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Kära medlemmar! Vår styrelse har haft ett kreativt möte på 
Baldersgatan i Stockholm. Nu kan vi med glädje bjuda in till 
årsmöte den 23 mars nästa år och studiedag med tema ”Ge modet 
i dig en chans” dagen efter. Inbjudan kommer i höst.

Våra nya riktlinjer för godkännande är nu klara. Du hittar dem 
snart på vår hemsida, men de ska också spridas via gmail, face-
book och till alla lärosäten.

I höst fortsätter vi med våra uppskattade digitala nätverksträf-
far, datum och handledare är på gång.

Vice ordförande Pernilla Karlsson och Lotta Carlson kommer 
att representera HiO på sjuksköterskedagarna i höst. Vi fortsätter 
arbetet med att sprida kunskap om och värdet av omvårdnads-
handledning. Vi vill försöka nå ut och informera om handled-
nings effekter för att stärka sjuksköterskan i sitt omvårdnadsar-
bete, att ge en god och säker vård. 

Nu har vi fått ett gyllene tillfälle till detta genom att delta på 
Almedalsveckan med SSF. Den 6 juli ska vi var med i en panel-
debatt och diskutera på temat ” Så kan hälso- och sjukvården 
organiseras för att rekrytera och behålla sjuksköterskor” med un-
derrubriker som ”Det finns möjligheter att förändra den negativa 
trenden och behålla sjuksköterskor genom forskningsbaserade 
strategier; hur kan de omsättas i praktiken? ” Vår styrelsemedlem 
Lotta Carlson är med i Almedalen för att svara på en del av dessa 
frågeställningar.

Planeringen av vårt efterhandledningsseminarium är nu klart.  
Temat blir ”Att möta förändringar” och seminariet arrangeras på 
Svartsö i Stockholms skärgård 5-9 september. Vi bjuder in till en 
fantastisk vecka med föreläsare och efterhandledare som Barbro 
Arvidsson, professor i omvårdnad med flertalet publikationer, 
Lone Bodil Jensen, författare till bland annat boken ”Endring”, 
Yvonne Wallberg Andersson, tidigare ordförande HiO, och Elisa-
beth Lindberg, docent i vårdvetenskap, kommer att föreläsa om 
handledningens etik. 

Vi kan utlova en spännande vecka i en fantastisk miljö. Det 
finns fortfarande några platser kvar – se vår inbjudan på hemsi-
dan.

Jag önskar alla en underbar sommar och hoppas att vi se på 
något av våra ”event”.

Linda Sjöholm
Leg. sjuksköterska, specialistutbildad  

intensivvårdssjuksköterska, handledare och
ordförande i Handledning i Omvårdnad

INNEHÅLL

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

Nästa nummer av Medlemsbladet 
kommer sent i höst. 
Skicka gärna in bidrag till redaktö-
ren, se ovan.
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MÅNGA MEDLEMMAR i HiO 
känner igen Ewa Olsson. Hon har varit 
ordförande på åtskilliga av våra årsmö-
ten, men är också en av de pionjärer som 
startade omvårdnadshandledning i Göte-
borg 1989-1990, den första i Sverige. 

Ewa kom i kontakt med omvårdnads-
handledning då hon och HiOs tidigare 
ordförande Gunnel Selin var på en 
utbildningsdag för Psykiatrisjuksköter-
skorna i slutet på 80-talet. Pionjärerna 
Katie Eriksson och Elisabeth Severins-
son föreläste och Ewa och Gunnel blev 
eld och lågor. Tillsammans med bland 
andra Kerstin Mod-Hinnersson startade 
de upp handledning och tog in den i den 
somatiska vården i Göteborg. 

Utvecklingen under 30 år
Ewa älskade att handleda och har fort-
satt ända till nyligen, när hon blev pen-
sionär. Här berättar Ewa om den utveck-
ling av handledningen hon sett under 
drygt trettio år och delar med sig av sina 
personliga reflektioner om handledning.

– I början av mitt handledarskap var 
mitt fokus på mig själv och att jag skulle 
vara en bra handledare, berättar Ewa. 
När jag handlett ett tag började jag 
förstå att min kompetens och mitt sätt 
att handleda funkade – det höll. Sedan 
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Pionjär startade Pionjär startade 
omvårdnadshandledningomvårdnadshandledning
för över 30 år sedanför över 30 år sedan

dess har jag koncentrerat mig helt på 
deltagarna och fokuspersonen.

Ewa tycker inte att handledningens 
innehåll eller de ämnen sjuksköter-
skorna tar upp har ändrats på trettio 
år. Sjuksköterskorna hjärtan är fyllda 
av samma saker: Det handlar om 
tillkortakommanden, att inte räcka 
till för att ge patienterna den bästa 
omvårdnaden och etiska dilemman i 
svåra situationer. 

Stress alltid vanligt
Stress var ett vanligt tema även på 
1990-talet och många sjuksköterskor 
lämnade även då yrket för att pressen 
blev för stor.

Ewa var utbildad psykoterapeut 
innan hon blev omvårdnadshandleda-
re. Grundmodellen, som de lärde sig 
från Norge, var också påverkad av 
den psykiatriska vården, där handled-
ningens kärna var samtalet och dess 
utforskande karaktär. Vårdvetenska-
pens teorier och teoretiker påverkade 
sedan hur handledningsmodellen 
utformades och utvecklades.  

