
 

  

Prosjekt Veiledning 
Bakgrunn og hensikt 

 

Tid og midler til faglig veiledning er under press i det norske helsevesen. Rammene for 

gjennomføring av et veiledningsløp preget av kontinuitet, forutsigbarhet og tid er smale og 

utfordrende å arbeide innenfor; spesielt i døgnbehandlende enheter. Prosjekt veiledning 

gikk ut på å undersøke suksessfaktorer i den Sør-Australske måten og organisere 

veiledning til psykiatriske sykepleiere på. Jeg har i den forbindelse intervjuet sentrale 

skikkelser i veiledningsmiljøet og observert et undervisningsopplegg disse organiserer. 

Undervisningen ble gjennomført på en kommunal institusjon innen psykisk helsearbeid, 

som drev et arenafleksibelt tilbud til sine pasienter. Der intervjuet jeg deltager og 

initiativtager. Denne rapporten er oppsummering av kunnskapen innhentet iløpet av disse 

møtene. 
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Prosjekt Veiledning 
Bakgrunn og hensikt 

Sykepleiefaglig veiledning er sentralt i sykepleieres utdanningsløpi. Selv om det er klare ulikheter 

mellom den norske og australske måten å organisere fagutvikling på, er det ingen tvil om 

viktigheten veiledning spiller i begge land. Gjennom Bachelorutdanningen er sykepleierstudentenes 

møter med praksisfeltet og tiden imellom disse fylt av veiledningsmøter. Norsk Sykepleierforbund 

(NSF) fremholder faglig veiledning i sykepleietjenesten som et viktig element i utviklingen av 

sykepleie som fag og praksis. Hovedhensikten med sykepleiefaglig veiledning er å sikre- og beholde 

kvaliteten i sykepleietjenesten på et høyt faglig nivå. NSF og Kommunenes Sentralforbund (KS) har 

sammen anbefalt å tilby systematisk veiledning for nyutdannet helsepersonell (KS har i B-rundskriv 

nummer 10–2016). Fast veiledning til nyutdannet helsepersonell som gjennom sitt arbeid er i jevnlig 

kontakt med pasienter, klienter, brukere og pårørende er en god investering for å kvalitetssikre egen 

yrkespraksis mener de. Dette er et godt virkemiddel for å bidra til at kommunen får dyktige, 

engasjerte og faglig oppdaterte fagpersoner 1(KS har i B-rundskriv nummer 10–2016). Sykepleieres 

deltagelse i veiledning er viktig av hensyn til pasientbehandling og vedlikeholdelsen av et høyt 

faglig nivå på pleien. Likeledes er det et virkemiddel for å beskytte den enkelte sykepleier. 

Kunnskapssenteret innhentet i 2011 Hverdagsbeskrivelser i norske sykehus2, der sykepleiere blant 

annet blir spurt om grad av «emosjonell utmattelse». Det ble distribuert 9548 spørreskjema til 

sykepleiere ved 302 poster ved 35 sykehus. Svarprosenten i surveyen som helhet var 57, og svarerne 

jobbet ved intensiv- eller overvåkingsposter (n=1703) og kirurgiske og medisinske sengeposter 

(n=3752). Resultatene viser at det er store forskjeller mellom norske sykehus med tanke på hvordan 

sykepleierne beskriver organisasjonene de arbeider i og kvaliteten ved arbeidet som blir utført.  

Maslach Burnout Inventori er et instrument som måler tre aspekter ved utbrenthet og har blitt brukt 

i forskning siden begynnelsen av 1980-tallet. Et av disse aspektene er «emosjonell utmattelse» og 

resultatet fra undersøkelsen viser at 56,8 % av sykepleiere på somatiske avdelinger føler seg 

«middels» (33,8%) eller «mye» (23%) utbrent. Undersøkelsen sier ingenting om hvorvidt 

sykepleierne deltar i regelmessig strukturert veiledning eller ikke, men de viser at sykepleiere med 

kortest klinisk erfaring vektlegger veiledning høyere enn de erfarne når det gjelder faglig 

oppdatering og vedlikehold. Rammene for veiledningen som blir tilbudt fremkommer heller ikke i 

undersøkelsen. Et spørsmål som trer frem blir da; Hvordan kan en legge til rette for at sykepleiere 

kan være engasjerte og ytende uten selv å ta følelsesmessig skade eller være til skade for de 

profesjonelle relasjonene de står i?  

