
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
Desember  2008 
Årgang 8, nummer 1 

 

www.sykepleierforbundet.no  

 
 

  

  

  

  
 
 

  

  

  

  Henvendelser til 
faggruppen; v/leder 
Frank Oterholt   

 37 04 26 14 / eller 
oterholt@online.no  

 

” Faglighet og undring 

i evidensens tidsalder” 
 

Dette er tittelen på 
fagkongressen i 2008 er basert 
i en erkjennelse av at siden 
årtusenskiftet har arbeidet i 
helse- og sosialsektoren blitt 
utfordret fra flere kanter. En 
omfordeling av velferds- og 
omsorgstjenester krever i 
større grad effektivitet og 
hurtighet i tjenestetilbudene. 
Kunnskapsgrunnlaget skal i 
større grad baseres på 
evidensbasert forskning eller 
beste praksis.  
 

I relasjon til disse kravene 
utfordrer fagfolks opplevelser 
og utøvelser av faglighet i form 
av hva som er god hjelp. 
Rommet og mulighetene for å 
drive systematisk undring over 
det faglige arbeidet settes 
under sterkt press. Samtidig er 
flere brukere mer kritiske til 
den hjelp de tilbys.  
 

Totaliteten i disse utfordring-
ene kan tidvis føre til en 
forvitring av relasjonen mellom 
bruker og hjelper, frag-
mentering og underkjenning av 
det faglige skjønnet samt en 
individualisering av det faglige 
kollektivet.  
 

Konferansen ønsker å belyse 
disse temaene fra ulike vinkler.  

 

Konferansen starter med et 
Kreativt faglig verksted der vi 
setter søkelyset på systematisk 
kunnskapsutvikling i praksis. 

Vi sees! 

 

Flua på 
veggen… 
 

Heidi 
Langegard er 
familie-
terapeut og 
veileder. I 
tillegg har 
hun utdanning 

i psykologi og teologi. Hun 
arbeider på Kirkens 
familiekontor Hallingdal. 
Artikkelen hennes har hun 
kalt;  
 
Tid i relasjon til 
veiledning 
 

 

I artikkelen setter jeg fokus på 
tid. Den personlige tiden, og 
framtid, fortid og nåtid. For å 
finne en god rytme i en samtale 
trenger vi finne den andres 
”tid” og ”nå”. Det kan bli 
vanskelig å samtale om fortid 
og framtid om vi ikke finner 
personens nåtid i samtalen. Det 
å være helt til stede i nåtiden 
virker så enkelt, men kan 
likevel være så vanskelig. Vi 
har en personlig tid, en egen 

. 

. 
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puls som mange ganger kan 
komme i kollisjon med andre 
menneskers tid og puls. Den 
kan påvirke samarbeidet i en 
gruppe. Om vi kommer i utakt 
med hverandre, kan det bli 
utrygt. Jeg tenker at personens 
”tid” og personens ”nå” hører 
tett sammen. Veileder skal lete 
etter veilandens ” tid” og ”nå”.  
 
Hvilken puls har veilanden og 
hvordan stemmer den inn med 
gruppens puls? Det er etter min 
mening, en av de store 
utfordringene  i en veiledning-
gruppe. 
 

 
Hva er da tid? Jeg vet godt 
hva det er, så lenge ingen 
spør meg, - 

 men om jeg må forklare, 
stårjeg svarløs. 

Augustinus. 

Tidsperspektiv 

Tid er en grunnleggende 
dimensjon som fins der uansett 
om vi setter fokus på den eller 
ikke. Når man begynner å sette 
fokus på tid, så fins det 
uendelig mange perspektiver. 
Jeg har valgt å sette fokus på 
to.  
1. Hvordan kan fortid, nåtid, 
framtid bli nyttige perspektiv i 
veiledning?  
2.Hvordan påvirker menneskers 
individuelle tid (puls)en 
veiledningsgruppe?  
 

Det er det subjektive 
perspektivet av tid og ikke det 
objektive (om det nå fins) som 
jeg vil ha fokus på.  Først, tar 
jeg opp forskjellige tids-
perspektiv og setter fokus på 
områder i livet der tiden gir 
ulike perspektiv. Deretter 
drøfter jeg hvordan fortid, nåtid 
og framtid kan bli nyttig i 
veiledning. Neste avsnitt er 
puls. Her ønsker jeg å sette 

fokus på personlig puls og 
gruppens puls og hvordan de 
kan påvirke hverandre. Jeg 
arbeider som familieterapeut og 
teorien til daglig er i stor grad 
tatt fra systemisk tenkning. Det 
preger også mitt arbeide som 
veileder.  
 

Veiledning tenker jeg er et 
forum for refleksjon av faglig 
arbeid, der en fagperson eller 
en gruppe ledes av en veileder. 
Veilanden tar opp en aktuell 
arbeidssituasjon eller en 
problemstilling som han/hun 
ønsker å ha fokus på. Med 
veilanden mener jeg den 
person som skal ha fokus og 
legger fram en sak. Målet med 
veiledning er å få reflektere og 
bli mer bevisst på sin egen 
faglighet. Mine eksempler utgår 
fra at veiledningen er i gruppe. 