– Men jag är nog lite fundamenta-
listisk, jag har inte tagit in så många 
så kallade metoder i min handledning 
utan hållit fast vid samtalet och det 

vårdvetenskapliga, säger Ewa.

Samtalets fördelar
Hon tycker att genom att enbart ha 
samtalet som metod utmanas hand-
ledaren att stanna upp, vidga sina 
tankar och hitta utforskande och 
hjälpande frågor: 

– Om man lyssnar noga och följer 
fokuspersonen kommer man djupare 
in i samtalet. Genom frågor vidgas 
ordens betydelse och samtidigt delta-
garnas förståelse. 

”Ansa, leka, lära” skulle Katie 
Eriksson ha sagt. Leken kommer 
i utforskandet, i leken med orden. 
Utvecklingen inom sjuksköterskan i 
handledningsgruppen blir som en lek.

Metod kan missa fokus
– Om jag får sticka ut hakan tycker 
jag att det ibland blir för mycket av 
olika metoder, som vykort, måla eller 
hattar, nu för tiden. Det kan ta fokus 
bort från ämnet omvårdnad. Och det 
kan påverka handledarens egen växt 
när utmaningen att fördjupa sig i 
samtal uteblir.

Ewa tycker att handledningens 
grundmodell, som hon lärde känna 
den för trettio år sedan, håller väldigt 
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bra än i dag. Det finns dock en oro hos 
henne att den pressade verkligheten i 
vården i dag gör att vi tappar bort det 
vårdvetenskapliga, att vi för sällan 
pratar om de olika omvårdnadsteorier 
vår verksamhet bygger på och vad det 
betyder i vårdsituationen. Att vi riske-
rar att glömma det vårdvetenskapliga 
uppdraget. 

Saknar vårdvetenskapen
– Jag hör för sällan ordet vårdveten-
skap tycker jag, säger hon.

Handledningen påverkas en hel del 
av hur vården ser ut i dag. Om en 
sjuksköterska från 90-talet damp ner i 
dagens verklighet skulle hon/han sluta 
direkt, tror Ewa: 

– Det är för stressigt, det är ingen 
ordning och arbetsgivarna håller inte 
vad de lovar, skulle 90-talssjuksköter-
skan säga. 

Mer om arbetsmiljö
Stressen i dag påverkar väldigt mycket 
i handledningsgrupperna. Det är svå-
rare att få en trygg grupp när många är 
nya eller slutar. Stressen gör att delta-
garnas fokus blir mer på arbetsmiljö 
än på vårdens utveckling. 

För att kunna fördjupa sig i det 
holistiska vårdandet och det vårdve-
tenskapliga perspektivet i en grupp 

krävs stabilitet i arbetsgruppen. Så är 
det alltför sällan nu. Och arbetsgivaren 
ger inte den tid handledningsprocessen 
behöver. De drar ner på antalet träffar 
och vill se snabba lösningar. 

Långsamhetens lov
– Långsamt och bra duger inte för 
arbetsgivare numera, tycker Ewa.

En stor del av glädjen i att vara 
handledare ligger i att se nya sjuk-
sköterskor gå från att vara livrädda 
nybörjare till att ett år senare vara 
trygga och säkra sjuksköterskor. Ut-
vecklingen är som med barn, de växer 
allra mest första året. 

Handledning öppnar dörrar
Det har också varit viktigt för Ewa att 
handledningen öppnat dörrar mellan 
generationerna:

– Att få träffa unga människor ger 
perspektiv på livet. I handlednings-
grupperna blir generationernas likheter 
och olikheter tydlig, samtidigt får man 
möjlighet att lära känna den yngre 
generationens värld och plattform.

Det allra bästa med att vara handle-
dare är att få vara med och skapa en 
förtroendefull stämning i gruppen, då 
vågar den enskilda deltagaren öppna 
sig och visa vad de gör ”bed-side”. Att 
sedan se gruppen hjälpa fokusperso-

nen att komma vidare är en handleda-
res glädjestund.

Framtidsvision
Ewa sammanfattar sina erfarenheter 
med en personlig dröm för framtiden: 

– Jag hoppas att handledningen får 
leva vidare. Trots redovisade bra re-
sultat lever handledningen alltid under 
hotet att minska eller prutas bort, så 
det gäller att hålla i och inte ge sig, 
konstaterar hon. 

Text: Lena Matsson
Foto: Privat

Ewas tips till
nya handledare
• Var mån om och lägg tid på att 
bygga upp tryggheten i gruppen. 
Den är avgörande för att delta-
garna ska utmana sig och våga 
växa. 
• Följ fokuspersonen. Låt dig 
följa med, du utvecklas av det 
mod du släpper fram.
• Våga vara tyst, vänta in. Lita på 
att det händer något hos deltagar-
na.

MEDLEMSBLADET – 1, 2022
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HÖGSKOLE-  
UTBILDNINGEN Reflek-
terad handledning i omvård-
nad, 30 hp, har nu pågått 
sedan november 2020 och i 
juni var det dags för en hel 
utbildningsdag. Under större 
delen av utbildningen har vi 
träffats digitalt och detta är 
tredje träffen vi ses fysiskt.

När vi sågs fysiskt första 
gången upplevde vi det som 
att vi redan träffats i verkliga 
livet. Det märktes tydligt 
på den värme vi känner för 
varandra. Vi skrattade åt hur 
kul det är att se oss som hela 
kroppar, långa och korta och 
med rörelser som syns tydli-
gare i naturlig skala än på en 
bildskärm.

