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Abstract:
Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården innebär
möten med äldre personer med komplexa vårdbehov. Invånarna i kommunen blir äldre och
har inte sällan flera olika sjukdomar som kräver avancerad vård. Att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården innebär att sjuksköterskan ställs inför
etiska och moraliska dilemman. Detta ställer krav på sjuksköterskan att samverka inte bara
med den äldre personen utan även med andra professioner som är involverad i vården av
den äldre. Tidigare studier visar att sjuksköterskor kan uppleva det etiska klimatet på arbetsplatsen som positivt eller negativt. Etiskt klimat kan definieras som en arbetsmiljö med
ett gott eller dåligt klimat. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan påverkas av det etiska
klimatet på arbetsplatsen och därmed påverka vården till den äldre personen. Syfte: Att
belysa sjuksköterskors upplevelse av vad som främjar ett gott etiskt klimat i kommunal
hälso- och sjukvård av äldre. Metod: Studien har en deskriptiv kvalitativ design där individuella intervjuer användes för insamling av data. Resultat: Resultatet visade att det etiska
klimatet har betydelse för att säkra en god vård runt den äldre personen. Upplevelser som
påverkar det etiska klimatet visade sig vara, ett gott samarbete, en tillåtande atmosfär, en
god arbetsfördelning och ett gott förhållningssätt. Slutsats: Fler studier behövs som undersöker vad som främjar och hindrar ett gott etiskt klimat i den kommunala hälso- och sjukvården.
Nyckelord:
Äldre, etiskt klimat, kommunal hälso- och sjukvård, sjuksköterskor

Rapporten baserar sig på ett examensarbete inom programmet specialistsjuksköterskeutbildning Vård av äldre på avancerad nivå som är genomfört med stöd av
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan
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INLEDNING
Att arbeta som sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården av äldre innebär
många möten med äldre personer med komplexa vårdbehov (Socialstyrelsen, 2012). Äldre
personer med komplexa vårdbehov har behov av hjälp från den kommunal hälso- och
sjukvården i ordinärt eller särskilt boende. Kommunal hälso- och sjukvård utförs av legitimerad personal eller vårdpersonal som utför vården på delegation, enligt socialstyrelsens
riktlinjer för delegering SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskan vårdar
svårt sjuka äldre personer vilket kan innebära etiska dilemman som ställer krav på sjuksköterskans profession (Juthberg, 2008). För att kunna bedriva en god och säker vård för
de äldre krävs att samverkan mellan olika professioner fungerar på ett tillfredsställande
sätt. I annat fall finns en risk att sjuksköterskor kan känna sig maktlösa och otillräckliga i
deras omvårdnadsarbete (Juthberg, 2008). Ett gott etiskt klimat underlättar sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Tidigare studier inom slutenvården visar att ett positivt etiskt
klimat bidrar till färre stressade situationer för sjuksköterskor och annan vårdpersonal
(Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011). Silèn, Kjellström, Christensson, Sidenvall & Svantesson (2012) kvalitativa studier med sjuksköterskor vid olika
sjukhus i Sverige visar att ett gott etiskt klimat är viktigt för en god arbetsmiljö. Det finns
få studier som kan ge information om hur sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och
sjukvården upplever det etiska klimatet och hur det påverkar deras omvårdnadsarbete runt
den äldre personen. Information som kan ge viktig kunskap om hur upplevelser av ett
etiskt klimat kan bidra till utveckling och förbättring, i den kommunala hälso- och sjukvården av äldre personer (Nyström, 2008).

BAKGRUND
Etiskt Klimat
Etik är det som utgör individens handlande och tänkande i situationer som inte är förutsägbara (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Att kunna handla etiskt innebär att ha ett personligt
engagemang och en inre vilja att handla på ett etiskt, moraliskt och ansvarsfullt sätt (Fry
& Johnstone, 2002). Etiskt handlande mognar genom människans utveckling i livet och
därmed utvecklas ett etiskt förhållningssätt, vilket visar sig i handling och i sjuksköterskors sätt att vårda (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Moral är ett begrepp som oftast används
som synonym till etik. Moral är det som visar sig i vårt handlande och har även begränsningar och regler för vad vi får utföra eller inte får utföra. Moral är mer styrd av traditioner och utövar en social press hos den enskilda individen, medan etiken är relaterad till
individens enskilda teoretiska reflektioner och övervägande om vad som bör göras (Fry &
Johnstone, 2002).
Malloy, Hadjistavropoulos, McCartey, Evans, Zakus, Park, Lee & Williams (2009) och
Porter(2010) definierar etiskt klimat som arbetsmiljö. Silèn, et al. (2012) har genomfört
studier som visar att det etiska klimatet har betydelse för hur sjuksköterskor påverkas på
sin arbetsplats. Sjuksköterskornas omvårdnadsarbete kan påverkas positivt eller negativt
beroende på hur det etiska klimatet ser ut (Ibid). Studier om etiskt klimat visar att de sjuksköterskor som arbetar på en arbetsplats med ett gott etiskt klimat har för avsikt att stanna
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kvar på sin arbetsplats under en längre tid medan de som arbetar i ett sämre klimat väljer
att byta jobb (Silèn, et al. 2011). Klimatet kan bero på de relationer som finns på arbetsplatsen och kan därmed bidra till en positiv eller negativ arbetstillfredsställelse vilket i sin
tur kan påverka patientsäkerheten (Pauly, Varcoue, Storch & Newton, 2009; Silén, et al.
2011).
