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att sticka ut som sjuksköterska. Det har jag upplevt på den här enheten, men också på andra enheter där jag arbetat. Man får inte
vara »one of a kind« som sjuksköterska. Medan jag kan se på mina
läkarkollegor att det är exakt det de jagar. Sedan finns det negativa
aspekter med det också. Det leder till många individualister, men
jag tänker att man måste kunna gå en gyllene medelväg. Det måste
få finnas sjuksköterskor som sticker ut, som anses vara extremt
kompetenta. Sjuksköterskor som man vänder sig till därför att man
vet att svaret man får är evidensbaserat.

Anna Forsberg
reflektionsfrågor

Avancerad omvårdnad
på akademisk grund

Sammanfattningsvis är nyckelfaktorer (friskfaktorer) för att uthålligt
stanna i vården att man som sjuksköterska ser en möjlighet att uppfylla
sina mål, blir tagen på allvar, har stödjande chefer, en eller flera kliniska
och akademiska förebilder, att få utvecklas kliniskt och bli proffs på det
man gör samt en tillåtande vårdkultur där man får växa och blomma.
Att bli respekterad för sin kompetens är centralt liksom att arbeta i trygga team, med kontinuitet och få utöva yrket genom personcentrering
och att se patienten som en hel person (Newman m.fl., 2002; Twigg &
McCullough, 2014; Effendi m.fl., 2019). Det du som enskild yrkesutövare kan göra i en eventuellt bristande organisation och en turbulent
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tid är att bestämma dig för vad som ska vara ditt fokus. Förhoppningsvis väljer
patienten och
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ramenlätt
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kan det
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stärkas
tillitsfull
vårdrelation.
komlig
information
som gör vården både mer rättvis och jämlik. Bokens

Att lära och leda
DEL I

HUR UTÖVAR MAN SITT YRKE
SOM SJUKSKÖTERSKA UTHÅLLIGT
PÅ AKADEMISK GRUND?

kapitel

1. Stanna eller gå?

andra del handlar om kärnkompetenserna och hur de kan implementeras
i hälso- och sjukvården under ditt lärande och ledarskap.
REFLEKTION
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för
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sin
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natur
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kapitel

2. Advocacy

REFLEKTION

•
•
•

När och i vilka sammanhang väcks din vilja till advocacy?
Vilka personliga egenskaper använder du när du utövar advocacy?
Vilka är dina förebilder när det gäller advocacy och varför är de förebilder
Avancerad_omvardnad_inlaga.indd
för dig? 3
• Läs kapitel 3 i Omvårdnad på akademisk grund (Forsberg, 2016) och
reflektera över hur du har utvecklats i din professionsetik och ditt ut
Avancerad_omvardnad_inlaga.indd 40
övande av advocacy från det att du var nyutexaminerad grundutbildad
sjuksköterska till den erfarna eller specialiserade sjuksköterska du är idag.
Lista de väsentliga stegen i din utveckling och vad som gjort att du har
utvecklats.
• Vad behöver du utveckla för personliga egenskaper och vilken ytterligare
kunskap behöver du för att bli stark i din advocacy?
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kapitel

3.
Att bli en person som leder omvårdnad
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REFLEKTION

•
•

Hur ser din transition ut?
Vilka personliga egenskaper håller du på att utveckla eller har utvecklat
utifrån erfarenhet eller specialisering?
• Vilka delar i din yrkesroll har du förändrat eller utvecklat?
• Om du är specialistsjuksköterska, vad gör du annorlunda idag jämfört
med när du var grundutbildad sjuksköterska?
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•66 Hur
ser din frihetsgrad att agera ut? Är du nöjd med hur stor frihetsgrad
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behöver
du från
mig. Det har varit otroligt viktigt ochvilket
utan stöd
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vår enhet som
• Vilka
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ellermentor.
specialiserade
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dina förebilder?
Varför
också
blev min
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här personen
jag inte varit
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jag
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idag.
Det
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uppenbart.
är de förebilder för dig?