                                                      
1 http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/b-rundskriv-10-2016--

-revisjon-av-sentrale-saravtaler-pr.-1.1.2017/ 
2 http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/hverdagsbeskrivelser-fra-norske-sykehus-resultater-etter-

en-landsomfattende-undersokelse-blant-sykepleiere-i-2009 
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I psykisk helsearbeid er kvaliteten på relasjonene sykepleieren klarer å skape med pasienten, av 

betydning for bedringsprosessen(Borg, Topor 2014). Vatne og Hoem (2008) viser til 

psykoterapiforskning hvor relasjonen mellom terapeut og pasient har like stor betydning som valg 

av metode. Likeverdighet, aksepterende holdning, empati, varme og forståelse leder til tillit og 

fortrolighet i en terapeutisk relasjon.3 Derfor er utvikling av relasjonskompetanse og sykepleierens 

selvrefleksjon viktig. Dette gjør veiledningens rolle essensiell innen psykisk helsearbeid. Det 

endringsarbeidet sykepleiere skal være en del av, er et aktivt samarbeid med menneskene de skal 

hjelpe noe som krever et stødig empatisk ståsted (Holm 2005). Dette fordrer at sykepleiere arbeider 

med egen selvinnsikt og evne til å opprettholde gode terapeutiske relasjoner over tid. 

Hensikten med «Prosjekt veiledning» var å undersøke suksessfaktorer i den Sør-Australske måten 

og organisere veiledning til psykiatriske sykepleiere på, for deretter å se på faktorene i forhold til 

hvordan sykepleiefaglig veiledning organiseres i Norge. 

Metode 
Prosjekt veiledning har en kvalitativ tilnærming med komparativt design, hvor jeg har benyttet 

kombinasjon av feltobservasjon gjennom observasjon av et undervisningsopplegg for veiledere til 

psykiatriske sykepleiere i Sør-Australia og kvalitative forskningsintervju med både kursholder og 

deltakere på undervisningsopplegget.  

Best practice i SA-health  
Som en del av arbeidet med å kontinuerlig sikre gode helsetjenester til pasientene og ivaretagelse av 

sykepleiere, kommer innsatsen rundt faglig veiledning i SA Health. Av ca. 1200 psykiatriske 

sykepleiere i Sør-Australia (SA) har rundt 800 deltatt i undervisning om veiledning. Undervisningen 

er gjennomført av et offentlig læringssenter som har til hensikt å fremme “best practice» i 

helseforetakene.  

Læringssenteret er organisert i en verdensomspennende organisasjon som fremmer forskningsbasert 

praksis i klinikken (BPSO). BPSO tilbyr faglig støtte til sine medlemmer. Medlemmene er 

helseforetak som forplikter seg til å implementere «best practice guidelines» i løpet av tre år 

(http://rnao.ca/bpg/bpso). Som del av dette arbeidet skal SA Mental health implementere «best 

practice guidelines» som omhandler:  

 Promoter sikkerhet: alternative tilnærminger til tvangsmidler 

 Vurdering og ivaretagelse av suicidalrisiko, tanker og handlinger 

 Person-familieorientert omsorg 

Flere forhold gir inntrykk av at forekomsten av psykiske lidelser øker i befolkningen på 

verdensbasis. Andelen nye uførepensjoner som er grunnet psykisk lidelse, har økt de siste 15 

årene(www.fhi.no). Det har også vært en sterk økning i andelen av befolkningen som er behandlet 

                                                      
3 Vatne, S., & Hoem, E. (2008). Acknowledging communication: a milieu-therapeutic approach in mental 

health care. Journal of Advanced Nursing, 61(6), 690–698. 

http://rnao.ca/bpg/bpso
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for psykiske lidelser. Funn fra studier gjennomført i USA og Europa gir imidlertid ingen støtte for at 

det skulle ha skjedd en forverring i folkehelsen med økt forekomst av psykiske lidelser (fhi.no4). Selv 

om det ikke er signifikant synlig endring i forekomst av psykiske lidelser, øker presset på 

helsetilbudet når antallet som søker hjelp går opp. Sykepleiere må tilpasse hjelpen til flere pasienter, 

og det får innvirkning på varigheten av relasjonene. En potensiell følge kan bli at utskrivelser må 

fremskyndes, noe som i såfall vil innvirke på pasientens bedringsprosesser og dernest motivasjonen 

til sykepleierne.  