Äldrevården har oftast en tung arbetsbelastning med låg personalbemanning som gör att
det etiska klimatet kan påverkas negativt (Malmsten, 2007a). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete styrs av olika faktorer som till exempel, budget, bemanning, arbetsbelastning,
att ta svåra beslut, etiska dilemman, att vara delaktig i olika relationer, ansvara för patientsäkerhet samt patientansvar. Faktorer som kan påverka det etiska klimatet (Malmsten,
2007a). Verksamheten har ett ansvar för att personalen får möjlighet att utvecklas och ska
verka för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna eftersträva målen för verksamheten
samt bidra till en god kvalité i vården. Socialstyrelsen (2006) har ökat kunskapskraven för
personal i sjukvården vilket har medfört hälso- och sjukvårds organisationer ska ta större
ansvar för personalens kompetensutveckling och därmed bidra till högre kompetens inom
både slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård av äldre (Socialstyrelsen, 2006). Kraven på hälso- och sjukvårdsorganisationerna har därmed blivit större till att säkra en god
vård och att medverka till ett gott arbetsklimat (Ibid).
Äldre personers vårdbehov inom kommunal hälso- och sjukvård
Målen för hälso- och sjukvården är att kunna ge vård på lika villkor till hela befolkningen
(SFL 1982:763). Antalet vårdplatser i den slutna vården har minskat kraftigt de senaste
åren. Det innebär att fler äldre personer behöver hjälp av den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna klara sina dagliga behov. Kommunala insatser har ökat speciellt i
ordinära boende då äldre personer blir allt äldre och ofta är multisjuka (Socialstyrelsen,
2008). Allt fler äldre multisjuka personer skrivs ut från sjukhusen till hemmet vilket har
bidragit till att kraven på kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser i den kommunala
hälso- och sjukvården har ökat (Socialstyrelsen, 2008). Utvecklingen medför högre krav
på sjuksköterskor och att behovet av avancerad sjukvård i de särskilda och ordinära boenden har ökat. Detta leder till att bemanning, lokaler och medicintekniska produkter måste
finnas tillgängliga för att insatser ska kunna genomföras på ett patientsäkert sätt och för att
sjuksköterskor ska kunna bedriva god vård i den kommunala hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2008; SFS, 1982:763, Lag, 1998:1660).
För att äldre i kommunen ska kunna få insatser från den kommunala hälso- och sjukvården krävs att de inte själv kan planera och utföra dagliga rutiner på grund av sjukdom eller
ohälsa (Socialstyrelsen, 2008). Enligt överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne ska tröskelprincipen styra vem som ska ha ansvaret för den äldres vård.
Det innebär att de som kan ta sig med eller utan assistans till ansvarig vårdcentral ansvarar
Region Skåne för och de som inte kan ta sig till ansvarig vårdcentral ansvarar kommunen
för (Kommunförbundet Skåne & Region Skåne, 2009; Socialstyrelsen, 2008). De äldre
personerna i den kommunala hälso- och sjukvården, får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar för att insatser som krävs för den äldres vård, utförs med fokus på
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patientsäkerhet. Medicinska insatser som den äldre behöver hjälp med ordineras av läkare
och delegeras till sjuksköterskor att utföra (Socialstyrelsen, 2008). Äldre personer som
behöver hjälp och vård är i beroendeställning. Det är då betydelsefullt att den äldre personen bemöts med respekt och får hjälp med att kunna klara sin vardag (Victor, 2010; Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen, 2008).
Sedan 2000-talets början har stora organisationsförändringar skett med avsikt att patienter
ska få större inflytande över den vård de har behov av, vad som ska genomföras och hur
det ska genomföras (Socialstyrelsen, 2006; Strömberg & Eriksson, 2008; Qvarsell, 2007).
Det innebär att äldre personer inom kommunal hälso- och sjukvård tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska samverka för att den äldre skall kunna medverka och
påverka den egna hälso- och sjukvården efter egen förmåga (Socialstyrelsen, 2008).
Att vara verksam som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård
av äldre
Sjuksköterskan lyder under hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som innebär att
alla har lika rätt till vård och behandling på lika villkor. Att vara verksam som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård av äldre innebär att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser till i huvudsak äldre personer över 65 år med komplexa behov som bor i
både ordinärt och i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskans arbete är i
huvudsak fokuserat på omvårdnad och har omvårdnadsansvar för ett visst antal multisjuka
äldre. Men har också ett medicinskt ansvar för utföra behandlingar som läkare har ordinerat (Socialstyrelsen, 2004; Edhag & Rosenqvist, 2005; Larsson, 2007). Sjuksköterskans
omvårdnadsansvar innebär att förbygga sjukdom, stärka hälsa, minska lidande och bidra
till värdighet i livets slut och i döendeprocessen (Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen,
2008). Att ansvara för omvårdnadsarbetet och ingå i team kring den äldre personen är av
betydelse för en god kontinuitet och patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2008). Omvårdnadsansvaret innebär att leda och fördela omvårdnadsarbetet, prioritera medicinska åtgärder,
handleda personal och följa de riktlinjer och lagar som finns för verksamheten, samt medverka till ett gott etiskt klimat. Sjuksköterskan skall även undervisa och informera äldre
och anhöriga, samverka med andra professioner samt ansvara för delegeringar till icke
legitimerade vårdpersonal (SOSFS 1997:14; Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskan har ett
stort ansvar i att prioritera, göra relevanta bedömningar angående vårdbehov samt att
prioritera vem som har störst vårdbehov och då ska ges företräde av hälso- och sjukvård
(Fry & Johnstone, 2002: SFS 1982:763; Lag, 1997:142).