REFLEKTION i omvårdnad
Ledarskapet
Vi konstaterade i inledningen av det här kapitlet att en erfaren eller spe• Hur ser du på ditt vardagliga ledarskap för omvårdnaden?
cialiserad sjuksköterska förväntas, både av sig själv och omgivningen,
• Vem vill du vara som vardaglig ledare?
vara en person som leder omvårdnad. Ett ledarskap i omvårdnad hand• Vilka personliga egenskaper behöver du utveckla för att bli en ledare för
lar, som jag tidigare beskrev, mycket lite om det formella chefskapet.
omvårdnad som utmanar etablerade strukturer och normer för att för
Möjligheten att leda omvårdnad är i stället förknippat med det som avbättra vården för patienterna?
handlades i bokens första kapitel, det vill säga om man väljer att lämna
• Vilka delar i din yrkesroll vill du utveckla för att bli en omvårdnadsledare?
vården eller stanna kvar. Flera vetenskapliga studier visar att sjukskö• Hur ser din frihetsgrad att leda omvårdnad ut? Är du nöjd med hur stor
terskor har större vilja att arbeta kvar i vården om de kan ha kontroll
frihetsgrad du har? Om inte, vad hindrar att den utvecklas?
över sitt dagliga arbete och utöva ledarskap (Blake m.fl., 2013; Duchar• Om du genomgår specialistutbildning, vad behöver du i din utbildning för
me m.fl., 2017; Li m.fl.,2018).
att bli stärkt i att leda omvårdnad?
Litteraturen är full av studier om ledarskap i omvårdnad med fokus
• Vilka vardagliga ledare i omvårdnad är dina förebilder? Varför är de före
på perspektivet ledare-följare (Hutchinson & Jackson, 2013; Reichenbilder för dig?
pfader m.fl., 2015). Detta perspektiv omfattar de kulturella aspekterna
av en vårdorganisation och chefer som får följare genom sina visioner,
74
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normer
värderingar
somE Rföljer
dem. Det
kapitel
handlar om det formella chefskapet i rollen som enhetschef över en avdelning
eller mottagning och vårdpersonal, till exempel sjuksköterskor
REFLEKTION
som följer dem. Ringa kunskap har däremot utvecklats om hur det icke
• Om jagledarskapet
säger visdom
i klinisk
omvårdnad,
du då?
formella
kan
möjliggöras
och vad
hur tänker
organisatoriska
processer
•ochVilka
personliga
faktorer
har
du
utvecklat
och
vilka
behöver
utveckla
rutiner kan förändras för att lyfta fram sjuksköterskordumed
potenmer?
tial att leda omvårdnad i vardagen.
• Hur känner du inför kraven på personliga faktorer för visdom?
• Om du genomgår specialistutbildning, vad behöver du i din utbildning för
att bli stärkt i din visdom?
• Vilka är dina förebilder när det gäller klinisk visdom i omvårdnad?

4. Visdom i klinisk omvårdnad

Kontextrelaterade faktorer
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Förutom personrelaterade faktorer har det sammanhang du verkar i,
den så kallade kontexten, stor betydelse för utvecklingen av klinisk visdom. En god uppfattning av olika komponenter i vårdmiljön, förståelsen för innebörden i dessa komponenter och vad de betyder för den fortsatta vården kallas situationsmedvetenhet (jfr eng. situation awareness).
Att ha en hög situationsmedvetenhet innebär att ha en utvecklad klinisk
visdom. Begreppet fördjupas i bokens andra del i kapitel 9 om samverReflektionsfrågor
ur
Avancerad
& Kultur,
2022.
kan
i team.
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Sjuksköterskor praktiserar sin visdom när de är trygga i den miljö de
arbetar i och kan verksamheten. Att vara i ett tryggt team med kollegor
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REFLEKTION