Tid 

På gresk, finner man tre viktige 
ord for tid. Chronos, kairos og 
aiôn. Chronos er målbart, 
klokketid, bestemt tid. Kairos er 
”behagelig tid”, ”lempelig tid” 
eller ”rett tid”, tiden som vi 
opplever. Aiôn betyr 
”tidsalder”(Illustrert 
Bibelleksikon). Jeg vil ikke sette 
fokus på chronos eller aiôn, 
men på begrepet kairos. Noen 
ganger kan vi oppleve at ting 
kommer i rett tid (kairos). Når 
en person kommer med et råd 
eller en ide som passer, opp-
leves det godt, men noen 
ganger kan man oppleve at 
rådet kommer for fort. Kanskje 
ideen hadde vært god om den 
hadde kommet i ”rett tid”. 
 

Tiden kan være vår venn og 
medskaper, men når vi prøver 
å ”tøye” tidens grenser og gjøre 
mer enn tiden gir, så kan vi få 
problemer. Peter Halldorf 
skriver om de latinske orden 

distentio og intentio, som er 
motpoler og betyr ”tøye ut”, 
strekke ut og konsentrasjon.  
 

Når vi tøyer ut tiden, distentio, 
er det vår egen tid vi tøyer, og 
over tid kan det gjøre oss syke. 
Om vi strekker ut tiden blir vi 
etter hvert det noen kaller 
”utbrent”. ”All utbrenthet og 
stress er tegn på et underskudd 
av hvile, ikke så mye hvile fra 
arbeid men hvile i arbeid. 
(Halldorf, side 298)  
 

Det blir mangelen på 
konsentrasjon og på at ting 
ikke skjer i rett tid, som gjør at 
man blir stresset. Ofte kan man 
føle at om noen sier at du må 
gjøre en ting nå, eller dette 
burde du ha gjort, så er det 
ofte selve pulsen og tiden som 
gjør at man får problemer og 
ikke selve saken de ber om 
eller påpeker. Ofte kan jeg 
sette meg ned bare for å tenke. 
Jeg kaller det for ”tenketid” og 
lar tanker bare gå. Mye av min 
jobb gjør jeg her. Jeg har ikke 
noe mål på hva jeg skal tenke 
på, men tankene bare går, og 
ting sorterer seg selv. Når vi gir 
oss selv tid å tenke, intentio, 
gir vi tid til oss selv.  
 

Konsentrasjon, bønn, tid å 
tenke, gjør at vi opplever vår 
egen puls, og tidens puls 
utenfor meg selv kan komme i 
harmoni.  
 

Et annet tidsperspektiv er de 
tre dimensjonene nåtid, framtid 
og fortid. Augustinus har noen 
tanker om det.  

Så mycket är emellertid nu 
klart och tydligt- varken det 
kommande eller det förflutna 
är. Det är inte riktigt att 
säga att det finns tre tider- 
det förlutna , den pågående 
och den kommande, kanske 
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är det riktigare att säga att 
följande tre tider finns – det 
förflutnas nu, det pågåendes 
nu och det kommandes nu. 
Dessa tre finns nämligen i 
mitt medvetande- någon 
annanstans ser jag dem 
inte(Augustinus 1990,sid 
280 ) 

 

Det fins et samspill mellom 
fortid, nåtid og framtid. Nåtid 
står sentralt, om vi skal høre på 
Augustinus som sier at de tre 
dimensjonene kun eksisterer i 
nåtid. Fortiden eksisterer i nåtid 
som erindring fra fortiden og 
framtiden eksisterer i nåtiden 
som forventninger og tanker til 
framtiden og nåtiden i det som 
skjer her og nå. Samspillet 
mellom tidsdimensjonene 
skapes i relasjon til hverandre 
og gis mening i interaksjon 
med de to andre.  
 

Nåtiden får en mening i det 
som skjer i forhold til 
erindringen man har av for-
tiden, og dermed vil det også 
påvirke vår forestilling om hva 
som kan tenkes om framtiden. 
Nåtidens problem står i relasjon 
til tidligere erfaringer og tanker 
om framtiden. En ensidig 
fokusering på fortid kan virke 
uheldig likeså en ensidig fokus 
på framtid eller nåtid. For om 
ikke disse tre dimensjonene 
står i samspill med hverandre, 
kan det skape lite mening 
(Boscolo1993). 
 
Livets tidsperspektiver 

 
Alle individer har sin subjektive 
tid. Det kan bero på alder, 
kultur, sosial sammenheng, 
oppdragelse, arbeidssituasjon, 
kontekst og relasjoner med 
mer. For et lite barn eksisterer 
ikke tid. Ved ca toårs alder kan 

de forstå ”i dag” og noe seinere 
”i morgen”. For et barn på 10 
år, er en måned lang tid. For en 
åttiåring derimot, kan den 
samme tiden oppleves mye 
kortere.  
 

Unge mennesker fokuserer ofte 
på framtiden, mens eldre 
mennesker fokuserer mer på 
fortiden. Jo eldre man blir, jo 
mer blir historie og røtter 
interessant. Unge mennesker 
derimot, fokuserer ofte mer på 
framtiden enn historie.  
 

Innformasjon som eldre får, 
kan ofte gå for fort. Jeg tenker 
at det ofte er slik, at når det 
ser ut som om gamle 
mennesker glemmer, har 
informasjonen gått for fort og 
de har aldri ”fått den inn” og 
derfor blir informasjon borte for 
dem.  
 

