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Inledning 

Att arbeta som sjuksköterska på en barn- och ungdomsavdelning skiljer sig från att arbeta 

med vuxna patienter. På barn- och ungdomssjukhuset i Linköping arbetar vi utifrån begreppet 

barn- och familjecentrerad vård, där barnets perspektiv ska sättas i fokus och vara centralt 

men där även familjen är närvarande. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka 

sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, med hänsyn till barnets åsikter, utifrån 

barnets ålder och mognad (United Nations, 1989). Genom att utgå från barnets perspektiv, dvs 

det individuella barnets tidigare erfarenheter, förväntningar och kunskap, lyssna på barnet och 

förklara så att barnet förstår kan vården kan skräddarsys efter det enskilda barnets behov. 

Detta skiljer sig från att ha ett barnperspektiv, där våra egna erfarenheter och förkunskaper om 

barn appliceras på det individuella barnet (Coyne, Hallstrom, & Soderback, 2016; Coyne, 

Holmström, & Söderbäck, 2018). I de fall barnet inte har förmåga att själv uttrycka sig är det 

viktigt att lyssna in föräldrarna och se dem som en naturlig och viktig länk mellan 

vårdpersonal och barn. Barn- och familjecentrerad vård är ett viktigt arbetssätt som nya 

medarbetare på barnkliniken behöver få utökad kunskap om, oavsett om de är 

nyutexaminerade eller erfarna i sin yrkesroll. Det är dessutom sjuksköterskans ansvar att 

prioritera att barn och familj får sina specifika omvårdnadsbehov tillfredsställda och att 

barnets styrkor och känslighet blir uppmärksammade (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, 

2016; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Socialstyrelsen har yttrat att patienter som vårdas 

av personal som har fel eller otillräcklig kompetens kan vara direkt farligt och är därför mest 

angeläget att motverka. Fel eller otillräcklig kompetens uppfattas som särskilt allvarligt när 

pressen på verksamheten är hög, eftersom det då ofta handlar om att göra viktiga 

prioriteringar (Socialstyrelsen, 2018). 

Jag har fått i uppdrag av klinikledningen att undersöka olika pedagogiska modeller som skulle 

kunna användas i kliniken för att öka omvårdnadskompetensen utifrån ett barn- och 

familjecentrerat perspektiv på barn- och ungdomsavdelningarna i Linköping. För att kunna 

utföra detta behöver jag skaffa mig mer kunskap och reflektera över hur jag kan skapa goda 

förutsättningar för utbildning och fortbildning på kliniken där nya medarbetare, likväl som de 



mer erfarna, kan tillgodogöra sig nya kunskaper och använda dessa i sitt omvårdnadsarbete 

utifrån ett barn- och familjecentrerat perspektiv.  

Syftet med detta arbete var således att identifiera en pedagogisk modell för utbildning och 

fortbildning av omvårdnadspersonal på barn- och ungdomsavdelningarna i Linköping, med 

målet att öka kunskapen inom ämnet omvårdnad och barn- och familjecentrerad vård samt 

höja omvårdnadens status som eget kompetensområde. 

Reflektion över pedagogiska teorier  

Principer för lärande och undervisning 

Det skulle ha varit bra om det fanns en färdig modell med den bästa och mest effektiva 

undervisningsmetoden men här är didaktiken samstämmig: Det finns ingen generell 

undervisningsmetod som är bäst. Undervisningsmetoder och lärsituationer ska väcka 

nyfikenhet, utmana tidigare erfarenheter, kunskap och kompetens, ge valfrihet och möjlighet 

att följa egna intressen i lärarbetet, ge möjlighet till självstyrning och självreglering, samt få 

möjlighet att samarbeta med andra i inlärningstillfället (Pettersen & Torhell, 2008). För att 

kunna välja och utforma en bra undervisningsstrategi bör analyser av lärandeprinciper göras. I 

Pettersen & Torhell (2008) beskrivs sju olika principer för lärande och undervisning utifrån 

flera olika källor förankrade i kognitiv och konstruktivistisk forskning. Dessa principer 

handlar om hur olika undervisningsmetoder och strategier kan utformas för att på bästa 

möjliga sätt möjliggöra lärande. Dessa principer riktar sig främst till undervisningssituationer 

av studenter i högre utbildning men min reflektion är att det kan vara relevant att analysera 

dem även vid planering av utbildning på barnkliniken. Jag har valt ut några som jag anser vara 

särskilt betydelsefulla: 

• ”Aktivering av tidigare erfarenhet, kunskap och kompetens”. Denna princip bygger på 

att se till den kunskap som redan finns och att undervisa i enlighet med detta. Genom 

att ta reda på vilken kunskapsgrund som medarbetarna har och utgå från den kommer 

fokuset att ligga på vidareutveckling och konstruktion av ny information och nya 

begrepp, vilket gör lärandet mer intressant och meningsfyllt.  