• Hur ser din kliniska kontext
ut och på vilket sätt stödjer den din visdom?
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• Vilka faktorer i din arbetsmiljö skulle du vilja förändra eller utveckla?
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för
dig
som
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i den specifika
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oss
• Tänk
dig attantingen
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en student
i specialistutbildning.
HurLåt
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fördjupa
dessa
delar
av
visdom
i
praktiken.
lägga upp handledningen för att främja utveckling av klinisk visdom i
praktiken?
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kapitel
5.
erfarenhetsbaserad
kunskap

lomässiga aspekter kopplat till omvårdnadsprocessen. För tillbakablick
och
repetition se kapitel 7 i Omvårdnad på akademisk grund (Forsberg,
REFLEKTION
2016, s. 76–88).
• En
Hurklinisk
byggersituation
du din erfarenhetsbaserade
kunskap?
som triggar visdom
i praktiken är en som är stres•sande
Vilkaeller
strategier
har
du
eller
behöver
du
utveckla
för att främja
ditt erfaren
oviss till exempel på grund av att patientens
allmäntillstånd
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att livet kanske är hotat. Alternativt att situationen är
•ny Hur
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ut när för
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hen
en strategi
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tens
problem. När en
sådan situation uppstår startar sjuksköterskans
• Om du genomgår en specialistutbildning, vad behöver du av utbildning
en för att utveckla strategier för erfarenhetsbaserat lärande? På vilket sätt
kan modellen i figur 8 stödja din reflektion?
• Lista fyra situationer där du byggde praktisk visdom och analysera utifrån
innehållet i detta kapitel vilka strategier som du använde.
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• Tänk att du ska handleda en student i specialistutbildning. Hur vill du läg
ga upp handledningen för att främja utveckling av erfarenhetsbaserad
kunskap?
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stödja
ett sådant engagemang. I en vårdverksamhet där tillgången på
sjuksköterskor
kan vara begränsad finns en risk att cheferna inte ser
kapitel
värdet av att låta en specialiserad sjuksköterska samverka med andra
specialister runt om i landet eller utomlands. Det kan finnas en föreställREFLEKTION
ning om att »deras« personal endast bidrar till andras utveckling men
att
denfinns
egnadet
verksamheten
fårtydlig
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tillbaka.
Det
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generöst
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mellan specialisla?
ter i omvårdnad är en säker väg till en framgångsrik vårdenhet med ett
inflöde och utflöde av ny kunskap, energi, visioner och idéer som kan
kapitel
leda
till en fin utveckling, såväl för vårdenheten som för enskilda yrkesutövare.

6. Att tydliggöra sitt perspektiv och göra skillnad

7. Att göra skillnad
– nationellt och internationellt engagemang
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Reflektera över vad det finns för skäl till att du inte är engagerad nationellt
eller internationellt, alternativt att du är det. Vad hindrar dig respektive
möjliggör för dig att ha ett sådant kunskapsutbyte?
Är det organisatoriska faktorer eller personliga faktorer som hindrar dig
från att verka även utanför din egen vårdenhet?
Utifrån din erfarenhet eller specialisering, inom vilka delar av omvårdnad
skulle du vilja nätverka?
Om du genomgår en specialistutbildning, vad behöver du av utbildning
en för att utveckla samarbeten inom eller utanför Sverige? Har du tagit del
av de erbjudanden som finns vid ditt lärosäte om utlandspraktik eller
liknande utbyten?
Lista fyra områden där du skulle vilja fokusera på ett kunskapsutbyte såväl
nationellt som internationellt och formulera dina förväntningar kring vad
detta skulle kunna ge.
Tänk att du ska handleda en student i specialistutbildning. Hur vill du
lägga upp handledningen för att främja ett nationellt eller internationellt
kunskapsutbyte?

Avancerad_omvardnad_inlaga.indd 105

2022-02-16 10:35

Reflektionsfrågor ur Avancerad omvårdnad på akademisk grund: att lära och leda av Anna Forsberg, Natur & Kultur, 2022.

bara i samspelet med de andra aktörerna i miljön, det vill säga de professionella yrkesutövarna. Jag menar att det är centralt att förstå att patient
är en roll och att processa det faktum med sig själv för att på allvar
kunna utveckla ett personcentrerat förhållningssätt till sina patienter.
Gunilla beskriver det som en hård nöt att knäcka.

