Målet med grupphandledning på 
PLUS är att öka förståelsen och för-
trogenheten med det specifika inom 
svensk hälso-och sjukvård. Deltagarna 
får möjlighet att träna sin språkfärdig-
het för att kunna arbeta självständigt 
och patientsäkert. Genom reflektion 
i grupp under handledning av erfaren 
kollega stimuleras deltagarnas lärande 
kring professionellt förhållningssätt. 

Det finns många likheter mel-
lan handledning i omvårdnad och 
grupphandledning på PLUS, såsom 
reflektion kring olika situationer med 
patienter, etiska dilemman och profes-
sionell utveckling. 

Ramar och förutsättningar såsom 
sekretess och kontinuitet med samma 
gruppdeltagare och handledare är 
likartad.
Viktiga skillnader
Men några skillnader finns också då 
deltagarna på PLUS har ett stort behov 
av att få samtala kring kulturella skill-
nader i kommunikation, sociala koder 
och olika roller på arbetsplatsen.

Genom grupphandledningen på 
PLUS får deltagarna ökad förståelse 
för hur det svenska samhället fungerar. 
Det möjliggör större delaktighet på 
arbetsplatsen.
Utsatt position
Sjukvårdspersonal som är utlands-
utbildade upplever många gånger 
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en utsatt position i att vara ny på 
jobbet, inte behärska det svenska 
språket på det sätt man önskar och 
i perioder även förlora mycket av 
den yrkesidentitet man tidigare 
haft i hemlandet. Det är därför 
fantastiskt att som handledare få 
vara med om att bygga upp tilliten 
i handledningsgruppen och som ett 
resultat av denna tillit leda sam-
talet där deltagarna på ett mycket 
praktiskt sätt ger råd och tips 
kring situationer som till en början 
kanske upplevdes som personliga 
och unika, men som flera i gruppen 
snart känner igen sig i.

I handledningsgruppen finns er-
farenhet och kompetens från olika 
delar av världen. Förutom hur vi 
bäst ska ta hand om våra nya kol-
legor har vi förstås också mycket 
att lära av varandra.
Utveckling på flera plan
Två terminer med handledning där 

deltagarna och handledaren träffas 
i stort sett varje vecka innebär att 
både handledare och deltagare kan 
se tillbaka på en stor och personlig 
utveckling både gällande språk, 
men också i att återerövra sin 
yrkesroll. 

I slutet av PLUS-programmet 
skriver deltagarna en reflektion om 
vad PLUS har gett dem generellt 
och särskilt vad grupphandledning-
en haft för betydelse. 
Deltagarnas omdöme
Så här skriver en sjuksköterska om 
grupphandledningen:

”Under hela tiden har vi jobbat 
i små grupper med våra handle-
dare. Då har vi haft mycket tid att 
diskutera allt som händer på jobbet 
och vårt privata liv här i Sverige. 
Det har varit en spännande och 
rolig grupp tycker jag. Jag har fått 
chans att berätta vilka problem jag 
haft på jobbet och hur man kan 

lösa dem. Jag får många bra förslag 
och viktiga råd från mina kollegor 
och min handledare som jag kan 
använda på jobbet för att undvika 
problem. Jag lär mig av gruppens 
erfarenheter inom olika situationer. 
Detta hjälper mig att förstå mer om 
svensk kultur och svensk omsorg 
inom sjukvården.”

 
Maria Franck Wihlborg,  

Christina Högberg,  
Bibi Kennergren  

och Elisabeth Ohlson
Grupphandledare och  

programledare på PLUS
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HiO har under en lång tid arbetat för att 
lyfta frågan om omvårdnadshandled-
ning via Vårdförbundet. Vid förbundets 
kongress 2018 märks det att arbetet 
har resultat! 

Vi vill här lyfta ut några citat ur kon-
gresshandlingarna där omvårdnads-

handledning nämns på olika sätt. I 
styrelsen har vi pratat om att ta kontakt 
med våra lokala Vårdförbundsaktiva för 
samtal kring frågan. Hör gärna av er 
till styrelsen eller Medlemsbladet med 
synpunkter hur vi kan gå vidare tillsam-
mans!