SA Health har i likhet med Norge en helsetjeneste preget av alvorlige tilfeller med lidelse som er 

belastende å stå i gjennom tid og har bakgrunn av dette tilpasset organiseringen av helsetjenestene. 

Som tidligere nevnt tror SA Health at det er av avgjørende betydning for engasjement og faglighet i 

pasientarbeidet, at sykepleiere driver med kontinuerlig fagutvikling og regelmessig refleksjon over 

egen praksis. Når sykepleiere tilsettes av SA Health forplikter sykepleierne seg skriftlig til at de skal 

drive kontinuerlig fagutvikling. Sykepleiere har selv ansvaret for egen fagutvikling, mens 

arbeidsgiver plikter å legge til rette slik at dette kan la seg gjøre. Avdelingenes 

fagutviklingssykepleiere følger opp den faglige utviklingen til de ansatte, og oppdaterer seg på 

hvem som går i veiledning og ikke. De som ikke deltar i et veiledningsløp, blir oppfordret- og 

hjulpet inn i et. Helseforetakene har opprettet egne registre over foretakets ansatte, over hvem som 

har gjennomgått veiledningstrening og som dermed er kvalifisert som veiledere, og ikke. Dette gjør 

det enklere å koble den enkelte sykepleier opp mot en veileder.  

From the bottum up 
 I følge informanten er BPSO SA`s holdning at det er helt vesentlig for veiledningsprosessen og 

deltagelsen i veiledning, at hele gruppen vet hva veiledning og dens formål er. Ved å arrangere 

introduksjonskurs for interesserte avdelinger, blir motstanden til veiledning mindre og flere ansatte 

deltar i veiledningsgruppene. BPSO SA reiser ut til institusjoner i SA Health og kurser om 

veiledningens grunnprinsipper der. Ofte starter kurset med en runde om deltagernes erfaringer med 

veiledning. På denne måten kartlegges holdningen til deltagelse i veiledning, og undervisningen 

tilpasses den enkelte gruppa.  

Mye av introduksjonskurset handler om å avmystifisere veiledningsrommet forteller informanten. 

Holdningen er at læring og utvikling skjer best om den er organisert «from the bottom up». Selv sier 

de at stilen er inspirert av Aksjonsforskning. Med å involvere hele gruppen, er hele gruppen i større 

grad ansvarlig for gjennomføringen. Introduksjonskurset gjennomføres med lignende ramme som 

forventes av en veiledningstime. Regler og normer for veiledningen avklares først, noe som kan 

bidra til gjøre veisøker aktiv og ansvarlig i veiledningsprosessen. Informanten vektlegger gjennom 

organiseringen at veiledning ikke er en passiv læringsprosess, men at en dynamisk og aktiv 

holdning kreves for et vellykket utbytte. Gjennom introduksjonskurset legges det stor vekt på å 

                                                      
4 https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskhelse/psykiske-plager-og-lidelser-hos-vok/ 
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klargjøre for deltagerne hva veiledning IKKE er. Det presiseres spesielt forskjellen mellom terapi og 

veiledning, samt mentoring/kontroll og veiledning.   

Holdningen til formelt kvalifiserte kliniske veiledere, er annerledes enn i Norge. NSF krever en noe 

omfattende samling dokumentasjon og erfaring for å bli NSF godkjent veileder5. Her er det klargjort 

for alle som vil kvalifisere seg til veilederrollen, mengde deltagelse i egen veiledning, egen ledelse 

av veiledning, metaveiledning og lest teori som kreves. 