DEL II

Jag fördjupade mig i personcentrerad vård och insåg att patient är
en roll. Mina barn är elever i skolan, men de är inte elever för mig.
Så när jag kunde knäcka den nöten, för det kändes verkligen som en
nöt att knäcka, kan jag säga att det lossnade. Vad är en patient? Vad
är en person? Vad är skillnaden? Och när är man vad? Om man är
kroniskt sjuk är man ju sig själv i hemmet, men blir patient direkt
man befinner sig på sjukhusområdet. Men det är bara en roll, något
vi kallar den personen som söker vård. Precis som sjuksköterska är
en roll och ett yrke. Men jag är ju inte sjuksköterska när jag till exkapitel
empel tränar mina hundar. Då är jag deras matte.

OM ATT LÄRA, IMPLEMENTERA
OCH LEDA KÄRNKOMPETENSER

8. Personcentrerad vård
– hur den kan implementeras och utvärderas
REFLEKTION

•

Reflektera över hur du betraktar patientrollen och vilka inarbetade före
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Teamets prestation är som jag skrev inledningsvis beroende av en geREFLEKTION
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bygger tillit och förutsättningar för en säker vård. Således är situationsmedvetenhet hos individ och team en avgörande faktor för möjligheten
att bedriva säker vård – där du som specialiserad eller erfaren sjukskökapitel
terska har en central roll i att leda teamet mot ett gemensamt mål.
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9. Samverkan i team
– vikten av att dela samma bild av en situation
REFLEKTION

•

Reflektera över hur din situationsmedvetenhet ser ut och vad du behöver
utveckla för att få en hög sådan.
Erinra dig situationer där samverkan i teamet fungerat väl och reflektera
över vad det var som gjorde att det fungerade. Hur kan du använda dessa
faktorer när du leder ett team?
Vilka organisatoriska förutsättningar ser du krävs för att få en fungerande
samverkan i team inom din verksamhet?
Om du studerar på avancerad nivå, vilken träning behöver du ha under
din utbildning för att ha en god kompetens i teamsamverkan när du tar
examen?
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sticker ut straffas med olika sanktioner. Nyanställda anpassar sig snabbt
Att ha genomgått en akademisk utbildning är att ha genomgått utbildtill detta »ekosystem« och till slut har vårdenheten en »själ« som lever
ning på universitet eller högskola och avslutat med en akademisk exavidare oavsett om de ursprungliga medarbetarna fortfarande finns kvar.
men på grund- eller avancerad nivå. I högre utbildning ingår även forsDetta är varken bra eller dåligt. Det bara är. Men det är intressant att
karutbildning. Det innebär inte att du behöver gå en forskarutbildning.
dessa mekanismer verkar även för förändringen. Sista steget i förändkapitel
Bara
att du känner till att den är en del i den högre utbildningen. Akaderingsarbetet är därför att integrera förändringarna i vårdenhetens eller
misk betyder att vara vetenskaplig, lärd och teoretisk.
verksamhetens kultur, så att det nya blir den accepterade normen: »Det
är så vi gör saker på den här enheten.«
Gunilla gav en pessimistisk beskrivning ovan om förutsättningarna
REFLEKTION
implementera kärnkompetenserna i svensk hälso- och sjukvård
•förPåattvilket
sätt visar du att du är akademiskt skolad i omvårdnad? Hur märks
och att genomföra förbättringar. Vi avslutar detta kapitel i en mer optidet i ditt dagliga arbete, i relation till patienter, närstående och arbets
mistisk anda med ett exempel från hennes vardag som ger hopp.
kamrater?