Vårdförbundet lyfter handledning

Sidorna 49-50 
Vi i Vårdförbundet vill: 
• stå upp för vår yrkesetik 
enskilt och tillsammans, 
även när det skapar motstånd 
och väcker kritik från andra. 
Det gör vi genom att visa 
stolthet, ge varandra kraft, 
mod och stöd samt ställa krav 
på att det finns utrymme för 
utveckling, reflektion och 
eftertanke genom bland annat 
processhandledning. 

MOTIONER | YRKE, KARRIÄR, LÖN 
143 
Reflekterande samtal och processhandledning ska vara ett naturligt inslag på 
en arbetsplats inom hälso- och sjukvården med en god arbetsmiljö. Arbetet 
med att skapa utrymme och förutsättningar för detta ska alltså vara en del 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innebär att formerna måste 
anpassas till den enskilda arbetsplatsens behov. 

Förbundsstyrelsen anser att motionärens yrkande att förbundet ska sträva 
efter att rätten till handledning och reflektion ska skrivas in i kollektivavtalen 
är en omväg. Möjligheten att driva dessa frågor med stöd i gällande regelverk 
finns redan idag. Se även förbundsstyrelsens förslag till proposition ”Våra 
professioner utvecklar framtidens hälso- och sjukvård”. 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 
Att anse motion 18.2.2.6 besvarad.

Sidan 126
2. Yrkesintroduktion genom kliniskt basår 
Det första året som yrkesverksam läggs 
grunden till det fortsatta yrkeslivet genom en 
bred yrkesintroduktion. Yrkesintroduktion 
genom kliniskt basår är ett strukture- rat sätt att 
presenteras för yrket och sker verksamhetsnära. 
Den ersätter inte den arbetsplatsintroduktion 
som bör ske vid varje ny anställning, utan skapar 
utveckling och reflektion med hjälp av till 
exempel mentorskap, processhandledning, etisk 
reflektion, teamarbete och interprofessionellt 
lärande. 
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Kongresshandlingarna i sin helhet finns här;  

https://www.vardforbundet.se/siteassets/kongress-2018/

kongresshandlingar-vardforbundet-kongress-2018.pdf

Motion från Monika Alic  
och Martin Jonsson 
Vårdförbundet jobbar redan för att 
alla ska ha rätt till en god arbetsmiljö 
och säker vårdmiljö. Arbetstiden ska 
planeras med utrymme för variation, rast, 
paus, reflektion samt egen yrkesmässig 
utveckling. 

Ändå är detta inte en självklarhet på 
många arbetsplatser idag, eftersom det 
inte är schemalagt. Genom att reflektera 
och bearbe-ta vad som skett under dagen 
med sina kollegor kan man lämna jobbet 
där det hör hemma – på jobbet – och 
inte ta det med sig hem. Då kan man 
lättare vila ut efter ett arbetspass, och 
påbörja en ny dag nästa dag, istället för 
att eventuellt älta det som hänt, vilket i 
längden leder till psykisk påfrestning och 
sjukskrivningar. 

Yrkande 
Att Vårdförbundet ska jobba för 
att få med rätten till schemalagd 
omvårdnadshandledning och reflektion 

i kollektivavtalet, som ska göras i 
anknytning till arbetspassets slut. 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionen tar upp den angelägna frågan 
om möjligheter till reflekterande samtal 
med kollegor i anslutning till arbetsdagens 
slut samt handledning. 

Vårdförbundets mål om en hälsosam 
vårdmiljö utgår ifrån en arbetsmiljö där 
förut- sättningar ges för hälsa samt god 
och säker vård. Viktiga förutsättningar 
är då bland annat en fungerande 
ledning och organisering där samverkan 
fungerar men också personlig och 
yrkesmässig utveckling och en hållbar 
arbetsplanering. Vårdförbundet har 
också tagit fram ett material som stöd 
för reflekterande samtal på arbetsplatsen. 
Det reflekterande samtalet syftar inte 
bara till avlastning så man slipper ta 
arbetet med sig hem utan också till ett 
lärande. Processhandledningen utgår ifrån 
aktuell vårdprocess och de medverkande 
professionernas kunskapsområden. 