Sjuksköterskan ska ha en bred kompetens och kunna anpassa sig i mötet med den äldre
personen i sitt sociala sammanhang utifrån den äldres behov (Ross & Victor, 2010). Att
kunna improvisera och anpassa omvårdnaden efter den äldres behov och använda rätt
kompetensområde är av betydelse för god omvårdnad med fokus på den äldre personen
unika behov (Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskans arbete innebär att kunna hjälpa den
äldre att ta tillvara på det friska och stärka sina egna resurser för att främja hälsa (Ibid).
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I den dagliga omvårdnaden ställs sjuksköterskor inför olika etiska dilemman som behöver
diskuteras med kolleger men även med andra professioner. Det medför att det är av betydelse att det finns gemensam tid för teamet att reflektera, diskutera och bearbeta olika
situationer som uppstår vid vård av äldre personer (Socialstyrelsen, 2007; Malmsten,
2007b). Kontinuerlig reflektion bidrar till att kunna handla etiskt rätt om det uppstår olika
etiska dilemman (Fry & Johnstone, 2002; Socialstyrelsen, 2007). Att ge återkoppling och
reflektera i grupp bidrar till kompetensutveckling och kvalitetsutveckling både för den
enskilde och arbetsgruppen och ligger därmed i organisationens intresse i att skapa en
kultur och arbetsmiljö som bidrar till ett gott klimat i sjuksköterskegruppen och med andra
professioner (Vuorinen, Tarkka & Meteroja, 2000; Silèn, et al. 2012; Armand & Rehnsfeldt, 2011; Malmsten, 2007b). Möjlighet till återkoppling och samarbete tillsammans
med andra i teamet runt den äldre anses främja ett gott etiskt klimat (Vuorinen, et. al
2000; Silèn, et al. 2012).
Problematisering
Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan inom vård av äldre (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) tar upp att sjuksköterskan ska förstå sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Sjuksköterskors
erfarenheter i den kommunala hälso- och sjukvården av äldre visar att det förekommer
situationer både med gott och mindre gott etiskt klimat i deras dagliga arbetssituation
(Vuorinen, et al. 2000; Silén, et al. 2012). De äldre förväntar sig att vårdaren ska ha ett
gott etiskt förhållningssätt vilket gör att kraven på att främja ett gott klimat ökar (Arman
& Rehnsfeldt, 2011). Att ha ett gott förhållningssätt bidrar till ett gott etiskt klimat inom
den kommunala hälso- och sjukvården och kan bidra till ökad professionell kompetensutveckling bland sjuksköterskor (Vuorinen, et. al 2000; Silén, et al. 2012). Sjuksköterskor
som hjälps åt och samverkar samt ger konstruktiv återkoppling kan bidra till ett gott etiskt
klimat och samtidigt främja en god patientvård (Arman & Rehnsfeldt, 2011;Vuorinen, et
al. 2000). Att belysa sjuksköterskors upplevelse av ett etiskt klimat inom kommunal
hälso- och sjukvård av äldre kan ge ökad kunskap om strategier för att öka patientsäkerheten, höja kompetensutveckling samt ge personalen ökad arbetstillfredsställelse (Pauly,
et al. 2009; Vuorinen, et al. 2000). Tidigare forskning i området har framförallt genomförts inom slutenvården och forskning avseende etiskt klimat i den kommunal hälso- och
sjukvården av äldre behövs (Pauly, et al. 2009).
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SYFTE
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som främjar ett
gott etiskt klimat i kommunal hälso- och sjukvård av äldre.

METOD
Design
Studien har en deskriptiv kvalitativ design där individuella intervjuer användes för insamling av data (Polit & Beck, 2012). Denna metod används inom forskning och utbildningar inom vården för att beskriva och förklara ett visst fenomen (Ibid).
Kontext
Studien genomfördes i två mindre kommuner i Skåne där antalet invånare är ca 12 700 i
den ena kommunen och ca 7 200 i den andra. Studien genomfördes i kommunal hälsooch sjukvård av äldre både inom särskilda och ordinära boenden.
Urval och undersökningsgrupp
Totalt tillfrågades 22 sjuksköterskor om att delta i studien varav 13 sjuksköterskor tackade ja till att medverka. Samtliga kategorier inom sjuksköterskeyrket tillfrågades för att få
en bred variation i ålder, kön, kompetensområde, arbetstid och erfarenhet. Inklusionskriterier var att det skulle vara legitimerade sjuksköterskor som arbetade inom kommunal
hälso- och sjukvård av äldre personer. Samtliga deltagare var kvinnor, deras ålder var från
24-64 år med en medianålder på 47 år. Deras erfarenhet i yrket var från två månader upp
till 30 år. Deltagarna tjänstgjorde antingen dag, kväll eller natt. Åtta av sjuksköterskorna
arbetade i ordinära boende resterande på särskilt boende. En av sjuksköterskorna hade
vidareutbildning som distriktssköterska.
Procedur
Telefonkontakt togs med verksamhetschefen i de tilltänkta kommunerna, därefter skickades informationsbrev och samtycke ut via mail (Bilaga 1 och 2). Kontaktuppgifter till
sjuksköterskor erhölls av berörd verksamhetschef. Därefter bestämdes tid och plats med
sjuksköterskor för enskilda intervjuer. Efter att ha genomfört intervjuerna genomfördes
fyra uppföljningsintervjuer, då intervjuerna vid genomlyssning och reflektion bedömdes
som kortfattade. De utvalda deltagarna för uppföljningsintervjuer erhöll ytterligare information och samtycke till deltagande i en uppföljningsintervju (Bilaga 3).