Om man opplever noe som 
kjedelig, eller at det er noe 
man gruer seg til, kan det føles 
som om tiden går veldig sakte. 
Men er det noe man liker, går 
tiden fortere. I minnet derimot 
kan den morsomme hendelsen 
føles lang- på en god måte- 
fordi man bruker mye tid til å 
tenke på eller å prate om det 
som skjedd. Om noen står i en 
vanskelig situasjon, kan 
tålmodigheten svikte når man 
ser at ting forbedrer seg, men 
forbedringen skjer så langsomt 
at det er vanskelig å holde ut. 
Som eksempel kan jeg nevne 
en kvinne som har vært alvorlig 
syk lenge og som har vært 
fantastisk på alle måter til å 
finne løsninger i en vanskelig 
situasjon. Funksjonene i 
kroppen bare forsvant mer og 
mer. Hun tilpasset seg denne 
situasjonen med tålmodighet, 
men gav aldri opp håpet på å 
bli bedre. Men da hun fikk 

tilbud om en ny behandling 
som gav håp om en forandret 
livssituasjon, og behandlingen 
ble utsatt og utsatt og utsatt 
igjen, ble tiden nesten uholdbar 
og tok mye av den tidligere 
tålmodigheten. Det ble 
vanskeligere å være hyggelig 
mot personell og forsone seg 
med kroppen som tok lenger tid 
på å bli bedre enn hennes egne 
tanker. 
 

I en katastrofe situasjon kan 
man ofte oppleve forandret 
tidsopplevelse fra det vanlige. 
Den kan oppleves som en film 
som går i ”slow motion”. Alt 
skjer i detalj. Bevegelser, 
tanker, lukter opplever man i 
detalj. Man får med seg ”alle” 
detaljer. Man kan også se det 
hele ”utefra”, man blir på en 
måte tilskuer til situasjonen. 
Man kan oppleve at hele ens liv 
passerer i en revy på noen 
korte minutter. Den endrede 
tidsopplevelsen gir vanligvis 
ekstra tid til vurdering av 
situasjonen og fremmer en 
hensiktsmessig håndtering. I 
mange krise og katastrofe-
situasjoner synes det som at 
hjernen utvider sin kapasitet.  
 

Men noen ganger kan det være 
motsatt, at tiden oppleves å gå 
så raskt, at man ikke rekker å 
ta en beslutning(Dyregrov 
1993).  
 
                                               
 
 
Kulturelle tidsperspektiv             
 

Hver kultur har sin egen tid. 
Noen kulturer er veldig nøye 
med å overholde et bestemt 
tidspunkt, mens andre derimot, 
er ikke er så nøye. Men det er 
også forskjellig tidskultur på 
landsbygd og i by. Dette kan 
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skape problemer når noen 
flytter fra landsbygd til by eller 
fra by til landsbygd.  
 

Da jeg var i Bolivia, fikk jeg 
oppleve at tiden var anner-
ledes, bl.a. når jeg skulle ta 
bussen. Bussen gikk når den 
var full. For oss som hadde 
planlagt hele dagen med andre 
ting enn å vente på bussen, ble 
dette vanskelig. Et annet 
eksempel her hjemme, fra en 
flyktingfamilie. De bodde rett 
ved siden av oss, gikk til 
skolebussen når de var ferdige 
på morgenen. De fikk 
problemer fordi det var slett 
ikke sikkert at det var da 
bussen gikk. Vi måtte ofte kjøre 
dem til skolen. Når man 
kommer til en annen kultur, 
opplever man den oftest som 
raskere eller langsommere enn 
sin egen. 
 

I vestlige kulturer opplever 
man tiden som lineær. Den 
begynner, og den tar slutt. Man 
sier ofte at tiden går. I østlige 
kulturer ser man mer tiden som 
et kretsløp, alt har en 
sammenheng, tiden kommer. I 
østlige tradisjoner begynner 
møtet ”når alt er klart”, i 
vestlige tradisjoner når klokken 
er slagen (Eriksen 2002). Men 
den kulturelle tiden er ikke bare 
i forskjellige land. Samme 
arbeidsplass kan også ha 
forskjellige kulturelle tider. For 
eksempel en ”klient tid” og en 
”politisk tid”. ”Politisk tid” der 
du må ha gjort ting, for at 
politiker skal se at du gjør en 
bra og effektiv jobb som  
samsvarer til budsjettet.  
”Klient tid” der klienten har en 
forventning om å få den tid av 
personellet den trenger.  

Veiledning - Fortid, nåtid og 
framtid. 

Gjennom å føre inn fortiden i 
en samtale, kan vi skape en ny 
fortelling. Gjennom å ta inn 
framtiden i en samtale, kan vi 
føre inn håp og drømmer og 
skape en framtid. Gjennom å 
snakke om her og nå, tar vi 
veilanden på alvor og begynner 
der han/hun er.  
 

Når veilanden skal legge fram 
en sak, er det viktig å begynne 
i nåtid. Man bør først finne ut 
av hva veilandens behov er i 
dag. Hvordan vil hun 
presentere saken? Hva vil hun 
ha fokus på, nåtid, fortid eller 
framtid? Hva ønsker veilanden 
at gruppen skal ha som 
oppgave? Ønsker hun å ha et 
reflekterende team 
(Andersen1998), rollespill eller 
annet?  
 