Hela dagen inramades av 
naturen och rörelse.

Vi hade läst Moxnes bok 
”Positiv ångest” och sam-
talade kring den utifrån de 
frågeställningar vi förberett. 
På promenad i de vackra 
omgivningarna reflekterade 
vi i små grupper kring positiv 
ångest. 

Nästa uppgift var att 
gestalta den utveckling som 
skett genom utbildningen. 
Med olika uttryck, som bild, 
text, rörelser och mänskliga 
skulpturer, gestaltade vi vår 
växt i gruppen.

Utbildningen avslutas i 
november.

Text Helena Olofsson
Blivande processhandledare 

Alingsås lasarett,  
Sjukhusen i väster
Foto Mia Berglund

Handledarutbildning ute i Skövde
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I MEDLEMSBLADET nr 2/21 
presenterades bakgrunden till att 
HiOs styrelse arbetat med förnyelse 
av Godkännande-riktlinjerna. Försla-
get diskuterades och godkändes på 
årsmötet i mars. Årsmötesdeltagarna 
var mycket positiva, samtidigt som de 
hade några förslag till ändringar och 
förtydliganden. 

Hela textförslaget fanns med i 
kallelsen till årsmötet. I årsmötespro-
tokollet, som finns på HiOs hemsida 
uppmanades medlemmarna att skicka 
in synpunkter på förslaget före den 15 
maj. 

Beslut i juni
Styrelsen kommer att justera utifrån de 
synpunkter som kommit in och fatta 
beslut om ändringen vid ett styrelse-
möte i början av juni. Efter det kom-
mer vi att anpassa text och layout med 
mera i den broschyr som finns.

Historiken är kortad vad gäller hand-
ledningens tidiga historia, men också 
kompletterad med vad som hänt fram 

till i dag.

Tydligare definition
En tydligare definition av vad om-
vårdnadshandledning är, enligt HiOs 
styrelse:

Enligt Svensk sjuksköterskeförening 
sektion för Handledning i Omvårdnad 
definieras Handledning i Omvårdnad 
som: 

”En pedagogisk process, där själv-
upplevda omvårdnadsrelaterade situa-
tioner klarläggs, bearbetas kognitivt 
och affektivt genom egen reflektion 
och kollegialt stöd samt kritisk reflek-
tion. Där omvårdnadsämnets värden 
och teorier utgör ramverk och analys-
verktyg för handledningen. Handled-
ningen kräver regelbundenhet och ett 
systematiskt genomförande, målet är 
utvecklingen av sjuksköterskeprofes-
sionen och den kliniska omvårdnaden. 
Med regelbundenhet avses att det är 
samma personer och handledare som 
träffas med regelbundenhet över tid. 
Handledning i Omvårdnad ska ledas 

av en certifierad Om-
vårdnadshandledare.”

Ändrat begrepp
Begreppet ”godkän-
nande av handledare 
i omvårdnad” ändras 
till ”certifiering av 
handledare i om-
vårdnad”. Handled-
ning i omvårdnads 

certifiering innebär att handledaren 
uppfyller samtliga kriterier enligt 
HiO:s kompetenskrav, det vill säga 
utbildad sjuksköterska med minst tre 
års yrkeserfarenhet, omvårdnadskom-
petens motsvarande magisternivå samt 
godkänd handledarutbildning, 30 hp.

Ändring av dispens
Ansökan om ”dispens från formell 
kompetens” tas bort och ersätts av 
”ansökan om reell kompetens”. 
Sökande ska då kunna uppvisa mot-
svarande kompetens som vid formell 
kompetens.

Rekommendationsbrev enligt 
tidigare riktlinjer tas bort för de med 
formell kompetens med motiveringen 
att alla sökande ska uppvisa godkänd 
handledarutbildning motsvarande 30 
hp eller motsvarande kompetens.

Layout och format på riktlinjedoku-
mentet uppdateras.

Förändrad ansökning
Ansökningsförfarandet och ansök-

ningsblanketten har reviderats.
Diplomet uppdaterats från Godkänd 

till Certifikat.
Annonsering av certifierade handle-

dare som är medlemmar i HiO sker på 
HiO:s hemsida.

Styrelsen för HiO

PÅ GRUND AV pandemin 
blev även årsmötet 2022 digi-
talt. Totalt deltog 18 medlem-
mar utöver styrelsen i årsmötet 
på Internet, den 3 mars. 

Vi avtackade Marianne 
Kisthinios, som avgick som 
styrelseledamot efter två år. 

Åke Grundberg valdes som 
ny ledamot. Tyvärr avsade han 
sig uppdraget efter en kort tid. 

Utöver sedvanliga årsmö-
tespunkter antogs förslaget att 
ändra Godkännanderiktlinjer-

na till Certifiering av handle-
dare och det kom värdefulla 
förslag till förbättringar av 
förslaget.

Årsmötesprotokollet i sin 
helhet finns på HiOs hemsida. 
Läs mer kring Certifiering här 
ovan. 