Sidorna 143-144
18.2.2.6 Personalhandledning på schemalagd arbetstid
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Inbjudan till 
Årsmöte och 
Studiedag 
Till årsmötet, medlemmar 
i Sektionen för Handledning 
i Omvårdnad, HiO, Svensk 
sjuksköterskeförening.

Till studiedagen, deltagare 
i sektioner inom Svensk 
sjuksköterskeförening, med-
lemmar inom Handledning 
i Omvårdnad och övriga 
intresserade 
När: 14 mars kl 17 – 21 
 15 mars kl 9.30 – 16 
Plats:
Sjuksköterskornas hus Bal-
dersgatan 1 Stockholm
Anmälan från 9 november 
via länk på hemsidan: 
https://www.swenurse.se/
Sektioner-och Natverk/
Handledning-i Omvardnad-
-sektion-inom Svensk-
sjukskoterskeforening-HiO/ 
Sista anmälningsdag:
26 januari 2019 
Deltagande enligt följande 
alternativ:
Alt 1, 14/3 och 15/3 
Alt 2, enbart 14/3 
Alt 3. enbart 15/3 
Kostnad:
Alt 1. 1 250 kr. för 14 - 15/3
Alt 2. 300 kr. för årsmöte och 
buffé den 14/3 
Alt 3. 950 kr. för studiedagen 
den 15/3. 
Kaffe och lunch ingår.
Kontaktperson: 
Vid frågor kontakta Pernilla 
Karlsson, mail: pernilla.
karlsson@hb.se

Årsmöte 
Den 14 mars 2019
Kl 17 – 19 Inregistrering och årsmötesförhandlingar.
Kl 19 – 21 Mingel med buffé.

Studiedag 
Den 15 mars 2019

Fördjupa patientperspektivet  
i handledning i omvårdnad.
Kl 9.30 – 10 Inregistrering. Kaffe och smörgås
Kl 10 – 10.15 Välkommen!
KI 10.15 – 12.30 Föreläsning
”Vad blir det för skillnad för handledningen om vi utgår från en be-
rättelse om en patient eller från en berättelse om organisationens 
problem”? 
Med avstamp i en livsvärdsteoretisk syn på reflektion och lärande 
talar Mia Berglund om patientberättelsen roll i Handledningen i 
Omvårdnad. ”Hur lotsar vi de handledda från fokus på organisa-
tionsperspektiv till patientperspektiv? Vad kan det betyda för de 
handledda”?
Mia är docent i omvårdnad och arbetar som biträdande pro-
fessor vid Högskolan i Skövde. Hon är sjuksköterska och om-
vårdnadshandledare. Mias forskningsprojekt handlar främst om 
patientens lärande i att leva med långvariga hälsoproblem och hur 
vårdarna kan stödja detta lärande.
Kl 12.30 – 13.30 Lunch
KI 13.30 – 15.30 Workshop; vi utvecklar våra metoder tillsam-
mans för att fördjupa patientperspektivet i handledning i 
omvårdnad.
Förbered dig inför workshopen genom att reflektera över något di-
lemma du ställts inför som handledare, och vilka tankar och känslor 
det väckt hos dig i handledningssituationen. Önskar du prova på 
att handleda en grupp i handledning på handledning? Anmäl ditt 
intresse till ordförande Yvonne Wallberg Andersson inför studieda-
gen 
KI 15.30 – 16 Utvärdering och avslutning.
”Kaffe to go”

Arrangör: Styrelsen för Handledning i Omvårdnad 

Välkomna!
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Reflektion och lärande på 
livsvärldsteoretisk grund, lite 
tips om du vill läsa något som 
förberedelse inför studiedagen

”Att gå till sakerna själva” är filosofen 
Husserls uttryck. Med detta menar 
han att vi måste undersöka hur vi erfar 
”saker” på olika sätt och bygga vår 
kunskap utifrån det. 