Ofte tar veilanden opp noe 
som er fra fortiden. Men om vi 
tenker som Augustinus, 
eksisterer problemet kun i 
nåtid. Veilanden skal få 
mulighet til å beskrive hvordan 
problemet oppleves i nåtid. 
Boscolo og Bertrando 
poengterer også at det er viktig 
å få en bekreftelse i nåtid før 
man drar inn fortid eller 
framtid. (Boscolo 1998)  
 

Oppmerksomheten vil etter 
hvert rettes mot forbindelsen 
mellom de andre tids-
dimensjonene. Når forbindelsen 
blir synlig, gis det åpninger for 
å bringe inn andre perspektiver 
i samtalen og ny mening kan 
tilskrives både i fortid, framtid 
og nåtid.  
 

Milanoteamet skrev på 80tallet 
om nøytralitet, men de fikk 
mye kritikk fordi det ikke går å 

være nøytral (Hårtveit 1999). 
De prøvde å forklare begrepet 
med å være nysgjerrig. Så 
lenge du er nysgjerrig, så er du 
der klienten er i nåtid. Veileder 
legger fra seg forutfattede 
meninger og lytter. Når man 
glemmer å være nysgjerrig, 
forsvinner nøytraliteten, og 
man lytter mer på sin egen 
indre dialog enn den andre 
personen. Når veileder tenker 
at hun har svaret på hvordan 
veilanden skal løse situasjonen, 
forsvinner den aktive 
lyttingen(Rodgers).  
 

Å lytte blir å følge den andres 
puls, høre etter hvor den er i 
prosessen, høre når veilanden 
er klar for andres innspill, 
spørre om han/hun har fått 
sagt det som var viktig. Om 
veilanden opplever at han/hun 
har blitt hørt, er den viktigste 
jobben utført. Kanskje man kan 
si at å være nysgjerrig er 
samme sak som å være i nåtid 
hos veilanden og ut fra nåtid 
relatere til fortid og framtid, 
men likevel aldri gå fra nåtiden. 
Når vi lærer oss å være i nåtid, 
vil vi også oppleve at ting 
kommer i rett tid – kairos.  
 

Noen ganger kan man se at 
det som sies, kommer i ”feil 
tid”. En tanke passer dårlig for 
veilanden fordi det kommer for 
tidlig, man har ikke fått gå 
”veien” i sin egen prosess. 
Veileder kan føle at man har 
”svaret” eller en god ide. Det 
kan lede til at samtalen blir 
styrt av en ”skjult agenda”. 
Med skjult agenda mener jeg at 
veileder har en baktanke som 
ikke blir uttalt og blir styrende. 
Veileder slutter å lytte og stiller 
kanskje mer ledende spørsmål 
fordi man ønsker at veilanden 
skal forstå hva hun ”burde” 
gjøre eller tenke. Ofte kan det 
være slik at tanken er god, 
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men at veilanden må få gå sin 
egen vei og bruke sin egen tid 
for å komme til en egen 
konklusjon. Derfor kan det 
være bra om man har tilgang til 
et reflekterende team 
(Andersen 1998). Der kan ideer 
og tanker deles i form av 
undringer og spørsmål, og 
veilanden får mulighet til å ta 
imot eller forkaste det som blir 
sagt.  
 

Men hvordan kan man vite at 
det man tenker er i rett tid? Jeg 
vet ikke om man kan ”vite” at 
det er rett. Men jeg tror man 
må fornemme det, føle på sin 
egen intuisjon og være ydmyk 
for at tanken ikke passer. Jo 
mer man lærer seg å være i 
veilandens ”nå”, jo tydeligere 
tror jeg det kan bli for veileder 
om man skal dele eller ikke 
dele tankene.  
 

Ved å begynne i nåtid, har man 
et godt utgangspunkt for å gå 
tilbake i tid. Når vi går tilbake i 
tid, skaper vi fortiden. Ofte kan 
en fortelling bære preg av 
vanskeligheter. Konteksten 
veilanden og eventuelt klienten 
er i kan være nyttig å få vite 
noe om. Det er viktig å ikke 
låse seg fast i problemet, men 
å snakke om det på en måte 
som gjør at man får et nytt 
perspektiv. Ved å sette fokus 
på unntak, vil man skape en ny 
historie (White 2000). For 
eksempel: ”Du sier at pasienten 
alltid er sur og grinete. Kan du 
huske noen gang som hun ikke 
var det?”, ”Du sier at du blir så 
usikker på pasienten, hva er 
det som gjør at du ikke er det 
hos andre?”, ”Er det noen 
ganger du ikke blir det hos 
denne pasienten?”  

Gregory Bateson var opptatt 
av at en ”forskjell gjør en 

forskjell”. Ved å stille spørsmål 
om forskjeller skapes det noe 
nytt. Det kan være forskjeller i 
relasjoner, i opplevelser, i tid, 
adferd med mer (Ulleberg 
2004). Når noe oppleves som 
forskjellig fra tidligere, vil det 
alltid representere noen nytt. Vi 
får da frem om vi gjør tingene 
på en annerledes måte enn før.  