Sykepleiere i psykisk helsearbeid ansatte i SA Health deltar i veiledning, men de formelle kravene til 

veilederne er ikke like tydelige som i Norge. Sa Health vektlegger i større grad den enkelte veileders 

kommunikative egenskaper og psykologiske forståelse opparbeidet gjennom sin arbeidserfaring i 

følge informanten. BPSO SA vurderer at overføringsverdien av de egenskaper og evner man utvikler 

gjennom klinisk erfaring som psykiatrisk sykepleier er så store, at det som skal tilføres er et 

rammeverk av generell veiledningsteori.  

B. Proctor konkretiserte i 1986 «The functions of clinical supervision», Veiledningens funksjoner. 

Hun beskriver veiledning som en interaktiv modell og har verbalisert tre funksjoner, der en til 

enhver tid er i fremsetet.  

1 FORMATIVE FUNCTION (læring og vekst i egen rolle) – clinical supervision concerned with 

developing the skills, abilities and understandings of the supervisee/practitioner through reflective 

practice  

2 RESTORATIVE FUNCTION (støtte – bearbeidelse av arbeidsstress) – clinical supervision 

concerned with how the supervisee/practitioner responds emotionally to the stresses of working in a 

caring environment  

3 NORMATIVE (Ansvarlighet - monitorering) – clinical supervision concerned with maintaining 

and ensuring the effectiveness of the supervisee/practitioner’s everyday caring work  

 

Proctors modell er en stor del av BPSO sitt fokus i introduksjonskurset. Det blir klargjort gjennom 

kurset at det ideelle i veiledning er en balanse mellom disse funksjonene. I hvilken grad hver 

funksjon blir vektlagt fra gang til gang, er styrt etter behovene til veisøker og hvordan veileder 

kobler disse funksjonene sammen.  

I institusjonen jeg hadde innblikk i, var det i hovedsak denne praksisnære, refleksive veiledningen 

som ble gjennomført. Dette medførte muligheten for regelmessig veiledning, samt andre fordeler vi 

skal komme tilbake til.  

                                                      
5 

https://www.nsf.no/Content/114811/Faglig%20veiledning%20i%20sykepleie%20revidert%20oktober%202006.p

df 
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Veilederrollen 
 

En kan si at med å klargjøre veiledningens funksjon og veileders rolle som tilrettelegger for denne 

funksjonen; vil en klargjøring av hva veiledning ikke er bli bortkastet. Likevel erfarte jeg gjennom 

min observasjon av kurset, ikke at fokuset på veiledningens randsoner ble for sterkt eller bortkastet. 

Det viste seg derimot svært treffende og snakke om hva man kan forvente av veiledningsrommet og 

av egen veileder. Det var store forskjeller i gruppas erfaringer med veiledere, og spesielt en fordom 

ble svært tydelig. I institusjonen jeg hadde innblikk i, arbeidet psykiatriske sykepleiere tett med 

sosialarbeidere og det viste seg tydelig at de to profesjonene har ulik veilederkultur. Sosialarbeidere 

må gå regelmessig til sine overordnede og drøfte sine pasientsaker. Veiledningen kan selvsagt ha en 

selvrefleksiv karakter, men funksjonen er i hovedsak kontroll av arbeidsmengde og korrekt 

saksbehandling. Blant en del av sykepleierne virker denne veiledningskulturen å ha skapt 

urealistiske fordommer om det som er sykepleierens faglige veiledning. Selvsagt oppstår slike 

misforståelser og forutsatte holdninger når begge deler har samme benevnelse: Clinical supervision.  

For enkelte i gruppen jeg observerte hadde dette en tydelig negativ innvirkning på motivasjonen og 

innstillingen til å delta i veiledning, men konsekvensene gjorde seg også tydelige på en annen måte. 

For flere hadde veiledningens opplevde funksjon innvirkning på hvordan man forholdt seg til 

veileders alder og kjønn. Jeg vil tydeliggjøre med et eksempel: 

Introduksjonskurset fant sted på en kommunal avdeling (community center), som hadde et 

arenafleksibelt tilbud til pasientene. Arbeidsgruppen var sammensatt av både sosialarbeidere og 

psykiatriske sykepleiere. Nærmeste leder var, for alle som deltok på kurset, sosialarbeider. På 

introduksjonskurset til veiledning holdt av BPSO SA, var det kun psykiatriske sykepleiere tilstede. 