Lena Matsson 

MEDLEMSBLADET – 1, 2022

Positivt årsmöte: 

Certifierad i stället för godkänd

Digitalt årsmöte igen

Mia Berglund och Monica Öberg Norlin, huvudansva-
riga för den nya texten om certifiering. 
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Certifikat 
 Handledare i omvårdnad 

har bedömts uppfylla Handledning i Omvårdnads  kriterier för att bli  
certifierad Handledare i Omvårdnad   

 

 
 
 

Stockholm den 10 juni, 2022 
 
 Svensk sjuksköterskeförening  Handledning i Omvårdnad 

 
  – sektion inom Svensk sjuksköterskeförening 

 
 
 
 
Oili Dahl                                     Linda Sjöholm 
Ordförande                               Ordförande 

Angela Test 19190824-5566 
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Det finns några platser kvar på 
höstens seminarium ”Att möta 
förändringar” på Svartsö i Stock-
holms skärgård. Vi bjuder in till en 
fantastisk vecka, den 5-9 september, 
med föreläsare och efterhandledare 

Nästa årsmöte
HiOs årsmöte och studiedag 2023 
arrangeras i Stockholm den 23 
mars. Studiedagens tema blir  
”Ge modet i dig en chans”. 
Inbjudan kommer i höst.

som Barbro Arvidsson, professor 
i omvårdnad, Lone Bodil Jensen, 
Yvonne Wallberg Andersson, tidi-
gare ordförande HiO, och Elisabeth 
Lindberg, docent i vårdvetenskap. 

Se inbjudan på hemsidan.

Möt förändringar på Svartsö
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DEN 22 MARS bjöd Monica Öberg 
Nordin in till en digital nätverksträff 
på temat ”Att starta och leda handled-
ningsgrupper i omvårdnad digitalt – 
möjligheter och hinder”. 

Vi var sju deltagare från olika delar 
av Sverige. Monica ledde träffen 
genom att ställa nyfikna och öppnande 
frågor som fick oss att vända och vrida 
på ämnet. 

Viktiga förutsättningar
• Vad är viktigt vid uppstart av en 
grupp? 
• Vilka grunder vill ni bygga först i en 
ny grupp? 
• Vad behövs för att det ska bli trygg-
het och deltagarna ska kunna växa?

Det blev snart tydligt för oss alla 
att det inte är så stor skillnad om en 
ny handledningsgrupp är fysisk eller 
digital. Grunderna är desamma även 
om man kan behöva hantera det rent 
praktiskt på ett annat sätt i det digitala 
rummet.

Trygg med tekniken
Vid all gruppstart vill vi skapa trygg-
het, ge ramar och få i gång reflektion. 
I den fysiska handledningen sker det 
genom val av lokal, hur vi sitter, att 
det är en lugn plats. 

I det digitala rummet behöver det 
förberedas på ett annat sätt, så att tek-
niska problem inte stör:  
• Kameror och mikrofoner måsta fung-
era smidigt. 

• Deltagaren måste ha tillgång till 

en egen dator (inte fler personer vid 
samma alltså). 

• De måsta sitta på en lugn plats där 
ingen stör för att det ska bli sekretess. 

Det kan vara bra att ha en provträff 
enbart för att kolla att tekniken verkli-
gen fungerar, så att det blir den lugna 
och trygga start vi vill ha. Man kan 
behöva informera och förbereda delta-
garna mer vid digital handledning. 

Andra utmaningar
Utmaningar utöver tekniken:

Etiska – vågar man prata om allt när 
man är på Zoom? Kan man vara säker 
på att ingen annan lyssnar? Ta upp och 
benämn detta så att deltagarna vågar 
prata om det om det behövs.

Ögonkontakten – hur man än gör 
ser man inte varandra i ögonen. Skapa 
kontakt genom fler rundor och var 
noga med att lyssna på en i taget. 
Många tycker att man blir mer synlig 
i det digitala rummet eftersom man 
kommer så nära och har ljudet direkt i 
öronen. 

Ser inte hela gruppen samtidigt, 
och har svårt att fånga upp det som 
pågår –Handledaren måsta vara mer 
uppmärksam, låta det ta tid, gå tydliga 
rundor för att släppa fram den som 
kanske inte synts så mycket. Använd 
”räck upp hand”-funktionen.

Kreativa metoder – komplicerat att 
använda kreativa metoder spontant. 
Om man vill använda till exempel 
body-mapping vid något tillfälle får 
man skicka ut mallen i förväg och be 
deltagarna ha med pennor till hand-

ledningen. Här har vi olika vana vid 
Zoom så man får ha sin personliga stil. 
Om du vill använda kreativa metoder 
är det klokt att testa dem innan så det 
inte blir ”teknikstrul” som kan sänka 
upplevelsen hos de handledda.

Kanske i framtiden
Jag har inte provat att handleda digi-
talt, och måste medge att jag inte är så 
sugen. Men efter Monicas genomgång 
ser jag ändå både fördelar och möjlig-
heter. Med lite stöd och träning skulle 
det kanske ändå kunna hända någon 
gång i framtiden. Vi får väl se!

Lena Matsson

I Medlemsbladet nr 2, 2021, presenterade vi 
idén om nätverksträffar på nätet. 

Nu har vi testat förslaget vid tre tillfällen. 
Hittills är utvärderingarna bara positiva. De 
träffar som varit under våren leddes av per-
soner från styrelsen, men i framtiden är det 
möjligt att även andra medlemmar tar initiativ 

till digitala träffar.
Här redovisar Medlemsbladet två av arrang-

emangen: Efterhandledning med stöd av Lis-
beth Lindells modell och en träff på temat ”Att 
starta och leda handledningsgrupper digitalt – 
möjligheter och hinder”.