Det kan også være nyttig å 
sette fokus på veilandens 
styrke for å skape noe nytt. 
Eksempel på spørsmål kan 
være: Hva er det du er fornøyd 
med i det du har gjort? Om du 
ser tilbake ett år, hva tenker du 
da har forandret seg?” ”Hva 
syns du at du har mestret 
bedre denne gangen enn da du 
tidligere var i en lignende 
situasjon?” Hva mestrer du 
bedre nå, sammenlignet for et 
år siden?”  

I nåtiden skaper vi også 
framtiden. Den fortelling jeg 
forteller i dag, er med på å 
forme framtiden. Når vi har 
fokus på framtiden, kan det gi 
oss visjoner, håp og ideer. 
Noen ganger må vi tale om 
framtiden for å kunne snakke 
om fortiden. Noen ganger må vi 
tale om fortiden for å kunne 
snakke om framtiden. Det er i 
nåtid vi finner ut i hvilken 
retning vi skal gå.  
 

Et stort problem eller en krise 
kan bli for stort om man ser for 
langt fram, da kanskje man må 
se en uke fram eller kanskje 
bare et døgn, det kan være det 
man greier akkurat da. Et 
menneske som opplever en 
depresjon har vanskelig for å se 
for langt fram i tid. Den 
deprimertes tid ser ut til å stå 
stille (Boscolo 1998). Ved hjelp 
av hypotetiske spørsmål kan 
man skape noe nytt. Man kan 
også stille spørsmål om 

drømmer og forventninger til 
framtiden osv .  
 

Nå har jeg tatt opp de tre 
tidsdimensjoner hver for seg, 
men i praksis ”vandrer” vi fram 
og tilbake i disse dimensjonene. 
På hebraisk har verb et tempus 
med fortid, nåtid og framtid i 
samme ord. Det er et godt 
perspektiv når vi tenker på 
hvordan vi bruker tid i 
veiledning. Tiden vil da være en 
god hjelper.  
 

Om man står fast i en 
dimensjon kan man gå inn i en 
annen. Gjennom å vandre fram 
og tilbake i dimensjonene vil 
fortellingen utvides og gi nye 
perspektiv. Jim Sheehan bruker 
dette aktivt i sin praktikk.  

Sheehan sier at en kan 
krysse en hver mulig 
handling/ hendelse med 
de 3 ulike 
tidsdimensjonen fortid, 
nåtid og framtid. 
Spørsmålene man stiller 
forsøker å gjøre synlig 
det kreative potesialet i 
hendelser som hittil har 
vært sett på som 
rutiner, forutsigbare 
eller repeterende. (Fossli 
2000) 
 

Det kan være spørsmål om 
ideer, handlinger, hendelser, 
følelser og intensjoner med 
mer. Ved hjelp av tids-
dimensjonene får man 
forskjellige perspektiv, utvider 
historien og får flere nyanser. 
Sheehan bruker mye spørsmål 
som ”hva annet?” i det tre 
tidsdimensjonene. For 
eksempel: Hva annet kunne du 
gjøre? Hva annet gjorde du? 
Hvilke andre muligheter har 
du? Hva annet er viktig for deg 
nå? Hva mer ønsker du å gjøre 
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nå? Hvordan vil det påvirke deg 
i tiden framover?  
 

Når vi går fram og tilbake i 
samtalen, eller som Fossli 
skriver, ”går gate opp og gate 
ned”, blir fortellingen rikere og 
vi kan finne nye sider som gjør 
det lettere å forstå andre sider 
av situasjonen (Fossli 2000). 

Veiledning - Gruppens puls  

 

Ytre ting påvirker oss. Vi lever i 
tiden. Tiden ser ut til å 
akselerere. Tiden går fortere jo 
nærmere sentrum den kommer. 
For eksempel om en astronaut 
er i verdensrommet i ti år, vil 
ikke han aldres på samme måte 
som dem som er på jorden. 
Eller om jeg er i sentrum av en 
hendelse så oppleves det 
fortere enn om jeg går å venter 
på å få vite hvordan ting har 
gått.  
 

Ting går også fortere i dagens 
samfunn om man sammen-
ligner med samfunnet for 100 
år siden, ja, vi kan sammen-
ligne med bare for 10 år siden 
(Eriksen 2002). Men vi har også 
en personlig tid, en egen puls 
som ikke alltid samsvarer med 
mine medmenneskers puls.  
 

I en veiledningsgruppe har alle 
medlemmene sin egen tid. 
Delvis kommer de kanskje fra 
arbeidssteder med forskjellige 
tempo. Noen har arbeidet i 
mange år, og noen har akkurat 
begynt i sitt arbeid. Privatlivet 
og familiesituasjonen har ett 
tempo. Noen har kanskje 
småbarn, andre større barn, 
noen har voksne barn, noen har 
ikke barn. Det gir forskjellige 
tidsopplevelse. Så har man 
også en personlig tid. Noen er 
raske, noen trenger tid for å si 
noe osv. Så kommer de til 

veiledning. Noen bruker lang tid 
før man ønsker å si noe i en 
gruppe, noen snakker mye fra 
starten av. Noen snakker mye 
fordi andre er stille, noen er 
stille fordi andre snakker så 
mye. 
 