Denne oppdelingen var bevisst fra faglig ansvarlig sykepleier, som gjennom ulike fora har forsøkt 

fremme deltagelse i veiledning i gruppa. Gruppa var forholdsvis jevnt satt sammen av kvinner og 

menn i stort aldersspenn. Hovedvekten av deltagerne var fylt 40 år.  

Vi hadde vært i gruppa en times tid, og kommet til diskusjoner og refleksjoner rundt faglig 

veilednings form og funksjon. Gruppa var todelt, der noen hadde mange positive refleksjoner rundt 

egne erfaringer og potensielt utbytte av veiledning, var andre tilbakeholdene. Spesielt en mann 

opplevdes som motstandsfylt.  Motstanden viste seg i hovedsak med sarkastiske og skeptiske 

bemerkninger til eksempler andre kom med. Kursholder forsøkte å punktere denne holdningen med 

å spørre om deltagerens egne erfaringer med veiledning. Deltageren fortalte åpent at han ikke hadde 

noen gode erfaringer med å bli veiledet, han var derimot vant med å veilede andre med godt hell. 

Hans eksempler fokuserte stort på veileders mentor - og kontroll rolle. Gruppa ga han motstand 

med elementer ved veiledning som ikke omhandlet disse rollene og han forsøkte å møte denne med 

flere eksempler på hva som ikke ville fungert for han i en veiledningsetting. 

Han sier da at han ikke hadde taklet det om han fikk en «ung pike» som skulle fortelle han hvordan 

han skulle gjøre jobben. Igjen jobbet gruppa med å løsne i denne forestillingen og forsøkte å fremme 
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det selvrefleksive aspektet i veiledningen. De var svært på, og for meg opplevdes stemningen 

ganske trykket. De sa i klartekst at dette var bakevjisk, og at det var veileders faglighet som han 

skulle ta utgangspunkt i. Mannen hørte på, og fremmet ikke flere argumenter i de følgende timene. 

Jeg kom tilbake til denne avdelingen etter et par måneder for å gjennomføre et oppfølgningsintervju 

med fagsykepleieren som hadde initiert kurset. Vi snakket om denne erfarne sykepleieren og hans 

forståelse av veiledning. Fagsykepleieren kunne med begeistring fortelle at hans holdninger til 

veiledning, og til veilederrollen synlig hadde endret seg etter introduksjonskurset. Han var ikke 

lenger like opptatt av kjønn eller alder på veileder og var mer åpen til veiledning. Dette begrunnet 

hun med at forståelsen av veiledning var endret, og dermed hans tilnærming til det også.   

 

Denne episoden kan settes i mange lys. Jeg velger å opplyse om to kulturelle faktorer jeg mener kan ha 

innvirkning på dette eksemplet. 1. Australia har generelt sett et mer tradisjonelt kjønnssyn enn Norge. 

Kvinner er oftere hjemmeværende med barn til de er i skolealder, eller jobber den prosentandelen de har 

organisert barnepass til. 2. Jeg opplever at det er et større prestasjonspress enn i Norge. Dette tror jeg har 

innvirkning på hvor tydelig man er med tilbakemeldinger, og kan og forklare noe av grunnen til stemningen i 

gruppen og ubehaget mannen følte på med å bli evaluert av en yngre kvinne.  

 

En veiledningsfaglig holdning, er at veisøker velger sin egen veileder. På intranettet til SA Health er 

et tilgjengelig register over godkjente veiledere. Inntrykket var at de velger noen i samme 

faggruppe, men dette var ikke et krav. Holdningen er at det er refleksjonsrommet og den trygge 

relasjonen som er avgjørende, dermed er profesjon i dette tilfellet sekundær.   

Rådene som BPSO gir med tanke på valg av veileder er  

 At det ikke skal være en venn 

 At veileder skal ha like mye, om ikke mer kunnskap og erfaring enn veisøker 

 Hva slags kunnskap, egenskaper og holdninger mener veisøker at den trenger? 

 Har gjennomgått veiledningskurs 

 Rapporter – viktig for den formelle prosessen  

 Tidsbegrenset. Det er ikke anbefalt og ha en veileder permanent. For at man skal lære, må man ha 

forandring.  