Datainsamling
Datainsamlingen skedde via individuella intervjuer. En intervjuguide (Bilaga 4) användes
som stöd för att intervjuerna skulle svara till syftet (Polit & Beck, 2012). En pilotintervju
genomfördes med syfte att se att frågorna fångade in det som efterfrågades. Tiden för
intervjuerna varierade mellan 20-40 min. Individuella intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att fånga deltagarnas upplevelse av olika situationer (Polit & Beck,
2012). Intervjuerna genomfördes under deltagarnas arbetstid i ett avskilt rum och spelades
in digitalt.
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Analys
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundmans 2004). Databearbetningen inleddes med att författarna lyssnade av varje inspelad intervju var för sig.
De inspelade intervjuerna lyssnades av ytterligare och transkriberades ord för ord med
skratt och pauser mm. Därefter genomfördes en så kallad naiv läsning, var för sig och
sedan gemensamt, för att se vad texten innehöll. Framträdande för intervjuerna var upplevelser av vad som främjar ett gott etiskt klimat. Upplevelser som svarade mot syftet identifierades och meningsbärande enheter togs ut. De meningsbärande enheterna kondenserades med en strävan att inte förlora kärnan i texten. Enheterna bröts därefter ner till kortare
meningar och erhöll en kod som representerade innehållet i meningen. Koderna bearbetades ytterligare för att motsvara innehållet i de kondenserade enheterna. Koderna sorterades därefter in kategorier och subkategorier som svarade till syftet. Tabell 1 exemplifierar
analysprocessen.

Tabell 1. Exempel på analysprocessen av huvudkategorin ”En tillåtande atmosfär”
Meningsbärande
enhet
Svår fråga, har
inte funderat så
mycket innan på
det..öh..nä
men
gott etiskt klimat
tycker jag att när
man är öppna och
ärliga
mot
varandra, frågar
varandra om det
är något man
undrar över utan
behöva känna sig
dum eller att man
vet mindre än
någon annan utan
att man kan gå till
kolleger och även
till annan personal
om det är något
man undrar över.

Kondenserad
meningsbärande enhet
gott etiskt klimat tycker jag
att när man är
öppna och ärliga
mot varandra,
frågar varandra
om det är något
man undrar över
utan
behöva
känna sig dum
eller att man vet
mindre än någon annan utan
att man kan gå
till kolleger och
även till annan
personal om det
är något man
undrar över.

Kod

Sub-kategori

Huvudkategori

Att ha en
tillåtande
atmosfär
i
sjuksköterskegruppen och
med
andra
professioner.

Tillåtande atmosfär i teamet
runt den äldre

En tillåtande atmosfär

Förförståelse
Författarnas förförståelse bestod av flera års erfarenhet inom vård av äldre. Författarnas
erfarenheter inför studien var att det etiska klimatet har ett samband med hur gruppdynamiken är i arbetsgruppen. Våra upplevelser var att det etiska klimatet i verksamheten kan
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påverka relationen till kolleger och till de äldre. Förförståelsen skrevs ner innan studien
påbörjades för att medvetandegöra vår förförståelse och undvika att bli påverkad av dessa.
På så vis kunde författarna försöka förhålla sig neutrala i relationen till deltagarna i intervjun och analysera processen utan förutfattade meningar.
Etiska övervägande
Studien tar stöd av Lagen om etikprövning (2003:460). Godkännande för att genomföra
studien inhämtades från ett etiskt råd på Högskolan i Kristianstad. Skriftlig och muntlig
information skickades via mail till berörda enhetschefer och sjuksköterskor för deltagande
i studien (Vetenskapsrådet, 1990). Samtycke om att genomföra studien gavs både muntligt och skriftligt till berörda verksamhetschefer och tänkbara deltagare. Deltagandet var
frivilligt och kunde när som helst avbrytas (Atkinson, 1998; Vetenskapsrådet, 1990).
Informationsbrevet innehöll namn och telefonnummer på aktuella kontaktpersoner för att
deltagarna skulle kunna ta kontakt och ställa frågor om studien. All insamlad data hanterades konfidentiellt och intervjuerna avidentifierades samt förvarades inlåsta på en säker
plats (Vetenskapsrådet, 1990). Om det framkom under intervjun att någon mådde dåligt
på grund av etiskt dåligt klimat, var strategin att avbryta intervjun och bemöta personen
på ett förstående sätt (Hagberg & Rennemark, 2004). Det finns en risk att påverka studiens resultat genom att välja ut deltagare som författarna sedan tidigare känner eller har en
relation till. För att undvika detta genomfördes studien i två kommuner som författarna
inte sedan tidigare hade någon förbindelse med.
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RESULTAT
Analysen av datamaterialet resulterade i fyra huvudkategorier och åtta subkategorier om
vad som främjar ett etiskt klimat i kommunal hälso- och sjukvård (tabell 2). För att illustrera tolkningen av resultatet redovisas citat underkategorierna.
Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier som visar sjuksköterskors upplevelse av vad
som främjar ett gott etiskt klimat i den kommunala hälso- och sjukvården.
Kategorier
Ett gott samarbete
En tillåtande atmosfär
En god arbetsfördelning
Ett gott förhållningssätt

Subkategorier
Samarbete i teamet runt den äldre personen
Stödjande insatser i teamet runt den äldre personen
Återkoppling som kompetensutveckling
Tillåtande atmosfär i teamet runt den äldre personen
Bemanning i verksamheten
Kontinuitet i omvårdnaden av den äldre personen
Bemötande av äldre och kolleger
Respekt för äldre och kolleger

Ett gott samarbete
I huvudkategorin ett gott samarbete handlar om vikten av att alla professioner i teamet
runt den äldre personen kunde samarbeta mot gemensamma mål för att främja ett gott
etiskt klimat. Huvudkategorin rymmer två subkategorier: samarbete i teamet runt den
äldre personen och stödjande insatser i teamet runt den äldre personen.
