Människa och professionell
Samtalsmaterial för personal inom vård och omsorg

Människa och professionell

Samtalsgrupper med personal som möter liknande situationer ger tillfälle till
reflektion och eftertanke. Att lyssna till de andra deltagarnas berättelser och få
dela personliga reflektioner och frågor kan bli en hjälp att stärka oss både i vår
yrkesroll och som medmänniskor.
När vi kan urskilja vårt eget från den andres och vet vad som berör oss i mötet
med andra kan våra erfarenheter bli en resurs som ger oss mod att gå in i
komplicerade situationer samtidigt som vår uthållighet ökar. Samtalsgruppen
kan bli ett stöd i att vara människa och professionell.

Bakgrund

Sjukhuskyrkan på Östra Sjukhuset i Göteborg har i flera år arbetat med samtalsgrupper med materialet ”Det handlar om livet där döden är en naturlig
del”. Deltagarna har en tid efter avslutade grupper önskat en fortsättning.
Gunilla Bohlin-Ström, sjukhuspräst, och Johan Möller, sjukhusdiakon, vid
Östra Sjukhuset har sammanställt frågeställningar och tagit initiativet till ett
nytt material. Ingela Bergström på Sensus har skapat det pedagogiska
upplägget. Materialet är framtaget med medel från Härlanda församling.

Samtalsgruppen

Gruppen bör bestå av 6–7 deltagare och 2 ledare. Det kan vara personal som
arbetar tillsammans eller personal från olika avdelningar som bildar en grupp.
Materialet är planerat för fyra träffar under en termin, varannan eller var
tredje vecka. Träffarna är planerade för genomföras under en timme.

Ledarna i samtalsgruppen

Ledarna deltar i gruppen och delar med sig av sina reflektioner både i
samtalets ”rundor” och i det mer fria samtalet. Ledarna kan få stöd och
uppmuntran genom Sensus studieförbund. Sensus ordnar regelbundet
ledarutbildningar för gruppledare. Sjukhuskyrkan på Östra Sjukhuset,
Göteborg, kan också hjälpa dig om du vill ha coachning. Lycka till!
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1. Första samlingen: Ett etiskt dilemma

A. Hälsa välkommen till gruppen!
1.

Låt alla presentera sig genom att berätta vad de heter.
Därefter presenterar ni ledare er lite mer.

2. Berätta om kursens upplägg.

3. Gå igenom samtalsreglerna:
Det som sägs stannar i gruppen
Alla talar i jag-form
Det jag säger idag är det OK att ändra på i morgon
Jag har rätt att vara tyst
Alla hjälps åt att hålla tidsramarna

B. Vilka är förväntningarna på denna kurs?
•

Låt var och en fundera över vilka förväntningar de har på denna
kurs. Låt deltagarna skriva sina förväntningar på en lapp.

•

När alla har skrivit ner sina förväntningar kan ni göra en runda
där var och en berättar om sina förväntningar utan att bli
avbruten eller kommenterad.

•

Gruppledaren samlar in lapparna och sparar dem till sista
gången. Lapparna blir på så sätt en del av utvärderingen.

C. Ett etiskt dilemma
I vården uppstår det hela tiden etiska dilemman. Vi skissar två
exempel. Deltagarna har kanske en aktuell frågeställning som ni kan
använda istället. Välj ett dilemma.

1. Hur länge ska man vårda en patient? Var går gränsen när det inte
längre är värdigt att vårda? Läkarna har det yttersta ansvaret att ta de
besluten och ändå kan det skapa oro och tveksamheter i arbetslaget.
Hur tänker ni? Har ni ett konkret exempel?
Låt var och en fundera: Vad väcker dilemmat hos dig? Vad gör
dilemmat med dig? När alla funderat en stund kan ni låta ordet gå runt.
Låt var och en berätta utan att bli avbruten eller kommenterad. När
alla som vill berättat kan ni samtala en stund om era erfarenheter. Ser
ni likheter och skillnader i era berättelser?