Haldor Øvreeide skriver om 
rytmen og pulsen i samtalen. 
Det oppstår en rytme i ut-
vekslingen mellom mennesker i 
dialog. Når dialogen har funnet 
sin rytme, er det også lettere å 
samregulere prosessen videre. 
Rytmen skaper gjenkjenning og 
virker bærende i prosessen 
videre. Når rytmen i en samtale 
er funnet, kan man finne en 
god dialog. (Øvreeide 98,95).  
 

Veilederens mål må være å 
finne en felles gruppepuls - 
ellers blir gruppen i ubalanse. 
Om man får en felles puls, vil 
gruppen oppleve det godt og 
trygt. Boscolo og Bertrando 
poengterer også viktigheten av 
at terapeutens subjektive tid 
må koordineres med klientens. 
(Boscolo 1998) Om det blir 
motsatt at veilanden må følge 
veilederen blir det ubalanse, og 
samtalen vil raskt låse seg.  
 

Noen grupper og individer kan 
være mer stille en andre. 
Stillhet kan bety at man trenger 
litt tid på seg for å tenke, fordi 
man snakker når man har 
tenkt. Stillhet kan bety at man 
ikke trives, man opplever at 
man ikke får plass eller at min 
forventning ikke blir tatt hensyn 
til. Stillhet kan bety usikkerhet 
fordi man ikke er kjent med de 
andre i gruppen. Stillhet kan 
også bety at man trivs best når 
det er stille. Dette kan være 
nyttig å snakke om i gruppen.  
 

Noen grupper og individer kan 
være mer aktive enn andre. 

Aktivitet og at man prater mye 
kan bety at man er trygg og vil 
gi alt. Det kan også bety at 
man er usikker på de andre 
som er stille. Det kan bety at 
man tenker når man snakker.  
 

I en veiledningsgruppe der 
deltakerne hadde veldig ulik 
puls ble frustrasjonen stor. 
Noen ble veldig aktive og 
foreslo for veileder hvordan ting 
skulle gjøres. Noen i gruppen 
ble stille, fordi de ønsket å få 
struktur på den måten. Pulsen 
var i uorden. Veileder opplevde 
det til tider vanskelig. Gruppen 
viste en stor utilfredshet. Det 
roet seg ned etter hvert, men 
det var en ubalanse som  
gruppen aldri helt kom til rette 
med. En slik situasjon kan løses 
gjennom å bruke ”runden”, der 
en om gangen får fortelle hva 
han/hun har for behov. Det gir 
en struktur slik at både den 
som trenger lengre tid for å si 
noe og den som prater mer får 
sin nødvendige  tid. En ramme 
og struktur skaper trygghet.  
 

Det at alle vet hva som 
forventes av dem er svært 
viktig. Forventes det at man 
skal si noe, eller forventes det 
at man skal lytte for å dele noe 
ved et gitt tidspunkt? Det kan 
være nyttig å fordele oppgaver 
til gruppen slik at hver og en 
vet hva slags rolle han/hun skal 
ha. Skal de observere, skal de 
være aktive og spørre, skal de 
innta et spesielt perspektiv eller  
skal de reflektere osv. Det kan 
også være  viktig å se på 
veiledningskontrakten man 
avtalte til å begynne med 
(Teslo 2001). En uro i gruppen 
kan være et tegn på at gruppen 
ikke får hva de forventer. Det å 
finne en god puls for gruppen, 
er kanskje en av den viktigste 
oppgavene en veileder har. For 
om alle opplever en god puls 
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der alle får sin plass, blir det en 
trygg gruppe.  
 

Tidsramme er derfor viktig. At 
gruppen vet hva for tid som 
gjelder gir struktur. Om 
gruppen har en hel dag på seg 
eller en time blir forskjell. Tid i 
en ramme skaper noe. Det 
bidrar til gruppens puls.  

Avslutning  
 
Jeg har ønsket å sette fokus på 
den personlige tiden, den som 
kanskje mange ganger kommer 
i kollisjon med mange andre 
tider. Den påvirker samarbeidet 
i en gruppe. Det å være helt til 
stede som veileder er noe viktig 
som man stadig kan jobbe 
med. Det å samtidig finne den 
enkeltes puls og gruppens puls 
kan være en utfordring. Det er 
ofte slik at man kan ha både en 
rask og en sein puls litt 
avhengig av kontekst.   
 

Sammen med noen er man 
rask og med andre sein. Om 
gruppen kommer i utakt med 
hverandre, kan det bli utrygt. 
Når vi finner gruppens puls, vil 
gruppens medlemmer føle seg 
trygge. Da har alle mulighet til 
å bidra og vokse som 
fagperson, noe som er målet 
med veiledningen.  
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Norges- 
Hjørnet               

 
 
 
I dette hjørnet ønsker vi å gi 
medlemmene mulighet til å 
komme med nytt fra mitt 
"hjørne".  Det kan være, 
informasjon om kurs eller andre 
faglige sammenkomster, 
artikler som en ønsker å 
presentere, kort sagt la andre 
få del i nyheter og hva som 
skjer i ditt fagmiljø! 
 

Marie Aakre fikk                 
St. Olavs Orden 

 

 

Under åpningsseremonien til 
Norsk Sykepleierforbunds 
landsmøte 6. november ble 
Marie Aakre utnevnt til ridder 
av 1. klasse i St. Olavs Orden.  