I kategorin samarbete i teamet runt den äldre personen framkom att sjuksköterskornas
upplevelse av det etiska klimatet kunde påverkas av samarbetet i teamet runt den äldre
personen. En viktig person att samarbeta med i teamet runt den äldre var just den äldre
personen. Deltagarna upplevde ibland att huvudpersonen, den äldre personen, var den som
lätt kunde glömmas bort när för många personer deltog i samarbetet runt den äldre personen. Bra samarbete med både den äldre personen och andra professioner upplevdes som
betydande för att det etiska klimatet skulle främja en god vårdkvalitet .
”Och sedan får vi ju aldrig glömma att vårdtagaren ska vara med och
bestämma i allt det här ju, och tycka till.”(I, 11)
”Alltså har man ett bra samarbete mellan undersköterskor och mellan
sjuksköterskor blir standarden på vården bättre, den ökar ju, kvalitén
blir bättre.” (I, 8)
I subkategorin stödjande insatser i teamet runt den äldre personen framkom att sjuksköterskorna upplevde att stödjande åtgärder och att arbeta patientsäkert med de insatser som
utfördes runt den äldre personen skapade trygghet. Att kunna inge förtroende för den äldre
personen, att kunna känna sig säker och trygg i sin arbetssituation och att ha möjlighet till
utveckling upplevdes som betydande för ett bra klimat bland kolleger och de äldre perso-
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nerna. Subkategorin visade också att bra information från andra instanser upplevdes vara
betydelsefullt när den äldre personen behövde hjälp både inom och utanför den kommunala hälso- och sjukvården. Flertalet av deltagarna upplevde att bra information både inom
sjuksköterskegruppen och med andra professioner inom andra instanser var betydande för
det etiska klimatet. Bra information upplevdes även öka kvaliteten på vården runt den
äldre.
”Jag tror att man blir…om man har ett gott etiskt klimat i arbetsgruppen så tror jag att man blir trygg själv och det är det….förmedlar
man ju en trygghet till patienterna och anhöriga.” (I, 4)
”Det som kan va den lite jobbiga biten är när det är information som
du inte riktigt vet och du ska leta information från de olika och man
inte får fatt i olika instanser via sjukhus eller mottagningar vad det
nu är…tex om du får en ny patient och så ska du försöka samla information för att få eller kunna göra den vården som en god och säker vård för patienten.” (I,10)
För att kunna samarbeta på ett bra sätt med olika professioner var kommunikation en
viktig del i hur informationen uppfattades. God kommunikation upplevdes vara bra för att
insatserna kring den äldre skulle fungera på bästa sätt med den äldre i fokus och för att
undvika missförstånd eller hindra att insatser förbisågs i omvårdnadsarbetet. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde också att det fanns en rädsla för att försumma insatser till
den äldre på grund av missförstånd i kommunikationen. En god kommunikation främjade
ett gott klimat.
”Kommunicerar man inte så är det svårt att få en fungerande situation…då blir det inte något gott etiskt klimat.”(I, 8)
”ja dels är man ju rädd att man ska missa något ju, alltså man har
många bollar i luften och man skriver alla lappar och så, men man är
ju livrädd att där är någonting som jag tappar på vägen som jag
skulle ha skrivit upp.”(I, 10)
En tillåtande atmosfär
I huvudkategorin en tillåtande atmosfär handlar om kommunikationen mellan olika aktörer och att kunna diskutera de problem som sjuksköterskorna ställdes inför som ett sätt att
få återkoppling på de insatser som de utförde. Huvudkategorin rymmer två subkategorier:
återkoppling som kompetensutveckling och tillåtande atmosfär i teamet runt den äldre
personen.
I subkategorin återkoppling som kompetensutveckling framkom att sjuksköterskorna
upplevde återkoppling som en viktig del av ett etiskt klimat för att kunna utvecklas i sitt
yrke. Ett öppet klimat som gav tillfälle till både positiv och negativ feedback upplevdes
vara av betydelse för att deltagarna skulle känna av om deras insatser blivit bra eller dåliga för den äldre personen. Konstruktiv återkoppling i teamet runt den äldre personen
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som sjuksköterskorna hade nytta av i sitt omvårdnadsarbete upplevdes som en viktig del i
att kunna utvecklas och få ny kunskap i sin profession. Deltagarna upplevde att mer tid
behövde avsättas för reflektion för att främja ett gott klimat.
”att arbetslaget kan reflektera med varandra och hur man på bästa
sättet kan lösa ett etiskt dilemma.” (I, 8)
Att satsa mer på reflektionstid inom den kommunala hälso- och sjukvården av äldre upplevdes kunna bidra till att få ett större engagemang i sjuksköterskegruppen vilket sedan
skulle kunna bidra till att lösa etiska dilemman som kunde uppstå kring den äldre personen.
”Jag är fruktansvärt förvånad att man inte satsar mer på det här med
att vi inte har reflektionstid.”(I, 7)
I subkategorin ett tillåtande klimat i teamet runt den äldre personen framkom att ett positivt klimat medverkade till att sjuksköterskorna kunde vara ärliga och öppna. Även om
teamet inte hade samma värderingar som dem upplevde deltagarna att en tillåtande atmosfär behövde vara en naturlig del i teamet. För att främja ett gott etiskt klimat var det viktigt att det rådde ett tillåtande klimat i teamet.
”Att man vågar prata med varandra helt enkelt om fel och brister.” (I,
6)
”och alltså ett öppet klimat det är ju tycker jag att just att man kan
slänga idéer och få feed back på det och ärliga svar och så.” (I, 7)
”gott etiskt klimat tycker jag att när man är öppna och ärliga mot
varandra, frågar varandra om det är något man undrar över utan att
behöva känna sig dum eller att man vet mindre än någon annan, utan
man kan gå till kolleger och även till annan personal om det är något
man
undrar
över.”