2. Anhöriga till en patient ifrågasätter om personalen tar hand om
patienten på ett bra sätt. De vill därför vara med och sköta om
patienten. Personalen menar att det tvärtom är viktigt att patienten så
mycket som möjligt tar hand om sig själv, att det är en del av
rehabiliteringen.
Låt var och en fundera: Vad väcker dilemmat hos dig? Vad gör
dilemmat med dig? När alla funderat en stund kan ni låta ordet gå runt.
Låt var och en berätta utan att bli avbruten eller kommenterad. När
alla som vill berättat kan ni samtala en stund om era erfarenheter. Ser
ni likheter och skillnader i era berättelser?

D. Inför nästa gång
Nästa samling kommer att handla om olika kulturer.

F. Avslutning
Låt var och en säga med ett ord eller en mening: Detta tar jag med mig
hem. Använd gärna en ”talking stick”, ett fokusföremål. Den som har
ordet får berätta utan att bli avbruten eller kommenterad.

2. Andra samlingen – Olika kulturer
och ett förhållningssätt

A. Inledning

Påminn deltagarna om samtalsreglerna:
•

Det som sägs stannar i gruppen

•

Alla talar i jag-form

•

Det jag säger idag är det OK att ändra på i morgon

•

Jag har rätt att vara tyst

•

Alla hjälps åt att hålla tidsramarna

Låt var och en berätta en tanke de burit på sedan sist i cirka 1 minut.
Låt ordet gå runt och använd gärna en ”talking stick”, ett fokusföremål.
Den som har ordet får berätta utan att de andra avbryter.

B. Olika kulturer och ett förhållningssätt
World values map är en karta som tas fram vart fjärde år av World
Values Survey (WVS). Den bygger på intervjuer av 1200 – 1500 invånare i de berörda länderna.
WVS är ett globalt forskarnätverk vars data gör det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om
mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället,
korruption, förtroende visavi samhällets organ och många andra förhållanden av betydelse för våra samhällens framtida utveckling. WVS
har sedan 1981 regelbundet genomfört enkätundersökningar i närmare
hundra länder och totalt har nära 350 000 personer intervjuats genom
åren.
Kulturkartan är baserad på ett urval frågor ur studien och visar hur
olika länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas värderingar.
Den senaste kartan publicerades 2015. 61 länder deltog i mätningen där
1200–1500 personer i varje land svarade på frågor om hur man t.ex. ser
på familj, arbete, religion, politik, samhälle, vetenskap, trygghet, säkerhet, våld eller framtiden.

World values map. Bild hämtad från www.iffs.se/world-values-survey december 2017.

Den undre axeln, x-axeln, mäter synen på livet i en rangordning från
ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju längre
högerut ett land placerar sig, desto viktigare är individens frihet.
Den vänstra axeln, y-axeln, mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar långt ned och
sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.
Titta på kartan tillsammans. Vilka länder har ni kontakt med i arbetet
och som privatpersoner? Kanske har ni som deltar i gruppen era rötter
i olika länder? Kanske möter ni patienter/vårdtagare med bakgrund i
olika kulturer?

I samtalsgrupper om ”Livet och döden” har vi pratat om att olika
kulturer ser olika på döden och döendet. Skillnaderna kan också finnas
i hur anhöriga och vänner vill besöka patienten, i synen på läkemedel
och omvårdnad, vad som ska sägas till en svårt sjuk, med mera. Det är
viktigt att poängtera att i vården, i det officiella Sverige, ska vi agera
enligt arbetets värdegrund byggd på forskning i medicin och omvårdnad.
Vi ska med andra ord agera med värdegrunden uppe i det högra hörnet
på kartan trots att vi själva kanske hör mer hemma lite längre ner till
vänster eller gärna vill möta förväntningar hos patienter och anhöriga
som har sina rötter i andra kulturer. Vi behöver kunna känna oss trygga
i vårt agerande.

•

Samtala tillsammans om hur olikheterna påverkar er själva och
arbetet.

•

Titta på det dilemma ni samtalade om första gången. Skulle ni
kunna föra in tankar om olika kulturer i det dilemmat?

•

Kan ni komma på några fler konkreta exempel?

C. Inför nästa gång
Förbered deltagarna på nästa samling.
Teman som då tas upp: Vad händer med mig i en konflikt?

D. Avslutning
Låt var och en säga med ett ord eller en mening: Detta tar jag med mig
hem. Använd gärna en ”talkingstick”, ett focusföremål. Den som har
ordet får berätta utan att bli avbruten eller kommenterad.

