Referenser
Jag kan varmt rekommendera Per Martinsson som handledare. Goda referenser från
andra verksamheter samt ett bra möte med Per gjorde beslutet lätt. Under två år använde vi honom i arbets- och processhandledning för avdelningspersonal inom geropsykiatrin.
Pers olika tjänster har varit mycket innehållsrika, givande och utvecklande. Han är ödmjuk, kunnig och har en lång erfarenhet på många områden. Per har dessutom en förmåga att ställa frågor som leder till reflektion och nya tankar och idéer. Han kan utmana
på ett positivt sätt, som gör att människor utvecklas både personligt och i sin yrkesroll.
Birgitta Andersson
Avdelningschef avdelning 8, Hässleholms sjukhusorganisation (2002- 2003)

När Grupphemmet XP skulle starta kontaktades Per Martinsson av mig, Ann-Louise Bender föreståndare på Grupphemmet. Vi behövde en handledare som kunde hjälpa till i
samband med uppstarten. Goda referenser från andra verksamheter i Socialförvaltningen
samt ett bra möte med Per gjorde beslutet lätt.
Per har sen 2004 varit handledare och coach i verksamheten. Han har haft Team - Building/Kick - off med hela personalstyrkan under två dagar. Per hade även en 3-dagars utbildning i Attityder och Förhållningssätt för alla i verksamheten. Teoretiska referenser i utbildningen; Systemiskt-, Salutogent -, och Lösningstänkande, ”Uppskattande frågor”, Miljötekniker samt etiska aspekter.
Per hade process- och arbetshandledning med gruppen och mig under drygt ett år.
Därefter har Per varit min handledare och coach och är så fortfarande. Gruppen har dock
bytt handledare.
Jag kan varmt rekommendera Per som handledare och coach.
Ann-Louise Bender
Föreståndare
Grupphemmet XP, Karlskrona kommun (2004-2008)

Det är bra att kunna resonera med Per om vad vi har för behov och önskemål. Per kommer sedan med förslag på hur han kan tänka sig att leva upp till detta. De önskemål vi
har haft har blivit bra; handledningen var konkret och utifrån vardagen vilket många har
haft nytta av, personalen pratar fortfarande de om olika exempel som han gav! Per
kommer inte med färdiga lösningar utan personalen får själva tänka till för att sedan
komma med lösningar med Per som bollplank.

Vad det gäller salutogen omvårdnad var det också bra att det var konkret utifrån vardagen varvat med teori. Då medarbetarna själva får arbeta och diskutera i grupp är mycket
positivt.
Jag kan varmt rekommendera Per som handledare och utbildare!
Peter Svensson
Teamchef
Omsorgsförvaltningen i Kristianstad, Team Skogåsa (2005-2006)