(I, 1)
Det upplevdes även som viktigt att kunna läsa av varandra och känna att det var tillåtet att
prata om mer personliga saker som hur man mår. Att ibland även ha roligt inom sjuksköterskegruppen privat, var ett sätt att stärka gruppen och det etiska klimatet. Upplevelsen
av att kunna känna av ett gott etiskt klimat gjorde att det kändes lättare och roligare att
komma till jobbet även under stressiga perioder.
”Det betyder jättemycket och det hade inte vart så roligt att gå till
jobbet annars (skratt)…det måste vara roligt att gå till jobbet annars
blir det tungt.” (I, 5)
”Man blir ändå lyssnad på och det tycker jag att det främjar ett gott
arbetsklimat och sen att man har lite roligt, att man kan träffas någon
gång då och då utanför jobbet också.” (I, 4)
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En god arbetsfördelning
Den tredje huvudkategorin en god arbetsfördelning handlar om att bemanning och kontinuitet påverkar det etiska klimatet. Huvudkategorin rymmer två subkategorier: bemanning
i verksamheten och kontinuitet i omvårdnaden av den äldre personen.
Subkategorin bemanning i verksamheten visade att en skälig arbetsbelastning minskade
stress och gynnade därmed ett gott klimat. Beroende på de äldre personernas olika hälsobesvär och vårdkomplexitet varierade sjuksköterskornas arbetsplastning och medförde att
en del sjuksköterskor hade det mer stressigt periodvis än andra. Sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att hjälpas åt vid hög arbetsbelastning för att främja ett gott
klimat.
”Checkar av med arbetskamraterna att om man kan hjälpa
till…aldrig svårt att be om hjälp, aldrig någon som trycker på och
säger att man har fullt och den andra bara sitter och har bara två eller
tre besök, så att man kan hjälpas åt, det gör vi hela tiden.”(I, 6)
”Man hjälps åt, man kan fråga varandra, har du mycket att göra, man
ser på varandra att man är stressad och man kan fråga hur mår du
idag.” (I, 2)
Hög arbetsbelastning och ökade arbetsuppgifter i omvårdnadsarbetet runt den äldre personen bidrog till stress. Det som var positivt för ett gott klimat var en låg omsättning av
sjuksköterskor och chefer i verksamheten.
”Det gör ju mycket också att man har en dräglig arbetsbelastning.”(I, 2)
”Till exempel att man inte byter jobb för ofta, flyttar på sig och att
det kommer nya hela tiden.”(I, 3)
Att veta vad som skulle göras genom att ha tydliga föreskrifter och riktlinjer i verksamheten upplevdes som betydelsefullt för att främja ett gott etiskt klimat. Det var viktigt att
arbeta på ett liknande sätt för att inte orsaka kaos i arbetsuppgifterna.
”Och att man har riktlinjer och regler för saker och ting…så man vet
vad man ska göra.” (I, 2)
”Sen tror jag inte att alla kan göra som de vill hela tiden, då blir det
kaos…vi har ju regler och lagar att följa och riktlinjer och uppdrag
av våra arbetsgivare och då ska man följa dem.” (I, 12)
Subkategorin kontinuitet i omvårdanden av den äldre personen visar att en god personalkontinuitet till den äldre personen främjar ett gott klimat. Låg bemanning vid sjukdom och
semester ökade arbetsbelastningen och bidrog till bristande kontinuitet runt den äldre
personen. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att begränsas antalet personer som
vara involverade runt den äldre för att öka kontinuiteten.
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”Så vi försöker det att minska antalet personer hos patienten och
hemtjänsten har också gjort det.”(I, 10)
Att hålla sig inom sitt kompetensområde och erbjuda de äldre personerna den kompetens
som de var i behov av upplevdes öka patientsäkerheten. Att använda sig av den kompetens som behövdes för den äldre upplevdes som en viktig del i det etiska klimatet för att
omvårdnaden av den äldre skulle bli god.
”Och då tänker jag mycket på patientsäkerhet.”(I, 13)
”Vi har olika uppdrag på grund av att vi har olika anställningar och
olika professioner, och då ska man använda de som kan det bäst och
som är bäst på det området.” (I, 12)
Ett gott förhållningssätt
I den fjärde huvudkategorin ett gott förhållningssätt framkom att ett gott förhållningssätt
var betydelsefullt för att bidra till ett gott etiskt klimat. Huvudkategorin rymmer två subkategorier: bemötande av äldre och kolleger samt respekt för äldre och kolleger.
Subkategorin bemötande av äldre och kolleger visar att ett gott bemötande till både de
äldre och till kolleger var betydelsefullt för en god omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde
att beroende på hur arbetssituationen för dagen såg ut kunde bemötandet påverkas både
negativt och positivt. En dag med låg stressnivå upplevdes främja ett gott bemötande och
ett gott bemötande gentemot varandra upplevdes främja ett gott etiskt klimat.
”Det etiska har mycket med bemötande att göra och det påverkas av
dagsformen.”(I, 5)
I den andra subkategorin respekt för äldre och kolleger framkom att respekt för varandra
och för de äldre personerna var av betydelse för att kunna främja ett gott etiskt klimat. Att
kunna acceptera varandra för den man är upplevdes som en viktig grundläggande syn för
att kunna visa respekt. Respekt upplevdes som viktig del i omvårdnadsarbetet runt den
äldre personen.