3. Tredje samlingen - Vad händer med
mig i en konflikt?

A. Inledning

Påminn deltagarna om samtalsreglerna:
•

Det som sägs stannar i gruppen

•

Alla talar i jag-form

•

Det jag säger idag är det OK att ändra på i morgon

•

Jag har rätt att vara tyst

•

Alla hjälps åt att hålla tidsramarna

Låt var och en berätta en tanke de burit på sedan sist i cirka 1 minut.
Låt ordet gå runt och använd gärna en ”talking stick”, ett fokusföremål.
Den som har ordet får berätta utan att de andra avbryter.

B. Vad händer med mig i en konflikt?
1. Definition av konflikt: När något eller någon står mellan mig och mitt
behov.
Samtala tillsammans om definitionen av ordet konflikt. Vilka tankar får
ni?
2. Kopiera deltagarbladet ”konfliktknappar” och dela ut till var och en i
gruppen.
Låt var och en sitta och fundera en stund på vad hen känner, hur hen
agerar eller vad hen brukar drabbas av när en har hamnat i en konflikt.
Låt den som vill berätta om hur denna övning fungerade. Skapade
övningen några nya tankar? Samtala tillsammans. Om ni önskade hur
ni ville reagera vid en konflikt – hur skulle ni reagera då?

3. Individ, relation, organisation
Konflikter kan beröra olika nivåer. Individnivå – Relationsnivå – Systemnivå/organisationsnivå. Det gäller alla konflikter, såväl vardagliga
situationer i familjen, i yrkeslivet liksom i internationella konflikter.

Exempel:
Det är ingen som lagat mat idag hemma.
Jag är trött och orkar inte laga mat – individ.
Vi går bara förbi varandra och surar över att inget blir gjort – relation.
Vi tar oss aldrig tid att sätta oss ner och skriva ett schema för att ha koll
på hur mycket var och en i familjen har att göra - system .
En kollega gör inte de arbetsuppgifter hen ska.
Jag har inte de kunskaper jag behöver för att utföra uppgiften – individ.
Du och jag kan ha missförstått varandra – relation.
Introduktionen på arbetsplatsen var bristfällig så jag har missförstått
mina uppgifter – system/organisation.

•

Samtala tillsammans om de tre nivåerna i en konflikt. Ibland kan en
konflikt beröra alla tre nivåerna, ibland kanske endast någon. Har ni
konkreta exempel?
Ibland när vi samtalat om definitionen av en konflikt - när någon eller
något står mellan mig och mitt behov – har det kommit upp funderingar
på vem jag är i meningen? Är det inte väl egoistiskt att tänka så?
Tanken är att ibland syftar begreppet ”mitt behov” till mig som person/
individ, så som att jag behöver mer tid att lära mig, ibland syftar ”mitt
behov” av mig i min yrkesroll exempelvis ”som sjuksköterska vill jag kunna följa min yrkeskod”, ibland kan ”mitt behov” syfta till min avdelnings
principer.

•

Plocka fram det dilemma ni tittade på vid första samlingen.
Kan teorierna om konflikter ge ytterligare en vinkel på dilemmat?
Samtala tillsammans.

C. Inför nästa gång
Förbered deltagarna på nästa samling.
Teman som då tas upp: Vad händer i sorgens närhet?

D. Avslutning
Låt var och en säga med ett ord eller en mening: Detta tar jag med mig
hem. Använd gärna en ”talking stick”, ett fokusföremål. Den som har
ordet får berätta utan att bli avbruten eller kommenterad.

4. Fjärde samlingen – i sorgens närhet

A. Inledning

Påminn deltagarna om samtalsreglerna:
•

Det som sägs stannar i gruppen

•

Alla talar i jag-form

•

Det jag säger idag är det OK att ändra på i morgon

•

Jag har rätt att vara tyst

•

Alla hjälps åt att hålla tidsramarna

Låt var och en berätta en tanke de burit på sedan sist i cirka 1 minut.
Låt ordet gå runt och använd gärna en ”talking stick”, ett fokusföremål.
Den som har ordet får berätta utan att de andra avbryter.