 

• ”Fokus på utveckling av flexibla och funktionella kunskapsbaser”. Ibland kan det vara 

nödvändigt att omstrukturera sig och få nya kunskaper som ersätter de gamla. Tidigare 



erfarenheter behöver knytas till nya begrepp i kunskapsstrukturer som är förankrade i 

ny vetenskaplig kunskap. Detta kan vara både frustrerande och slitsamt. Här har den 

som undervisar en viktig roll att stödja och hjälpa den som ska lära att utveckla en 

förståelse av ämneskunskapen och organisera denna så att det blir lätt att återhämta 

och använda den i relevanta situationer. 

 

• ”Lärande och undervisning i förbindelse med autentiska uppgifter och kontexter” är 

en princip som handlar om att autentiskt lärande måste ske i autentisk miljö för att den 

inlärda kunskapen ska kunna överföras, anpassas och användas praktiskt. Detta är 

något som används under sjuksköterskeutbildningar genom verksamhetsförlagd 

utbildning men som även behöver reflekteras över vid utbildning och fortbildning för 

vårdpersonalen på kliniken. 

I en utbildningssituation krävs det dessutom att den som ska lära är engagerad, motiverad och 

vill lära sig. Detta beaktas i en annan av de lärandeprinciper som beskrivs i Pettersen och 

Torhell (2008): 

• ”Undervisning och lärande med utgångspunkt i problemsituationer och kognitiva 

konflikter”. Det är i mötet med problemsituationer som tidigare kunskap och 

erfarenhet aktiveras och problembaserat lärande har visat sig ha en motivations- och 

lärofrämjande effekt. Inom didaktiken ses ett sammanhang mellan motivation och 

kognition där lärande förutsätter motivation och intresse, vilket ska beaktas i 

utformandet av undervisningsmetod.  

Min uppfattning är att sjuksköterskor som arbetar på en barn- och ungdomsavdelning är 

intresserade och motiverade att vilja utvecklas i sitt yrke och positiva till fortbildning. Då 

flertalet av sjuksköterskorna på barnkliniken i Linköping är utbildade på Linköpings 

Universitet har de tidigare erfarenhet av problembaserat lärande och att arbeta utifrån 

scenarion med problembaserade situationer. Kan denna erfarenhet användas och utnyttjas vid 

utbildning och fortbildning på kliniken? 

Work based learning  

Lärande handlar inte bara om att ta kurser utan ingår dagligen i sjuksköterskans arbete i form 

av ronder, fallbeskrivningar och tvärprofessionella teammöten, diskussioner med kollegor och 

i mötet med patienten (Attenborough, Abbott, Brook, & Knight, 2019; Gregory, Hopwood, & 



Boud, 2014). Den sortens lärande som pågår under arbetet ingår i begreppet ”Work based 

learning” (WBL). Det finns ingen samstämmig definition på vad WBL innebär men en 

beskrivning, utformad av Glasgow Caledonian University, är att WBL är ett planerat lärande 

där resultatet erhålls utifrån erfarenheter genom sin yrkesroll. Som komplement till det 

experimentella lärandet är det praxis att läsa, forska eller arbeta i grupp för att sätta lärandet i 

en teoretisk eller praktisk kontext (Clarke & Copeland, 2003). Brown, Harte och Warnes 

(2007) har beskrivit två modeller av WBL för användning av utveckling av vårdpersonal; ”the 

affirmative model” (fritt översatt till ”den bekräftande modellen”) och ”the transformative 

model” (fritt översatt till ”den transformativa modellen”). När den bekräftande modellen 

används finns en tydlig önskan och struktur över kunskapsmål och vilken kompetens som 

krävs. Den riktar sig främst till nya medarbetare som behöver grundkunskaper och i det 

exemplet Brown m.fl. beskrivit formades detta till en kurs över två år där det gavs möjlighet 

till litterära studier en gång/vecka på plats på arbetet. I kontrast till den bekräftande modellen 

står den transformativa modellen, där det handlar om att frigöra kreativitet och företagsamhet 

samt stödja medarbetaren i förnyande och skapande av förändring på arbetsplatsen. För att nå 

målen användes mentorer och sakkunniga akademiker på plats kontinuerligt och lärandet och 

återkopplingen skedde ofta individuellt. Den transformativa modellen är mer liberal och riktar 

sig, enligt Brown m.fl. mot mer erfarna medarbetare. Deras slutsats är att båda modellerna 

behövs för att möta samtliga medarbetares behov.  

