
 

 

Sjukhuskyrkans arbete med reflektionsgrupper 
Det som händer i Sjukhuskyrkans reflektionsgrupper går att förstå och tolka utifrån olika perspektiv. 

En teoribildning som är applicerbar är den salutogena, och då i synnerhet begreppsbildningen kring 

Känsla av sammanhang (KASAM) som Aaron Antonovsky formulerat. Hans teori är att individens 

motståndskraft vid stressorer och yttre påfrestningar avgörs av Känsla Av SAMmanhang, vilken 

bygger på upplevelsen av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Genom det öppna och fria 

berättandet i gruppen utforskas föreställningar, förväntningar och upplevelser (handlingar, tankar 

och känslor) hos deltagarna. När gruppen (ibland med stöd av samtalsledaren) upptäcker, bekräftar 

och lyfter upp mönster och teman i berättelserna till reflektion stärks individens och gruppens 

upplevelse av sammanhang genom:  

Meningsfullhet  

Mötet med kollegorna upplevs ofta i sig självt meningsfullt. Jag trodde att det bara var jag som 

kände så här är en återkommande reflektion som vittnar om en erfarenhet av bekräftelse och 

igenkänning. Vi är flera här och vi kan förstå varandra. Att uppleva att övriga deltagare uppfattar mitt 

bidrag som betydelsefullt stärker också känslan av meningsfullhet. 

Hanterbarhet  

Att höra andras strategier för att hantera oro, ovisshet och stress kan öka tilliten till den egna 

förmågan att hantera dessa delar. Tillsammans klarar vi mer än när vi går med våra tankar och 

känslor var för sig. Det kan vara svårt att söka stöd under en stressig arbetsdag. Mötet i en kollegial 

grupp på en bestämd plats, under en bestämd tid gör det lättare att fokusera på den egna 

upplevelsen och både ta emot och ge stöd som stärker individens förmåga till hanterbarhet.  

Begriplighet 

Att höra andra berätta om och tillsammans reflektera över vår gemensamma situation ökar 

förståelsen för de känslor och påfrestningar som upplevs. Ett sammanhang skapas av de 

fragmenterade delar som jag har svårt att få ihop på egen hand. Under Coronakrisen påverkas livet 

på många områden: vardagsliv, relationer, arbetsmiljö, semesterplaner och fritidsintressen. 

Återhämtning och stresshantering försvåras av denna gränslöshet, där en utmaning blir att 

professionellt och privat flyter ihop. Berättandet och reflektionen påminner om vilka gränser vi just 

nu saknar, samt skapar helhet och begriplighet i en komplex tillvaro.  

 

Några punkter för att främja ett konstruktivt, bekräftande och meningsskapande samtal 

 Inled med ramar för samtalet (tidsramar, ”det som sägs här stannar här”, 

något om innehåll/metod) 

 Gå en runda där var och en får möjlighet att berätta.  

En lämplig frågeställning kan vara: Vad är du uppfylld av just nu? 

 Låt var och en berätta utan att bli avbruten, utan att få råd, utan att bli 

kritiserad eller ifrågasatt. 

 Om tid finns – reflektera tillsammans över era berättelser.  

En lämplig frågeställning kan vara: Vad tänker och känner ni när ni hör 

varandras berättelser? 

 Avsluta gärna med en runda utifrån frågan: Hur blev det här samtalet för dig? 