Med öppenhet och nyfikenhet kan vi 
alltid förstå ”sakerna” på ett nytt sätt, 
vi kan alltid lära oss mer. Med stöd 
av reflektionsfrämjande frågor som är 
taktfullt öppna, omtänksamma, men 
också utmanande, stöds den handledde 
till att reflektera mera och djupare, och 
se ”saker” på nytt sätt.  

Som omvårdnadshandledare är vår 
uppgift att utveckla och stärka sjuk-
sköterskans professionella yrkesroll i 
syfte att ge patienten en god och säker 

omvårdnad. Med en tydlig 
förankring i vårdvetenskap, där 
patientperspektivet är centralt, 
tar handledningen sin utgångs-
punkt i patientens berättelse. I 
HiOs medlemsblad från 2011, 
nr 1 och 2, kan ni läsa mer 
kring livsvärdsteori (du hittar 
tidningarna på hemsidan). Det 
handlar om Karin Dahlberg; 
”Handledningens kärna ur livs-
världsperspektivet” samt ”Att 
förstå patienten för att kunna 
hjälpa” samt Reet Sjögren ”Patient-
fokuserad vårdvetenskaplig handled-
ning”. 

Margaretha Ekeberg har utvecklat 
vårdvetenskapens didaktik som har 
en tydlig grund i livsvärldsteori. Hon 
menar att reflektion är grunden för 
lärande. Det är när vi reflekterar över 
våra tidigare erfarenheter ihop med 
nya erfarenheter som vi kan utveckla 
ny förståelse. Hon menar också att 

det är först när kunskaper sätts sam-
man med patientens berättelse som vi 
lär oss om vårdandets konst. Läs mer 
om Margarethas teorier i ”Reflektion 
i lärande och vård – en utmaning för 
sjuksköterskan” (red Berglund, M & 
Ekebergh M. från 2015).

Mia Berglund

Lästips inför  
studiedagen

ETT EXAMENSARBETE om 
handledningens långsiktiga effekter är 
nu godkänt och publiceras snart.

Författare är Lotta Carlsson och 
studiens titel är ”Sjuksköterskors erfa-
renheter av att delta i processinriktad 
omvårdnadshandledning”. Uppsat-
sen är ett examensarbete för Master 
i omvårdnad på avancerad nivå och 
godkändes våren 2018.

Studien har genomförts med elva 
sjuksköterskor, där syftet var att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
1 – 5 år efter att de avslutat deltagande 
i processinriktad omvårdnadshandled-
ning (POH). Datainsamlingen utfördes 
genom individuella intervjuer. Text-
materialet analyserades sedan med en 
deduktiv tolkande innehållsanalys.

Studien visade att sjuksköterskorna 
som deltagit i POH utvecklade nya 

förhållningsätt genom att använda 
olika ”verktyg” vid svåra situationer i 
sitt omvårdnadsarbete. Tre kategorier 
identifierades:
• möjligheter till utveckling genom 
ansning, 
• lek bidrar till en grupprocess, 
• aktivt deltagande i ansning och lek 
ger ett lärande.

Slutsatsen av studien visar att det 
finns kvarvarande effekter av POH 
med verktyg för att hantera olika 
vårdsituationer för sjuksköterskorna. 
Effekterna innebar att sjuksköterskans 
personliga och professionella kompe-
tens ökade, samt att detta bidrog till en 
ökad vårdkvalitét.

Långsiktig effekt av handledning

Lotta Carlsson har gjort en studie som 
visar på långsiktiga effekter av om-
vårdnadshandledning. 



MEDLEMSBLADET – 2, 2018

Sidan 12

Pågående handledarutbildningar:
• Skövde, examen slutet av hösttermi-
nen 2018, ingen planerad nystart.
• Göteborg, examen slutet av vårtermi-
nen 2019. Nystart höstterminen 2019, 
se annons på nästa sida.
• Umeå, examen slutet av vårterminen 
2019, ingen planerad nystart.

”Handledning inom behandlande yr-
ken” är en bok för alla handledare.