Nevalainen m.fl. (2018) har beskrivit WBL som en viktig del i sjuksköterskans professionella 

utveckling men ser även en paradox: samtidigt som stress och krav på hög effektivitet ökar 

inom organisationen har behovet av lärande och utveckling av den professionella 

kompetensen ökat. Förutsättningar för professionell utveckling handlar inte bara om att 

tillförskansa sig ny kunskap utan även ifrågasättande av tidigare och förmågan att kritiskt 

utvärdera arbetsrutiner. Williams (2010) fastslår i en litteratursammanställning att cheferna 

måste arbeta för att utveckla en lärandekultur på arbetsplatsen om WBL ska kunna vara 

effektivt. Här känner jag att jag har ett gott stöd i mina chefer som är positiva och vill skapa 

goda förutsättningar för medarbetare ska få goda kunskap inom barn- och familjecentrerad 

omvårdnad. Vidare beskriver Williams att kvalificerade åtgärder ska göras för att stödja 

personalen till kritisk reflektion och för att kunna göra förändringar i praktiken, då WBL har 

potential att utveckla både individen och kliniken.  



Utförande 

Följaktligen har jag identifierat några viktiga punkter som bör beaktas för att skapa goda 

förutsättningar att öka kompetensen hos omvårdnadspersonalen på barnkliniken: 

1. Inventera tidigare kunskap hos medarbetarna  

2. Motivera och hjälpa medarbetare att förstå varför de behöver den nya kunskapen   

3. Skapa en lärmiljö som är autentisk och problembaserad och som uppmuntrar till 

kritisk reflektion 

Likaså har jag identifierat två modeller av WBL att arbeta med vid implementering på 

kliniken och hur dessa skulle kunna utformas. 

Den bekräftande modellen – Studiecirkel för ny personal 

Den bekräftande modellen utformas i form av en studiecirkel för nyanställd 

omvårdnadspersonal som saknar tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och 

familjecentrerad vård. Idag finns koncept på studiecirklar för sjuksköterskor att reflektera 

över evidens och personcentrering i omvårdnadsarbetet, framtagna av Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet, dock är inte dessa inriktad mot barn- och 

familjecentrerad vård. Jag har sökt i flera vetenskapliga databaser (PubMed, Scopus, 

UniSearch, Google Scholar) och även gjort sökningar på svenska och engelska på Google 

men inte funnit något om studiecirklar för kliniskt verksam omvårdnadspersonal på barn- och 

ungdomsavdelningar. Därför har jag, tillsammans med mina vårdenhetschefer, reflekterat 

över de koncept som beskrivits av SSF och Vårdförbundet och hur en studiecirkel skulle 

kunna appliceras på barnkliniken.  

Studiecirkeln skulle ha en gruppträff en gång/månad, 2 timmar per tillfälle, med uppehåll över 

sommaren. Inför varje tillfälle läser medarbetarna ett avsnitt i en studielitterär bok om 

pediatrisk omvårdnad och/eller en artikel som tar upp aktuella omvårdnadsproblem att läsa 

igenom för att sedan ledas i en diskussion i grupp om hur de kan applicera det de har läst i sitt 

arbete. Studiecirkeln behöver en sakkunnig ledare som deltar i samtal och reflektion, men har 

ett särskilt ansvar att föra processen framåt, se till att alla får komma till tals och att gruppen 

håller sig till ämnet. En tanke är att hålla studiecirkeln rullande så att ny personal kan hoppa 

in oavsett vilken gång i ordningen det ärv och att man kan ta igen ett ämne vid senare tillfälle 

om man missat detta tidigare. Genom att de som varit med ett tag får mer kunskap har de även 



mer kunskap att dela med sig av till de som kommer nya. En lagom studiegrupp 8-12 

personer. Skulle gruppen bli för liten kan även mer erfaren personal som önskar bjudas in. 

Dessa studiecirklar beräknas starta upp under våren 2022. 

Den transformativa modellen – Omvårdnadsronder 

Den transformativa modellen skulle bestå av omvårdnadsronder där samtliga medarbetare 

som är intresserade, men framför allt omvårdnadspersonalen, medverkar. Omvårdnadsronden 

leds företrädelsevis av en specialistutbildad, erfaren sjuksköterska (Perry & Paterson, 2005). 

Det huvudsakliga syftet med omvårdnadsronder är att prioritera att patienten får sina specifika 

omvårdnadsbehov tillfredsställda samt att omvårdnadsfokuset förstärks på ett mer strukturerat 

sätt (Carpman, 2017). I den här kontexten handlar det om barnet och dess familj. Därtill har 

omvårdnadsronder beskrivits vara positiva för lärprocessen och en möjlighet för kliniskt 

verksamma sjuksköterskor att utöka sina kunskaper. De är relevanta för omvårdnad, 

tankeväckande och engagerande (Tobiano et al., 2019). Omvårdnadsronder bidrar till ett 

aktivt lärande och reflektion kring omvårdnad och främjar utbyte av kunskap och erfarenhet 

hos personalen ("Omvårdnadsrond, Avdelning 57, Södersjukhuset," 2016).  