H. M. Kongen har utnevnt 
Aakre til ridder for hennes 
innsats innen pasient- og 
kreftomsorgen. Aakre er leder 
av Rådet for Sykepleieetikk i 
Norsk Sykepleierforbund (NSF), 
og medlem av Faggruppen for 
veiledere. Hun uttrykte stor 
takknemlighet for 
æresbevisningen:  
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- Jeg er rørt og takknemlig. Jeg 
vet jeg har en sak som jeg 
brenner for, men jeg kommer 
ikke til å brenne ut! Jeg føler at 
jeg får bekreftelse som 
sykepleier, på at kompleks og 
avansert sykepleie ved livets 
slutt gjør en forskjell. Denne 
utmerkelsen vil jeg gjerne dele 
med alle helter i sykepleien, 
alle som sitter på vakt og gjør 
en empatisk gjerning, sier 
Marie Aakre.  

Faggruppen gratulerer!! 
 
 

 
Sidsel Tveiten  

som den 8. desember 2006 
forsvarte sin avhandling ”THE 
PUBLIC HEALTH NURSES' 
CLIENT SUPERVISION”, er 
tildelt dr.polit.-graden.  

Faggruppen gratulerer!! 

 

SAMMENDRAG AV 
AVHANDLINGEN:  

Veiledning er en 
intervensjonsstrategi for 
helsesøstre i forhold til å 
fremme helse og forebygge 
sykdom. Hva som menes med 
veiledning av brukere er lite 
beskrevet. Hensikten med 
denne studien var å øke 
forståelse og kunnskap i forhold 
til hva som karakteriserer 
helsesøstres veiledning.  

Begrepet veiledning og 
veiledning av brukere 
analyseres fra et teoretisk og 

praktisk perspektiv. Designet er 
kvalitativt med eksplorative og 
deskriptive komponenter.  

Analysen er basert på 
hermeneutiske kriterier.  

Funnene viser at begrepet 
veiledning slik det beskrives i 
faglitteratur relatert til 
fagutøvere kan overføres til 
veiledning av brukere, dersom 
det tilpasses sammenhengen. 
Veiledning av brukere må 
defineres vidt og inkluderer 
både informasjon, råd og 
undervisning. Tilgjengelig tid, 
brukerens kompetanse og 
helsesøsters kompetanse 
påvirker kvaliteten på 
veiledningen.  

Beslutningsgrunnlaget for å 
velge veiledning som 
intervensjonsstrategi er basert 
på magefølelse, intuisjon, 
kunnskap og erfaring. 
Prinsippene i empowerment-
tenkningen, brukermedvirkning 
og synet på brukeren som 
ekspert på seg selv 
representerer utfordringer i 
forhold til veiledning. Veiledning 
av brukere er komplisert og 
forutsetter kompetanse til å 
veilede. Veiledning har affektive 
aspekter og kan aldri bli en 
teknikk. Videre forskning på 
veiledning av brukere er 
nødvendig og kan ha et 
brukerperspektiv. 

Ønsker dere kontakt med 
Sidsel kan dere nå henne her; 
Sidsel.Tveiten@hiak.no  

 

 

 

 

 

 

Innkalling til Generalforsamling 
i NSFs Faggruppe for Veiledere  

Torsdag 24 april 2008 
kl.17.00  
 
Saker som ønskes fremmet for 
generalforsamlingen sendes 
leder Frank Oterholt, 
Terneveien. 23, 4879 Grimstad 
innen 23. mars 2008  

Saksdokumenter til GF 
legges ut på faggruppens 
hjemmeside: 
www.sykepleierforbundet.n
o/veiledere 

Sak 1: Registrering av antall 
stemmeberettigede 

Sak 2: Oppnevning av ordstyrer 

Sak 3: Oppnevning av referent 
og tre medlemmer til 
underskriving av protokoll 

Sak 4: Godkjenning av 
innkalling 

Sak 5: Godkjenning av 
sakslisten til GF 2008 

Sak 6: Godkjenning av 
årsberetning 2005-2007 

Sak 7: Godkjenning av 
regnskap for 2005-2007 

Sak 8:Godkjenning av 
handlingsplan for 2008-2010 

Sak 9: Budsjett for 2008-2010 

Sak 10: Innkomne saker 

Sak 11: Valg 

Sak 12: Valg av valgkomité til 
valg 2010 

Sak 13: Orienteringssaker 

Sak 14: Tid og sted for 
generalforsamling 2010 

Sak 15: Eventuelt 

mailto:Sidsel.Tveiten@hiak.no�
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         KALENDER 
 
 
 

6. Landskonferanse i  
Faglig veiledning  

23. og 25. april 2008  
Scandic Hotel Hamar  

 
 
 
        ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE:  
        http://www.sykepleierforbundet.no/veiledere   

 
PROGRAM  

Onsdag 23.04.08.  
    Kreativt, faglig verksted       
     - om systematisk kunnskapsutvikling i praksis  
    12.00   Velkommen og åpning.  
    12.15   Orientering og gjennomgang av nye    
      godkjenningskriterier for faglige veiledere.  
    13.15   "Praksisrelevant kunnskapsdannelse: Fokus på   
      handlingsorientert forskningssamarbeid."  
    14.30 -15.30  Parallelle workshops:  
      ”Bruk av systematisk faglig veiledning som grunnlag  
      for organisatorisk læring i pleie- og omsorgs-  
      tjenestene”.  
      ”Hvordan benytte veiledning i kvalitetsutviklende- og  
      kompetanse-utviklende prosjekter i organisasjoner?”.  
      ”Kvalitative brukerundersøkelser - nyttig for praksis?”.  
      ”Fra gode ideèr til gjeldene praksis. Om kvalitets- og  
      kunnskapsutvikling i praksis."  
    15.45 - 16.45 Workshops gjentas.  
 