”Att man har den grundsynen att man respekterar varandra för vad
man är och så.”(I, 3)
”Gott etiskt klimat alltså, de är ju att man har respekt för varandra
och man jobbar efter det…”(I, 13)
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Att få respekt för sin kompetens av kolleger upplevdes som önskvärt i arbetet med de
äldre. Sjuksköterskorna upplevde att om de visade respekt för varandras kompetens bidrog
det till ett gott etiskt klimat och stärkte arbetsmoralen på arbetsplatsen. Slutligen upplevde
sjuksköterskorna att ett gott etiskt klimat bidrog till bättre välmående och trygghet i omvårdnadsarbetet.
”Att man har respekt för varandra och för varandras kompetenser det
tycker jag, för att undersköterskan kan göra mycket och förstår
mycket.” (I, 4)
”Ja arbetar man i ett gott etiskt klimat,… man mår bättre man kan
känna sig mer säker i det man gör och känner sig trygg i sitt arbete.”
(I, 8)
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Studien hade som syfte att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som främjar ett gott
etiskt klimat i kommunal hälso- och sjukvård av äldre. Tanken var att få en beskrivning av
hur sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård upplever det etiska klimatet då det
flesta studier i det området visade att de var genomförda inom den slutna vården. Val av
urvalsgrupp baserades på tidigare studier i ämnet. Två mindre kommuner valdes ut då det
ansågs att en kommun hade genererat för få deltagare vilket kan ses som en styrka då mer
än en kommun blir representerad i studien. Studien utfördes inte i någon av de kommuner
som författarna har arbetat i tidigare, då det kunde finnas en risk att resultatet påverkades
oavsiktligt på grund av relationer till tidigare kolleger (Polit & Beck, 2012). Deltagandet
var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. En svaghet i studien var att intervjuerna
blev förlagda till tidig semestertid vilket kan ha medfört att deltagandet begränsades. Antalet deltagare bedömdes ändå som tillräckligt för studiens syfte då information som framkom under intervjuerna ansågs vara betydelsefull. Under tidig fas av intervjuerna visade
det sig att en del intervjuer var otillräckliga därför genomfördes fyra uppföljningsintervjuer. Vilket gjorde att intervjuguiden justerades för att svara bättre till syftet. Dessa uppföljningsintervjuer upplevdes som en fördel då intervjuerna blev mer avslappnade troligtvis på grund av att deltagarna och intervjuaren hade träffats tidigare. En risk var att deltagarna blev hämmade av att intervjun spelades in och att en del information då kan ha
uteblivit. Försök gjordes dock till att skapa en trivsam och avslappnad miljö där deltagarna skulle känna sig trygga. Information som framkom upplevdes som riklig och relevant.
Socialstyrelsen (2012) rekommenderar regelbunden feedback för att öka vårdkvaliteten
och att vara två författare som kunde diskutera analysarbetet under studiens gång ses som
en styrka då båda var noviser på området. Diskussioner mellan författarna angående olika
tillvägagångssätt har varit möjlig och ökade möjligheten att uppnå ett bra resultat. Analysförfarandet presenteras i metodavsnittet både i skriven text och i tabellform vilket gör det
möjligt för läsaren att bedöma tillförlitligheten i tillvägagångssättet. Det är möjligt att en
annorlunda kategorisering av datamaterialet hade kunnat ge en annan vinkling av resultatet än vad som framgår i denna studie.
Enligt Graneheim & Lundman (2004) ska det vara möjligt för läsaren att tydligt kunna se
om studien är överförbar till andra områden. För att göra det möjligt för läsaren att bedöma överförbarheten har urvalet av deltagare och kontexten som studien är genomförd i
beskrivits.
Resultatdiskussion
Tidigare forskning (Silén, et al. 2011) visade att det fanns få studier av hur sjuksköterskor
upplever etiskt klimat i den kommunala hälso- och sjukvården. Resultatet av studien visade att sjuksköterskors upplevelser av vad som främjar ett gott etiskt klimat var av betydelse för omvårdnaden av den äldre personen, vilket även Malmsten (2007a) menar att
omvårdnadsarbetet kan påverkas av det etiska klimat som råder i verksamheten.
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De upplevelser som framkom under studien som hade betydelse för att främja ett gott
klimat var bland annat ett gott samarbete vilket Socialstyrelsen (2008) lyfter fram i sin
rapport om en hemsjukvård i förändring. Detta innebär att den äldre personen tillsammans
med sjuksköterska ska samverka för att den äldre ska kunna medverka och bestämma över
sin egen vård. En vård där den äldre personen kan vara medbestämmande medverkar till
ett större inflytande (Socialstyrelsen, 2006: Strömberg & Eriksson, 2008) och då ges
också möjlighet till att främja ett gott klimat. I ett fungerande samarbete är kommunikation en betydelsefull del i samarbetet runt den äldre personen för att öka trygghet och
stärka samarbetet mellan sjuksköterskan, den äldre och andra inblandade aktörer i teamet
(Socialstyrelsen, 2012), vilket även framkom under intervjuerna.