Omvårdnadsronder kan utföras på olika sätt. En studie från England beskriver implementering 

av en modell av omvårdnadsrond med syfte att öka sjuksköterskors lärande av sitt arbete på 

en intensivvårdsavdelning (Tobiano et al., 2019). Omvårdnadsronderna hölls under en timme, 

två gånger i veckan. Innan de påbörjades identifierades två patientfall av senior vårdpersonal 

för inkludering i omvårdnadsronden, utifrån aktuella teaminlärningsbehov. 

Omvårdnadsronden började med att patientansvarig sjuksköterska, med stöd från en 

specialistsjuksköterska som fungerade som handledare, gav en presentation av patientens 

historia och kliniska problem. Därefter följde en diskussion där olika omvårdnadsproblem 

togs upp, varpå en specifik fråga som krävde en lösning eller diskussion identifierades. 

Handledaren initierade till gruppdiskussioner för att utforska och besvara frågorna. 

Sjuksköterskorna engagerade sig sedan i diskussioner om olika informationskällor och vägde 

dessa mot varandra för att besluta om de bästa möjliga omvårdnadsåtgärderna som skulle 

vidtas för patienten (Tobiano et al., 2019).  

Thoraxkliniken i Lund har ett liknande upplägg med omvårdnadsrond en timme i veckan, där 

patienter som avviker från det förväntade tas upp. Personalen diskuterar patientens 

omvårdnadsbehov och problem men också deras tillgångar och resurser. För att täcka alla 



omvårdnadsbehov används en särskild manual med sökord där problem identifieras och där 

delmål, åtgärder och utvärdering sätts in (Carpman, 2017; Region Skåne, 2021). 

På en kärlkirurgisk avdelning på Södersjukhuset genomförs omvårdnadsrond av en grupp 

bestående av sjuksköterska, undersköterska och vårdenhetschef. Patienter som har vårdats på 

avdelningen i tre dagar eller längre rondas en gång i veckan utifrån ett för ändamålet 

framtaget protokoll med omvårdnadsbegrepp. Här inkluderas patienten, som får beskriva hur 

hen har upplevt vården utifrån protokollet. Gruppen gör sedan en genomgång av vad som 

dokumenterats gällande omvårdnad och återkopplar till patientansvarig sjuksköterska. 

Omvårdnadsronderna utvärderas kontinuerligt och har lett till åtgärder och förändringar i 

omvårdnadsarbetet ("Omvårdnadsrond, Avdelning 57, Södersjukhuset," 2016). 

Min reflektion är att den engelska samt den skånska modellen är mer inriktade på att öka 

kompetensen hos personalen, då omvårdnadsronden blir en lärsituation där specifika 

omvårdnadsbehov tas upp, diskuteras och reflekteras över, och att detta på sikt leder till 

förbättring och förändringar i omvårdnadsarbetet. Det upplägget faller väl ihop med de tre 

punkterna som jag identifierade tidigare för att skapa goda förutsättningar att öka 

kompetensen hos omvårdnadspersonalen; Inventera kunskap, motivera lärande och skapa en 

autentisk, problembaserad lärmiljö. Omvårdnadsronderna på Södersjukhuset tycks mig mer 

inriktade på direkt förbättring av omvårdnadsarbetet, vilket på sikt bidrar till ökad kompetens, 

men saknar den direkta diskussionen och reflektionen med personalen som vårdar patienten. 

Att införa omvårdnadsrond på barnkliniken i Linköping är fortfarande under diskussion och 

ett förslag på utförande kommer att arbetas fram i samarbete med specialistsjuksköterskor 

från de olika barnavdelningarna samt klinikledningen. 

Sammanfattning 

Jag har i detta arbete identifierat och reflekterat över två möjliga pedagogiska modeller för 

utbildning och fortbildning av omvårdnadspersonal på barn- och ungdomsavdelningarna i 

Linköping: Den bekräftande modellen i form av studiecirklar och den transformativa 

modellen i form av omvårdnadsronder. Jag har även reflekterat över vikten av att inventera 

tidigare kunskaper, motivera medarbetarna till ny kunskap samt att skapa en autentisk och 

problembaserad lärmiljö. Min förhoppning är att genom implementering av dessa 

pedagogiska modeller som ett vardagligt inslag i det kliniska arbetet kommer att öka 

kunskapen inom ämnet omvårdnad och barn- och familjecentrerad vård samt höja 



omvårdnadens status som eget kompetensområde, i syfte att tillgodose barnets och dess 

föräldrars behov. 
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