Boken är indelad i fyra delar och 
har som utgångspunkt den hand-
ledde och vad som är tillräckligt bra 
handledning. 

Del 1 Den handleddes perspektiv.
Del 2 Att bli handledare och 

handledningsprocesser. 
Del 3 Grupp-, team-, och kolle-

gial handledning. 
Del 4 Handledning på organisa-

tionsnivå. 
För mig var del 1 (kapitel 1-4) 

mest givande och användbart. Det 
handlar om varför man väljer att 
arbeta med människor, synpunkter 
som är relevanta både för den som 
ger och får handledning. Genom 
att utgå från det som är positivt kan 
man fortsätta att utvecklas i sitt 
arbete som handledare och lära sig nya 
saker. 

När jag läst har jag hittat flera guld-
korn när jag hoppat fram och tillbaka 
mellan alla kapitlen i boken. För mig 
tydliggörs skillnaden mellan stödjande 
och behandlande handledning. 

Boken har ökat min medvetenhet om 
vad jag gör och varför jag handleder. 
Något som jag kan backa tillbaka till, 

när jag handleder, efteråt 
när jag sammanfattar ett handlednings-
tillfälle och i efterhandledning.  

Slutordet i boken sammanfattar dess 
budskap: Att bevara ett öppet sinne 
och hjärta.

Lotta Carlsson

Boktips för omvårdnadshandledare

”Bemötandekoden” av Lena 
Skogholm har underrubriken 
”konsten att förstå sig på männ-
iskor och få ett bättre liv”. Titeln 
lockade mig att köpa och läsa 
boken, som bygger på aktuell 
vetenskap. 

”Bemötandekoden” beskrivs 
som ”En SMART bok för både 
hjärnan och hjärtat– en riktig 
bladvändare om hur vi människor 
kan mötas genom ökad förståelse 
av oss själva och andra. Med 
insikter och råd som fungerar lika 
bra på jobbet som hemma.” 

Jag håller med. För mig var 
mycket i boken lätt att läsa, se 
nya infallsvinklar och möjligheter 
genom att koppla in/ihop olika 
egna situationer. Bra bemötande 
ger möjlighet att lyfta och ger 
medvind, dåligt bemötande för-
stör och ger motvind.

Lotta Carlsson

Med tips 
som ger 
medvind

En bok som passar 
fler kategorier

Aktuella utbildningar
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ANNONS
Att utveckla handledarkompetens!  
Yrkesmässig handledning i vård och omsorg –  
handledarutbildning, 30 hp
Den 26 augusti 2019 startar kursen OM5030, Yr-
kesmässig handledning i vård och omsorg - handle-
darutbildning, 30 hp, vid Institutionen för vårdveten-
skap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
Universitet, Göteborg. 

Kursen syftar till att utveckla handledarkompetens 
för att självständigt bedriva yrkesmässig processori-
enterad handledning i vård och omsorg. Kursen är 
utformad i enlighet med Riktlinjer för godkännande 
av handledare i yrkesmässig handledning i omvård-
nad. Riktlinjerna är fastställda av Riksföreningen för 
yrkesmässig handledning i omvårdnad och Svensk 
sjuksköterskeförening. De teoretiska och tillämpade 
delarna ges på kursorten som är Göteborg, samt i 
form av nätbaserade studier. 

Ansökan senast den 15 april 2019
Ytterligare information om kursen finns på hemsidan 
www.caresci.gu.se under Utbildning/Kurser/avance-
rad nivå.
Kontaktperson: 
Helena Wigert
Universitetslektor, kursansvarig lärare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet,
Box 457
405 30 Göteborg
Tel 031-786 60 78
helena.wigert@gu.se

Handledningsseminarium	för		handledare	
1 - 9 september	2019	

	Metochi	Studiecenter,	Lesbos	

Missa inte detta unika tillfälle till 
fördjupning i ditt handledarskap. 
Mycket erfarna och kompetenta 
föreläsare och efterhandledare. 

Vi bor i en vacker och rofylld 
miljö och får väldigt god 
hemlagad mat från Lesbos.
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