B. Sorg
Sorg är en naturlig reaktion på en förlust. I sorgen får vi kroppsliga,
emotionella och kognitiva reaktioner. Vi blir långsammare, trögare i
tankarna och stelare i musklerna. Känslorna kan växla oerhört snabbt
från glädje till ilska genom alla mellanlägen. Sömnen påverkas. Vi kan
vilja antingen isolera oss från andra eller blir mer angelägna om att
vara tillsammans med andra.
Sorgen visar att det vi sörjer var mycket viktigt för oss. Det kan vara
människor vi sörjer men också när våra egna möjligheter begränsats
av t.ex. en sjukdom. Vi kan sörja en nära anhörig, en välfungerande
kropp, ett aktivt liv, arbetskamrater och vänner. När ett barn dör talar
vi ibland om sorgen som en förlust av framtid. Det handlar då både om
planer vi haft tillsammans och drömmar som inte blir av. Jag blir en
annan genom alla förluster.
•

Samtala tillsammans.
Hur tänker ni om sorg? Hur vill ni beskriva begreppet sorg?

C. Professionella möten i sorgens närhet
När vi finns nära medmänniskor som drabbats av sorg påverkar det
också oss som professionella. Sorgen kan påminna oss om vår egen sorg
och våra drömmar och planera för vår framtid. Men att finnas nära en
människa som drabbats av sorg kan också vara svårt på många andra
sätt.
•

Låt var och en fundera: Hur är det för mig att möta människor i
sorg?

•

Låt var och en berätta: hur det är för mig att möta människor i
sorg.
Låt ordet gå runt. Var och en får berätta utan att bli avbruten.

•

Samtala tillsammans om era erfarenheter.
Finns det likheter i era berättelser? Finns det skillnader?

•

Låt var och en fundera en stund kring frågorna nedan:

Tröst		
Löften
Tårar
Rädsla
Närhet
Tid 		
Vanmakt
		
•

Lätt och svårt. Tala eller vara tyst?
Hur mycket kan man lova?
Vad händer med mötet om jag börjar att gråta?
Vilka situationer gör mig rädd?
Hur är jag nära och professionell?
Hur kan man mötas trots tidspress?
Hur står jag ut med känslan av vanmakt hos patienter?

Samtala tillsammans. Vilken fråga vill ni börja med? Låt samtalet
bölja fritt fram och tillbaka.

D. Avslutning
Låt var och en säga med ett ord eller en mening: Detta tar jag med mig
från vårt samtal idag. Använd gärna en ”talking stick”, ett fokusföremål.
Den som har ordet får berätta utan att bli avbruten eller kommenterad.

F. Utvärdering
Lämna ut utvärderingsfrågorna i pappersformat tillsammans med de
post-It-lappar deltagarna skrev den första samlingen. Ni kan antingen
göra utvärderingen sittandes i rummet eller låta var och en fylla i
frågorna på hemmaplan. Samla in mejladresser om ni vill maila ut
utvärderingen till deltagarna.

Kursavslutning
Låt var och en säga med ett par ord eller ett par meningar: Detta har gruppen
betytt för mig. Dela ut ett diplom till deltagarna!

Konfliktknappar

Gråter

Lyssnar

Prata
bort!

Håll
med!

Säg
emot!

Blir
tyst

Det är
mitt fel!

Blir
rädd

Ont i
magen

Fly!

Huvudvärk

Tänk på
något
annat!

Går
iväg

Det är
ditt fel!

Frågar

Utvärderingsfrågor:
1. Första gången fick du skriva ner förväntningar. När du nu läser dem, stämmer
de överens med hur det blev, saknar du något, är det något du skulle vilja göra
annorlunda?

2. Hur har det varit att dela tankar och reflektioner?

3. Vilken frågeställning hänger sig kvar i dina tankar?

4. Vad har varit bra?

5. Vad behöver förändras?

6. Vill du fortsätta att reflektera över att vara människa i det professionella? Hur?

Människa och professionell
Samtalsgrupper med personal som möter liknande situationer ger
tillfälle till reflektion och eftertanke. Att lyssna till de andra deltagarnas
berättelser och få dela personliga reflektioner och frågor kan bli en hjälp
att stärka oss både i vår yrkesroll och som medmänniskor.
När vi kan urskilja vårt eget från den andres och vet vad som berör oss
i mötet med andra kan våra erfarenheter bli en resurs som ger oss mod
att gå in i komplicerade situationer samtidigt som vår uthållighet ökar.
Samtalsgruppen kan bli ett stöd i att vara människa och professionell.