    17.00-18.00  ”Gå hem og gjør det!!!!”  
 
    19.00   ”Isbrytingsselskap” - med drikke og høvelig mat.  
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PROGRAM  

Torsdag 24.04.08.  
    ”Faglighet og undring i evidensens tidsalder”  
    10.00   Åpning  
    10.15   ”Avtryllelse og fortryllelse – er erfaringsviten mulig?”  
    11.00   Pause  
    11.15   Kari Martinsen forsetter  
    12.00   Lunsj  
    12.45   ”Jordbæråker’n” om et mangfoldig kunnskaps-  
      begrep”.  
    13.30   Pause  
    13.45   Rolf Sundet fortsetter  
    14.30   Kaffepause  
    15.00   ”Kunnskap i teknikkens tidsalder – med blikk fra  
      Søren Kierkegaard”.  
    15.45   Pause  
    16.00   Kari Vevatne fortsetter  
    16.45   Slutt for dagen  
 
    17.00   Generalforsamling i NSFs Faggruppe for veiledere  
    19.30   Nettverksmiddag  
 
Fredag 25.04.08.  
    09.00   Kulturell åpning av dagen  
    09.30   ”Klinisk autonomi i evidensens tid”  
    10.15   Pause  
    10.30   Tor-Johan Ekeland forsetter  
    12.00   Lunsj  
    13.00   ”Hvordan er etisk refleksjon mulig i en tid med og  
      krav til produksjon og kunnskapsmessig    
      effektivitet?”  
    13.45   Kaffepause  
    14.15   Berit Støre Brinchmann fortsetter  
    15.00   Avslutning av landskonferansen  
 
 
Praktiske opplysninger  
 
TID/STED:   23 .- 25.april 2008, Scandic Hotel Hamar  
MÅLGRUPPE:  
   - fagpersoner med interesse for veiledning  
GODKJENNING:  
   Seminaret søkes godkjent i NSF som meritterende til klinisk spesialist i 
   sykepleie/spesialsykepleie  
DELTAKERAVGIFT:  
   Deltakeravgift –etter 5 mars – medlemmer kr. 2250,- ikke-medlemmer 
   kr. 2550,-  
   Deltakeravgift 24. eller 25. april (1 dag) kr. 1250,- for medlemmer. For 
   ikke-medlemmer er prisen kr.1550,-. Begge prisene er ekskl.   
   nettverksmiddag  
   I deltakeravgiften inngår forelesninger og kaffepauser i kursperioden,  
   lunsj torsdag og fredag samt nettverksmiddag torsdag.  
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   Ved å krysse av på påmeldingsskjemaet vedr. ønske om medlemskap i 
   faggruppa, vil du umiddelbart få tilsendt innmeldingsskjema. Ved  
   innmelding vil du få medlemspriser  
   Deltakelse på ”Kreativt faglig verksted” og ”Isbrytningsselskap” koster  
   kr.550,- for medlemmer og kr.750,- for ikke-medlemmer. Etter 5.mars er 
   prisene henholdsvis kr. 750,- for medlemmer og kr.950,- for ikke- 
   medlemmer  
OVERNATTING:  
   Overnatting i enkeltrom kr.925,-  
   Overnatting i dobbeltrom kr. 565,- pr.person  
   Overnatting vil primært skje på kurshotellet  
REISE:   Den enkelte ordner reise selv!  
PÅMELDINGSFRIST: 5. mars 2008. – evt så lenge det er plasser…  
PÅMELDING :  www.sykepleierforbundet.no/konferanser  
AVBESTILLING:  Påmeldingen er bindende  
   Avbestilling etter 5. mars belastes 50% av deltakeravgiften  
   Etter 10. april betales full deltakeravgift  
Kun skriftlig avbestilling.  

 
 
Generalforsamling i NSFs Faggruppe for Veiledere  
 
Torsdag 24 april 2008 kl.17.00  
   Saker som ønskes fremmet for generalforsamlingen sendes leder  
   Frank Oterholt, Terneveien. 23, 4879 Grimstad innen 23. mars 2008  
   Saksdokumenter til GF legges ut på faggruppens hjemmeside:  
   www.sykepleierforbundet.no/veiledere 
 

 
 
 
 

 
 
     Nordiske veileder-kongresser i Göteborg 

        Sett av datoene allerede!!! Den 9.nordiske kongress i faglig veiledning arrangeres 
 i Gøteborg 12-14 november  2008. Følg med for på hjemmesiden for mer  
 informasjon etterhvert som den foreligger. 
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Navn 
Gateadresse 
Postnummer og -sted 
Land 

MELD FRA OM ADRESSEENDRING 

Porto 

 Returadresse: 
NSF Fagguppe for veiledere 
Norsk Sykepleierforbund 
Postboks 456 Sentrum 
0104 Oslo
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