MEDLEMSBLADET – 1, 2022

Positiva nätverksträffar på nätet

Möjligheter och hinder  
vid digital handledning
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JAG DELTOG i efterhandledning 
med Marianne Kisthinios på HiOs an-
dra träff i den serie digitala nätverks-
träffar som testats i vår.

Marianne följde Lisbeth Lindells 
modell, en handledningsmodell som 
använts i Malmö på sjuksköterske-
programmet i många år. Modellen 
presenteras i ett kapitel i boken ”Peda-
gogik för sjuksköterskor” 2022 och i 
”Omvårdnadshandledning – reflekterat 
erfarenhetsbaserat vetande” av Lin-
dell, L. (2014), Malmö universitet. 

https://mau.diva-portal.org/smash/
get/diva2:1410257/FULLTEXT01.pdf

Inspirerande
Att bli handledd digitalt efter denna 
modell kändes viktigt, bra och an-
vändbart. Det gav mig nya tankar och 
inspiration. 

Under avslutningen av träffen 
framkom olika tankar från gruppen. 
Någon upplevde modellen för strikt 
och att det påverkade kreativiteten. 
Jag upplevde att rundorna, med endast 
klargörande frågeställningar, öppnade 
för alla att få säga det de ville och 
att det inte svävade ut. Man höll sig 

till ämnet och allas röster blev lika 
viktiga. 

Alla enades om att det var spän-
nande att få möjlighet att delta.

Testade själv
Jag ville använda mina nya erfaren-
heter och valde en grupp för att testa 
modellen. Så här gjorde jag, samman-
fattat i några korta punkter:

1. Alla fick tänka på en situation 
utifrån tanke, känsla och handling.

En runda med kort presentation.
2. En av deltagarnas problem 

presenterades djupare:
Fördjupning av deltagarens - Tanke, 

Känsla, Handling.
Vad tänkte du? Vad kände du? Vad 

gjorde du? Alternativt, vad hade du 
gjort? 

3. En runda med alla deltagares 
klargörande frågor (vad behöver du 
veta mer om situationen som presen-
terats). Viktigt att bara ställa klargö-
rande frågor, inte gå in i situationen.

4. En runda med rollövertagan-
de, det vill säga att varje deltagare i tur 
och ordning får sätta sig in i den nyss 
redovisade situationen utifrån samma 

frågor som ovan. Deltagare kommen-
terar utifrån Tanke, Känsla, handling – 
öppen reflektion. Här kan handledaren 
också lyfta aspekter som kanske inte 
kommit fram.

5. Deltagaren som presenterat si-
tuationen kommenterar det som sagts 
av de övriga deltagarna och reflekterar 
över vad hen skulle gjort annorlunda/
vad tar jag med mig?

6. Avslutningsvis, en runda där 
alla deltagare reflekterar över vad de 
tar med sig.

Lotta Carlson
Utbildningsledare

Omvårdnadshandledare
Sahlgrenska sjukhuset
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Provade själv efter andra träffen

Nya träffar till hösten
I höst återkommer vi med nya 
teman för digitala nätverksträffar. 
Medlemmar kommer att få infor-
mation via mejl när programmet 
är klart.
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KLINISKT BASÅR är obligato-
riskt för nyanställda sjuksköterskor 
i VGR. Här ingår handledning som 
ett viktigt moment. Deltagare som 
har varit frånvarande vid något 
tillfälle i handledningen har möjlig-
het att i stället lämna in en skriftlig 
reflektion när de inte deltagit. 

I dag ligger det på handledarna 
att granska och godkänna den 
skriftliga reflektionen. Ibland upp-
levs detta uppdrag som ett omfat-
tande arbete av handledaren. 

Ämnet diskuterades under en di-
gital nätverksträff med handledare 
i VGR i våras. 

En skriftlig reflektion, där deltagare 
ska reflektera över en omvårdnadssi-
tuation, förekommer under utbildning-
en till handledare. Men det används 
också inom grupphandledning om en 
deltagare uteblivit och ändå vill få 
godkänt att den deltagit i handledning 
under en viss tid. Det fungerar i grup-
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Frånvaro ger merjobb för handledare
per där sjuksköterskor deltar frivillig. 
Men när handledning är obligatoriskt 
kan det bli problem, enligt deltagarna 
på VGRs senaste digitala nätverks-
träff, där några handledare från övriga 
landet också deltog.

Obligatoriskt i basåret
Inom VGR är det kliniska basåret 
obligatorisk för nyanställda och de 
måste delta för att få godkänt på om-
vårdnadshandledningsdelen i kliniska 
basåret och ett intyg på det att ha i sitt 
CV. 

En del i basåret är att delta i omvård-
nadshandledning/processhandledning, 
alltså är även handledningen obliga-
torisk. Om sjuksköterskorna inte kan 
delta i handledningen ska de göra en 
skriftlig reflektion och anses då ha del-
tagit i handledningsdelen. Den skrift-
liga reflektionen görs utifrån egenupp-
levda situationer i omvårdnadsarbete 
och/eller sin yrkesroll som handle-
daren väljer, till exempel Gibbs eller 
någon annan modell. Men upplevs 
det som en möjlighet eller ett straff 
för deltagarna? Och det är verkligen 
omvårdandshandledarens uppgift att 
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man uteblivit? Varför ska jag handleda 
personer som inte vill? Frivillighet är 
väl en grundsten i vår handlednings-
modell?