10. Evidensbaserad vård
– att veta och inte bara tro
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Trots min nattsvarta slutsats vill jag ändå ge ett gott exempel. I den
Betydelsen
av våradär
omvårdnadsteorier
kanviinte
Då menar
specialistgrupp
jag nu jobbar känner
stornog
tillitbetonas.
till varandra.
REFLEKTION
jag Vi
intehar
enbart
gamla
teorier
från
utan alla nya
samma
syfteamerikanska
och mål. Vi vill
att allt
ska1950-talet
vara evidensbaserat
•teorier
På vilket sätt vill du verka för att kultur och arbetssätt förändras mot en
dess,
till exempel
Mishels
teori om ovissoch som
är dettillkommit
inte det villsedan
vi skaffa
tillräckligt
mycket
erfarenhetsbaseevidensbaserad praktik?
rad kunskap. Om någon av oss grottar ner sig i ett ämne har vi tillit
• Vilka
färdigheter och kunskaper behöver du utveckla för att kunna leda
till att personen har gjort detta på ett bra sätt. Vi behöver inte ifråevidensbaserad
omvårdnad?
gasätta och kontrollera
allting. Det betyder inte att vi inte tar del av
• Hur
värderararbeten
du omvårdnadsvetenskap
i relation
medicinsk
vetenskap?
varandras
utan vi diskuterar dem,
mentill
inte
utifrån om
du
• Om
du
studerar
på
avancerad
nivå,
vilka
perspektiv
på
evidens
utgår
har gjort rätt eller fel. Diskussionen höjs till en annan nivå. Vi pra-du
från
hur om
ser du
på betydelsen Hur
av evidensbaserad
för din
Avancerad_omvardnad_inlaga.indd
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tar och
mycket
implementering.
vi ska motiveraomvårdnad
kollegor att
framtida
eller
omvårdnadsexpert?
förändraroll
ensom
viss specialistsjuksköterska
rutin. Vår grupp är sund
tycker
jag. Den består av
specialistutbildade sjuksköterskor som får utrymme att diskutera
evidens och hur vi ska gå till väga i denna specifika arbetsgrupp. Vi
får lov att göra det vi är tänkta att göra och vi grundar oss i kunkapitel
skap, erfarenhetsbaserad eller vetenskaplig.

2022-02-16 10:35

11. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
– känsla av sammanhang och förändringsprocesser
REFLEKTION

•
•
•
•

Vilka förändringar ser du behövs i din verksamhet och vilka vill du leda?
Vad behöver du för redskap för att leda ett mindre eller större förbätt
ringsarbete?
Om du skulle få formulera din vision för förbättringsarbetet, hur skulle
den se ut?
Om du är student på avancerad nivå, vilka delar i utbildningen rustar dig
för att klara kravet på förbättringsarbete i din framtida roll som specialist?

12. Säker vård
K A P I Tindivid
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– en balans mellan
organisation
kapitel
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Reflektera över hur säkerhetskulturen och säkerhetsklimatet är i den verk
samhet du arbetar?
Vad behöver förändras där du arbetar för att vården ska kunna vara säker?
Vilken roll ska du ha i den förändringen? Hur kan du ta ett ledarskap för
säker vård? Reflektera över möjligheter och hinder för ett sådant ledar
skap.
Om du är student i specialistutbildning, vilka redskap behöver du få i ut
bildningen för att kunna utöva en säker vård i din nya roll som specialist
sjuksköterska?
Hur brukar du tänka kring säker vård? Vilken av följande två frågor brukar
du ställa: Varför går det fel? eller Varför går det rätt?

Den systematiska bedömningen av patienten
som en grund för säker vård
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Säker vård är en kärnkompetens som du märker hänger ihop med flera

Att utveckla och implementera digitala egenvårdsstöd genom e-hälsa eller m-hälsa är att förbättra vårdens tillgänglighet och jämlikhet. Oavsett var du bor eller var du följs upp i hälso- och sjukvården kan du få
tillgång till kunskapsbaserade stöd. Slutligen utövas den digitala vården
kapitel
genom samverkan i team, där klassifikationer och beslutsstöd kan stödja teamets arbete på olika sätt.

13. Informatik
– att vårda digitalt
REFLEKTION

•
•
•

Vilken är din inställning till digital vård och informatik?
Hur vill du fördjupa din kunskap om den digitala vårdens förutsättningar,
utmaningar och förtjänster?
På vilket sätt kan din utbildning till specialist stödja din kompetensutveck
ling inom informatik?
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