 

De vektlegger holdningen: «god nok» veiledning. Dette mener de gjør terskelen for å delta i 

veiledning og det å være veileder, lavere. Men for at dette skal fungere, er de tydelige på at de 

formelle rammene for veiledning skal konkretiseres og at avtaler skal bli tegnet.  
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Rammer for veiledning 
 

En veiledningsavtale er viktig for et godt fundament for veiledningsforholdet. Avtalen er med på å 

sikre at man har en gjensidig forståelse av meningen med veiledningen, og er helt essensiell for å 

kunne støtte – men og utfordre. Den lager en ramme man kan evaluere forløpet etter, for så å 

vurdere om dette veiledningsforholdet er så virkningsfullt man kunne ønske seg. Informanten er 

opptatt av at veiledningsavtalen skal være spesiell for det enkelte veiledningsforløp. På denne 

måten blir avtalen et levende dokument. Veiledning er ikke noe som skal være statisk, og 

utviklingspunktene som ble konkretisert i avtalen skal vurderes og utvikles ved neste evaluering. 

Punkter man gjennomgår i oppstarten av veiledningen er  

 Mål og utbytte 

 Tidligere angst og uro som veileder burde vite om – eller som er knyttet til tidligere 

veiledningsopplevelser 

 Ekspertområder – eller områder med faglig svakhet. 

 Samt – hva som gjorde at veisøker oppsøkte veiledning nettopp nå 

 Hva håper du å få ut av veiledningen – og hva ønsker du ikke? 

 

I SA Health er både gruppe – og individuell veiledning utbredt. Det er veisøker som velger utfra 

egne preferanser og ressurser. I Norge er det kultur for at arbeidsgiver organiserer veiledningen. 

Valget faller ofte på gruppeveiledning. For mange er det den mest praktiske og økonomisk effektive 

måten å sikre veiledningstilbud til store grupper ansatte. Gruppetradisjonen står sterkt i Norge, og 

organisert på rette premisser er dette en god organisatorisk form på veiledning. Mellom flere 

deltagere ligger forholdene til rette for støtte og anerkjennelse gjennom gjenkjenning og delte 

erfaringer. Trøst og kreativitet er elementer som er svært virkningsfulle i gode grupper. Dog er stabil 

gruppedeltagelse utfordrende å få til, spesielt utfordrende i institusjoner med døgnkontinuerlig 

drift. Turnusarbeid og uforutsigbart pasientklientell har innvirkning på mulighet og vilje til å 

prioritere veiledning. Gruppene kan da bli da preget av ad hoc-deltagelse og uforutsigbar 

gruppesammensetning. Dette har naturlig nok innvirkning på de potensielt virksomme prosessene i 

en gruppeveiledning og er en problemstilling som stiller jevnt i begge land.  

Veiledningsfaglig vil fordelene med individuell veiledning så absolutt være tilstede. Som et 

argument for individuell veiledning, kan muligheten for et kontinuerlig og i større grad forutsigbart 

veiledningsløp være enklere å organisere. Et tillitsbånd mellom veileder og -søker kan dannes 

raskere, og veisøker får mer tid og ressurser knyttet til seg. For noen vil nettopp dette oppleves både 

positivt og negativt. Den synligheten man kan erfare med å være i en – til – en samtaler, kan 

oppleves truende.  

Det er usikkert om veisøkers arbeidserfaring har innvirkning på valget om deltagelse i gruppe – 

eller individuell veiledning. Argumenter kan trekke i begge retninger, men SA Health har tatt 

hensyn til erfaring når de kommer med anbefaling til sine ansatte om hyppigheten av veiledning. 



Prosjekt Veiledning 

   

Veileders formelle rolle  8 

BPSO sier at selv om det er veisøker selv som definerer behovet, anbefaler de en time i måneden, 

selv om de presiserer at nyutdannede kan ha behov for en time hver 14. dag. Jeg har ikke funnet et 

skille i anbefalingene om veisøker deltar i individuell - eller gruppeveiledning.  