Handledarna i nätverksträffen bollar 
de tvivel och undringar som kommer 
upp i nätverkssamtalet. 

Positivt samtidigt
På andra sidan tvivlet står allt det 
positiva: 

Det är många nyanställda sjukskö-
terskor som kommer varje handled-
ningsträff, alternativt med glädje gör 
en skriftlig reflektion. Handledarna 
blir ofta glada av att läsa de reflek-
tionerna de får in, de är ofta fulla av 
klokskap. 

”Om inte vi handleder får de ju inte 
reflektera alls. Detta är mycket bättre 
än ingenting”, säger en av handledarna 
på träffen.

Om det inte är obligatorisk att delta 
i kliniskt basår är det ännu svårare att 
komma ifrån för att få handledning, 
det har vi sett i ”Förstärkt yrkesintro-
duktion för nyutbildade undersköter-
skor” där anmälan var frivilig.  

Vidare perspektiv
Här kom samtalet in på de vidare per-
spektiven, det som omger det kliniska 
basåret. 

En orsak till att kliniskt basår 
startade på flera håll i Sverige var att 
sjuksköterskorna inte ansågs tillräck-
ligt kliniskt kunniga efter sin examen. 
I VGR infördes det 2012 ”för att 
stärka och bekräfta sjuksköterskorna i 
deras yrkesroll och omvårdnadsarbete 
i enlighet med magnetmodellen.”

En annan orsak var att det skulle 
locka fler att söka anställning, att fler 
skulle stanna kvar eftersom det kli-
niska basåret skulle ge dem mer trygg-
het och stöd i en grupp med andra 
nyanställda. Det är kloka tankar för att 
stödja de nya sjuksköterskorna, tankar 
som ibland krockar med verkligheten. 

Tuffare situation i dag
De nyanställda slutar i dag snabbare 
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se till att de blir godkända? Samtidigt 
vill omvårdnadshandledarna förstås att 
deras deltagare blir godkända…

Pressar handledarna
Deltagarna på nätverksträffen berät-

tade att det inte alltid är lätt att få in 
de skriftliga reflektionerna. Samtidigt 
känner sig handledarna pressade att få 
deltagarna att lämna in reflektioner ef-
tersom dessa krävs för att bli godkänd. 

Hittills har handledarna använt flera 
metoder – med varierande framgång:

• Påminna och tjata.
• Informera ännu mer om syfte 

och mål.
• Förenkla den skriftliga reflek-

tionen så att deltagarna ska hinna med 
att skriva.

• Presentera uppgiften på ett 
mer motiverande sätt, som en möjlig-
het att vara i den reflekterande pro-
cessen och få feedback av ett proffs. 
Det kan till exempel handla om att 
säga ”skriftlig reflektion” i stället för 
”skriftlig uppgift”.

• Visa förståelse för att delta-
garna har det tufft på grund av stress. 
Peppa för att få sköterskorna att 
kämpa på.

• Bytt tiden för handledningen 
för att fler ska välja att komma till 
grupperna.

Lämnas inte in
Trots alla dessa åtgärder händer det 
alltför ofta att de skriftliga reflektio-
nerna inte kommer in, och deltagarna 
i nätverksträffen har olika tankar kring 
ämnet: 

Vill alla människor reflektera? Ser 
alla deltagare i basåret verkligen detta 
som den möjlighet till växt som vi an-
ser att det är? Är det verkligen hand-
ledarens jobb att ”tvinga” dem? Får 
handledaren en roll som hen inte vill 
ha? Tar handledaren ett ansvar som 
den egentligen inte har? Kan reflek-
tionen uppfattas som ett straff för att 

än någonsin! Arbetet är så stressigt 
att många inte orkar jobba heltid. De 
får löfte om en lugn inskolning via 
kliniskt basår, men tvingas samtidigt 
jobba dubbelpass och natt långt innan 
de är mogna för det. De hinner inte 
ens delta i aktiviteterna i det kliniska 
basåret. Deras chefer har en trängd 
situation och ber de nyanställda 
sköterskorna att jobba kliniskt i stället 
för att gå på handledning. Chefen tar 
inte ansvar för att planera så att de 
nya sjuksköterskorna kan genomföra 
sitt basår på ett godkänt sätt. Ansvaret 
flyttas till handledaren, som tvingas se 
till att deltagarna lämnar reflektions-
protokoll så de kan bli godkända.

Eftersom nätverksträffen sker 
dagarna efter påsk liknar gruppen 
handledningen vid ägg: 

Arbetsgivarna har bett oss handleda-
re komma med en fin korg med ägg i 
många olika färger. De kycklingar som 
kläcks är lika, men ändå personliga. Vi 
är stolta över vår äggkorg! 

Men i smyg och har arbetsgivarna 
lagt ner några gökägg, som vi får ruva. 
Gökägg som bland annat består i att 
handledningen förväntas lindra både 
tidspress och etisk stress hos sjukskö-
terskorna, ge mod att klara konflikter 
som uppstår på grund av att vården är 
underbemannad och peppa att stanna i 
detta underbara yrke trots urusla löner.  

Tillbaka till kärnan
Nätverksträffens samtal om de 

skriftliga reflektionerna förde oss till-
baka till handledningens kärna: 

Vi fortsätter komma med vår fina 
äggkorg, väl medvetna om att det slin-
ker in gökägg ibland. Vi är nöjda med 
det vi kan erbjuda de nya sjuksköter-
skorna, men ska lägga mindre kraft på 
att fixa till ”gökäggsfrågorna” – det 
som andra har ansvar för. 

Vi fokuserar på de ägg vi har upp-
drag och kompetens att utveckla, och 
gläds över de kycklingar som kläcks. 

Lena Matsson
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VI I HIO VILL synliggöra att 
Handledning i Omvårdnad ingår i flera 
introduktionsprogram för nyutbildade 
sjuksköterskor. Vi vill här tipsa om en 
artikel i raden av flera som är på gång 
om det Kliniska basåret (KBÅ) vid 
Skaraborgs sjukhus i Skövde.  

Berglund, M, Kjellsdotter, A, Wills, 
J, Johansson, A. (2021). The best of 
both worlds – entering the nursing 
profession with support of a tran-
sition programme. Scand J Caring 
Sci. 2021; 00: 1–10. https://doi.
org/10.1111/scs.13058

Den aktuella artikeln beskriver 

SIDSEL TVEITENS bok Yr-
kesmässig handledning - mer än 
ord finns nu i en femte uppdaterad 
upplaga. 

Den här boken har funnits med 
länge och håller än. Den är en bra 
grundbok som stimulerar och inspi-
rerar till reflektion vid arbete med 
handledning i omvårdnad.

Den nya upplagan är uppdate-
rad med den senaste forskningen 
om handledning. Boken innehål-
ler också viss fördjupning och 
utveckling av praktiska övningar, 
som exempelvis metoden ”Vand-
rande dialog”.

Sidsel Tveiten har också tips på 

hur man kan hantera olika situatio-
ner och stärkas som omvårdnads-
handledare. 

I boken fördjupas begreppet 
handledning, dess gränsområden 
och som pedagogisk verksamhet, 
såväl i grupp som individuellt inom 
skilda yrkesområden och i olika 
professioner.

Till detta kommer en ny metod 
för reflektion och handledning i 
tvärprofessionella sammanhang, 
som beskrivs i del två.

Lotta Carlson
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Forskning om  
Kliniskt basår

nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
förväntningar och 
farhågor inför 
starten av sitt 
arbete som sjuksköterskor. 

Det bästa av två världar
Att som nyutexaminerad sjuksköter-
ska börja sitt yrkesliv via det kliniska 
basåret innebär enligt deltagarna i stu-
dien att ”ha det bästa av två världar”. 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna 
anser att de via KBÅ har möjlighet 
att få utbildning och strukturerat stöd 
samtidigt som de arbetar självstän-
digt i klinisk praktik. Det studerade 
fenomenet kännetecknas av att vara i 
en pendlande rörelse mellan osäker-
het, trygghet, utmaning och växt på 
tröskeln till en ny identitet. 

Sjuksköterskorna följs under två 
år. Data samlas in genom intervjuer, 
reflektionsanteckningar och fråge-
formulär som berör erfarenheter som 
professionell, upplevd hälsa, stress 
och sömn. Sjuksköterskornas erfaren-
heter kommer att beskrivas i ytterli-
gare artiklar.

Mer om upplägget
Vill du veta mer om hur introduktions-
programmet KBÅ är upplagt och hur 

studiedesign för hela projektet plane-
rades, kan du läsa:

Johansson A, Berglund M, Kjells-
dotter A. (2021). Clinical Nursing 
Introduction Program for new gradu-
ate nurses in Sweden: study protocol 
for a prospective longitudinal cohort 
study. BMJ Open 2021;11:e042385. 
doi:10.1136/ bmjopen-2020-042385.

Gruppen som studerar detta består 
av Anna Kjellsdotter, docent, RN, 
Forskningsledare och Innovationschef 
FoUUI Skaraborgs Sjukhus Skövde,  
Joanne Wills, MSc, RN och Mia Berg-
lund, Bitr. professor, RN, Högskolan 
i Skövde samt Anita Johansson, PhD, 
RN. Samtliga är utbildande Handle-
dare i Omvårdnad. 

Vi brukar starta upp våra analys-
processer av datamaterialet på vackra 
platser som stimulerar till reflektion 
och kreativitet, se bilden till vänster.

Forskningsgruppen  
genom Mia Berglund

Grundbok i uppdaterad upplaga
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JAG HAR JUST LÄST Jonna 
Bornemarks bok ”Horisonten finns 
alltid kvar”. När jag sedan ska låna ut 
boken till min dotter föreslår jag att 
hon ska börja med att läsa ett tal som 
finns i slutet på boken. Där samman-
fattas Jonna Bornemarks tankar på ett 
sätt som jag tycker är bra att läsa först. 

Boken börjar med filosofiska tankar, 
kunskaper och reflektioner som sedan 
leder till den kritik av samtiden som 
gjort Jonna Bornemark känd. Stund-
tals tycker jag att författaren slår in 
öppna dörrar och ”upptäcker” saker 
som är väl kända för en vårdare och 
läsare av omvårdnadsvetenskap. 
Samtidigt framförs kritiken av att 
endast det mätbara är verkligt på ett 
slagkraftigt sätt. Och att omdömet är 
så mycket större än en checklista. 

Författaren säger mycket som 
vårdare håller med om. Därför rekom-
menderar jag boken, som stärkande 
för oss som möter patienter och vet att 

det finns mycket som är viktigt, men 
omätbart. Och som redan vet att det 
finns mycket vi inte vet. Som vet att 
vi måste leva livet utan att riktigt veta 
vad som finns bakom horisonten. Och 
att i detta ovetande kommer man långt 
med att använda omdömet, både sitt 
eget och andras.