 

Veileders formelle rolle 
 

Det er vanskelig å si noe om veiledningens mer formelle rolle uten å si noe om de generelle kravene 

myndighetene har definert til sykepleiere. Sykepleiere som arbeider i det Sør-Australske 

helsevesenet, må hvert år bekrefte sin autorisasjon. For å få videreført denne, må sykepleieren 

rapportere innsats til egen fagutvikling. Egne studier og organiserte kurs må ha blitt gjennomført 

dersom autorisasjonen skal bekreftes på nytt. Faglig veiledning kan inngå i denne kontinuerlige 

fagutviklingen.  

Om sykepleieren har vært ute av arbeid i mer enn fire år, eller har gjort feil i forhold til nasjonale 

føringer for egen profesjon, må man følges av en veileder. Dette blir da en formell veilederfunksjon, 

som innehar kontrollelementer. Det finnes mange sertifiseringer som dekker denne 

kontrollfunksjonen for veileder. Bilde I er tatt med for å synliggjøre dette.  

Som tidligere tematisert, blir veilederens vurderings/kontrollfunksjon et hinder for et selvrefleksivt 

arbeid i veiledning.  Dobbeltroller som dette er godt dokumentert i litteraturen som uheldige for 

veiledningsrelasjon og dermed det potensielle utbyttet av veiledning.  
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Bilde 1  

Oppsummering  
Det kan være legitime årsaker til manglende deltagelse i veiledning. Når Buus og Geonge6(2017) 

undersøker psykiske helsearbeideres årsaker og eventuelle motstand til å delta i veiledning, svarer 

informantene svært ulikt. Informantene posisjonerer seg enten med at de er overarbeidet og dermed 

presset til å frasi seg muligheten for veiledning eller at de med vilje velger å ikke delta. I andre 

studier har de funnet at grad av konflikter har innvirkning på utbytte og deltagelse i veiledning. Det 

jeg finner spennende i denne undersøkelsen var at informantene ga til kjenne at det er relasjonene til 

kollegaene og potensielle konflikter der som er angstfremkallende i veiledningen, og ikke 

veilandens individuelle konflikter eller problemer med veilederen. Samtidig påpeker Buus og 

Gonge at det er et vesentlig poeng i denne studien at deltagelse i veiledning ikke var påkrevet på 

denne og de kunne nekte enhver deltagelse uten noen formelle eller uformelle sanksjoner7. Buus og 

Gonge viser i studier gjennomført i både 2009 og 2011 at deltagelse i veiledning er varierende. 

Samtidig som at deltagelsen er varierende, svarer de som deltar i veiledning at de gjør det sjeldent, 

samt at veiledningstiden er kort.8 

I SAHealth har de tatt konsekvensen av dette. De har lik som i Norge utfordringer med å få til 

stabile gruppetilbud, spesielt i institusjonene, men dette er blitt møtt med å åpne for individuell 

veiledning. Helsedepartementet i SA sammen med fagmiljøene /fagforbundene ser det vesentlig at 

sykepleiere driver kontinuerlig fagutvikling, får et rom de kan finne støtte i og få bearbeidet sine 

utfordringer. De har satset på å drive helseforetakene sine forskningsbasert, og spiller på etablerte 

fagressurser for å få satsningen gjennomført.  

Det at sykepleiere selv er ansvarlig for egen veiledning, ser jeg på som en styrke. Mulig er dette med 

på å gjøre sykepleieren mer motivert og utholdende i veiledningen. Eierskapet til prosessen kan 

styrkes ved at sykepleier selv har valgt sin egen veileder samt om veiledningen skal foregå i gruppe 

eller individuelt. Mulig vil dette ha innvirkning på hvor truende veiledningen oppleves og hvor 

raskt man oppnår en god veiledningsrelasjon.  

 

 

 

 

                                                      
6 Int J Ment Health Nurs. 2017 Jun 23. doi: 10.1111/inm.12365. 
7 sydney.edu.au/nursing/pdfs/critical.../buus-gonge-resistance.pdf 
8 David Owen McGraw-Hill Education (UK) 2012 Clinical Supervision in the Medical Profession: Structured 

Reflective Practice 
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rammeplaner/helse/rammeplan_sykepleierut

danning_08.pdf 
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