Handledning i omvårdnad och den 
nyfikenhet vi använder oss av i lyss-
nandet är ett fint sätt att utveckla sitt 
omdöme. Genom att lyssna på grup-
pen och individernas olika erfaren-
heter vidgas perspektivet och vi får 
tillgång till flera personers horisonter.

Jag rekommenderar boken till den 
som är arg på för många checklistor 
i vården, till den som vill ha stoff till 
mer filosofi och existentiella samtal i 
handledningen och till den som vill bli 
stärkt i att använda sitt eget omdöme.

Lena Matsson
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Ny bok vidgar horisonten

UTVÄRDERINGARNA av kliniskt basår inom Väs-
tra Götalandsregionen ger fortsatt höga betyg för hand-
ledning i omvårdnad. 

Vi har tidigare publicerat utvärdering av handledning i 
omvårdnad inom det kliniska basåret inom VGR. En ny 

utvärdering, gjord vårterminen 2021, visar fortsatt höga 
betyg. Här redovisar vi svaren på två frågor. Kontakta 
Lotta Carlson om du vill veta mer.
KBÅssk VT21 Kliniskt basår 13
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Det gäller att kunna tänka utanför 
boxen!

När jag skulle ha en grupp i om-
vårdnadshandledning i Kliniskt basår 
på vårvintern fick jag ett oväntat 
problem: Mitt passerkort fungerade 
inte så jag kom inte in i den bokade 

kurslokalen. Skulle jag ställa in och 
skicka hem alla?

Då övertygade sjuksköterskorna i 
gruppen mig om att det gick alldeles 
strålande att ha omvårdnadshandled-
ning ute.

Det gick jättebra!

Några blev nog lite kalla, men ändå 
nöjda.

  
Lotta Carlson

Handledning utomhus

UTBILDNINGSENHETEN, 
FoUUI, på Sahlgrenska Universitets-

sjukhus, SU, har tagit 
fram ett reflektionskort i 
fickformat. Nyheten pre-
senterades den 8 juni, på 
årets huvudhandledardag 
för huvudhandledare för 
akademiska vårdutbild-
ningar, gymnasie- och 
yrkeshögskolan på SU. 

Syftet med kortet är 
att det ska användas vid 
reflektion enskilt och i 

grupper med studenter, elever, handle-
dare, vårdpersonal, huvudhandledare 
och omvårdnadshandledare.

Reflektionskortet blev positivt mot-
taget vid presentationen av huvud-
handledarna som såg en stor potential 
i att använda kortet, som är lättill-
gängligt och möjligt bära med sig i 
bröstfickan.

Lotta Carlson

Positivt gensvar på nytt reflektionskort
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UNDER UTBILDNINGEN till 
processhandledare gjorde vi ett exa-
mensarbete kring fenomenet tystnad.

Vi valde fenomenet tystnad då vi 
önskade öka vår känsla av trygghet 
inför fenomenet och våga använda 
oss av tystnad som ett pedagogiskt 
verktyg. 

Talande tystnad
Tystnad beskrivs som ett tillstånd med 
nästan fullständig frånvaro av ljud. 
Synonymer kan vara stiltje och lugn. 
Tystnad förutsätter tystnad – dock kan 
tystnaden i sig tala, exempelvis genom 
kroppsspråk. 

”Vi kommunicerar även när vi inte 
talar. Det är omöjligt att inte kommu-
nicera.”

Trygg i tystnad
Tystnad framkallar olika känslor 
hos olika individer. En del kan upp-
leva tystnad som ett tillstånd av lugn 
medan andra blir stressade och upple-
ver tystnaden som obehaglig. Det kan 
skapa en vilja att bryta tystnaden – 
både omedvetet och medvetet. Därför 
är det viktigt att vi som processhand-
ledare uppmärksammar tystnaden och 
lyfter dess syfte för att deltagarna ska 
vara trygga i tystnaden. 

Tystnad i processhandledning skapar 
utrymme för reflektion och tolkning. 

Därmed kan tystnad användas som 
pedagogiskt verktyg och bidra till att 
uppfylla syftet med processorienterad 
handledning. 

Nya möjligheter
Att identifiera tystnad som ett peda-
gogiskt verktyg leder till nya möjlig-
heter. Vi har identifierat styrkor med 
fenomenet vilket ökat vår trygghet i 
att använda oss av tystnad, både i vår 
roll som blivande processhandledare 
och i vår roll som lärare. Vidare har 
vi fått en insikt i fenomenets negativa 
konsekvenser, som maktutövning och 
tyst medhåll, vilket också fått oss att 
bryta vår egen tystnad för att den inte 
ska tolkas som medhåll alternativt 
motstånd.

13 sekunder
Vi har redan börjat använda oss av 

tystnad och lärt oss att 13 sekunder 
av tystnad skapar förutsättningar för 
studenter och deltagare i handledning 
att ställa frågor eller komma med re-
flektioner. Samtidigt är det en relativt 
kort stund som inte ger upplevelsen av 
obekväm tystnad.

Ändrat uppfattning
Vi har nu ändrat uppfattning om tyst-
nad som fenomen och hoppas att vi nu 
vågar främja och vila i tystnaden i vår 
roll som processhandledare.

Anette Johansson 
Malin Lindberg

Tystnad som 
pedagogiskt 
verktyg