En tillåtande atmosfär var en upplevelse som sjuksköterskorna ansåg vara betydelsefull
för det etiska klimatet då det bidrog till att främja ett gott förhållningssätt, en god arbetsfördelning och ett gott etiskt klimat. Studien visade även att en tillåtande atmosfär som
tillåter ett öppet klimat där sjuksköterskorna kunde vara ärliga och öppna gjorde att de
kände mindre stress i omvårdnadsarbetet. Silén, et al. (2011) understryker detta genom
tidigare studier som visade att ett positivt klimat bidrar till färre stressade situationer. Det
kan då sägas att teamet runt den äldre personen bör eftersträva ett öppet klimat som främjar en god omvårdnad. En tillåtande atmosfär som ger utrymme för reflektion och återkoppling rekommenderas av Socialstyrelsen (2007) för att stärka sjuksköterskan i de insatser som utförs, vilket även styrktes av sjuksköterskornas upplevelser av att mer tid för
reflektion och återkoppling behövdes. Detta för att kunna diskutera olika etiska situationer
tillsammans i teamet och som ett sätt att säkra kompetensutveckling (Fry & Johnstone,
2002; Socialstyrelsen, 2007). En tanke är då att återkoppling innebär att prata om olika
situationer och att jämföra olika erfarenheter med varandra i teamet som då kan bidra till
ökad kompetens och att stärka samarbetet i teamet. Det är rimligt att diskussioner i teamet
används som en reflekterande strategi för att stärka samarbetet i teamet ytterligare (Nortvedt & Grimen, 2006). Det kan då tolkas som att organisationen således bör eftersträva
att tid avsätts för sjuksköterskor som en del i att stärka deras omvårdnadsarbete, öka kompetensen och därmed öka patientsäkerheten och stärka samarbetet i teamet (Vuorinen, et
al. 2000; Silèn, et al. 2012). En annan tanke är att gemensam kunskap om vad god omvårdnad är krävs för att kunna ge bra återkoppling samt att det då ska ligga som grund för
de återkopplingar som görs i vården (Malmsten, 2007b) vilket då även borde främja kompetensutveckling och ett gott etiskt klimat i vården.
Bemanning och kontinuitet i omvårdnadsarbetet är en kvalitetsfaktor enligt Socialstyrelsen (2012), som rekommenderar ett begränsat personalantal som går till de äldre för att
säkra kvaliteten och tryggheten för de äldre. Det framkom även i denna studie att det var
betydelsefullt ur ett omvårdnadsansvar att kunna begränsa antalet personal som den äldre
personen möter i sin dagliga omvårdnad. Det kan då tyckas att verksamheten i den kommunala hälso- och sjukvården av äldre bör eftersträva kontinuitet i bemanning för att
säkra en god omvårdnad. Det är därför att rekommendera att bra bemanning finns till
hands för att kunna säkerställa att de äldre träffar samma sjuksköterska eller personal för
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att underlätta för de äldre och främja ett gott etiskt klimat. Kraven på organisationen angående att främja ett etiskt klimat har ökat genom åren enligt Socialstyrelsen (2008) vilket
även påvisas av sjuksköterskornas upplevelser av hur viktigt det är ha ett gott klimat för
att kunna följa de regler och riktlinjer som finns för verksamheten inom kommunal hälsooch sjukvård av äldre.
Ett gott förhållningssätt upplevdes som betydelsefullt för det etiska klimatet och för en
god vård runt den äldre. Respekt för kolleger och den äldre personen upplevdes av deltagarna stärka den äldres egna resurser som även framhålls av Socialstyrelsens en hemsjukvård i förändring (2008) och Socialstyrelsens publikation, Vård och omsorg av äldre
(2012). En slutsats är att ett bra förhållningssätt och ett bra bemötande i den dagliga omvårdnaden främjar samarbete och god kommunikation, ger ökad trygghet och patientsäkerhet vilket i sin tur bidrar till att främja ett gott etiskt klimat i den kommunala hälsooch sjukvården.
En svaghet var att studien genomfördes enbart med kvinnor då tillgång på manliga deltagare var nästintill obefintlig vid tiden för intervjuerna. Detta medförde att upplevelserna
färgades av enbart kvinnor då mäns upplevelser i studien kanske hade gett ett annorlunda
resultat. En jämnare könsfördelning hade därför varit att önska då Socialstyrelsen (2004)
framhåller i sin lägesrapport om vård och omsorg av äldre, att det är viktigt att diskutera
vad fler män i hälso- och sjukvården av äldre skulle innebära för verksamheten och de
äldres utveckling.
Framgångsfaktorer i studien har varit att verksamhetschefer och deltagare i studien var
positiva till att belysa upplevelser av vad som främjar ett gott klimat i kommunal hälsooch sjukvård. Möjligheter till att arbeta för att främja ett gott etiskt klimat är stor då studien visar att det etiska klimatet har betydelse för en god vårdkvalitet och att deltagarna
ser det som en viktig del i deras omvårdnadsarbete.
Konklusion
Resultatet visar att framträdande för studien var fyra områden som upplevdes främja ett
gott etiskt klimat i den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa områden var ett gott
samarbete, en tillåtande atmosfär, en god arbetsfördelning och ett gott förhållningssätt. En
god kommunikation upplevdes som betydande för ett gott fungerande samarbete i teamet
runt den äldre personen. Vilket gör att träning i att kommunicera bör vara en del i sjuksköterskornas dagliga arbete. En tillåtande atmosfär i teamet runt den äldre och återkoppling
som kompetensutveckling upplevdes som betydelsefullt vilket gör att reflektioner som kan
bidra till att främja klimatet bör ses som en viktig del i omvårdnadsarbetet. För att få ett
gott klimat bör således tid avsättas regelbundet för reflektion till all vårdpersonal. Kontinuitet och bemanning upplevdes som en bidragande faktor till att främja ett gott klimat.
Vilket borde uppmärksammas av verksamheter i den kommunala hälso- och sjukvården
av äldre för att öka upplevelsen av trygghet bland de äldre personerna samt även för anhöriga. Bemötande och respekt upplevdes som en viktig del i omvårdnadsarbetet med äldre
personer som stärkte arbetsmoralen bland sjuksköterskor. Förhållningssätt bör anses som
en viktig del i att främja ett gott etiskt klimat.
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En slutsats är att det behövs fler studier i den kommunala hälso- och sjukvården för vad
som främjar ett gott etiskt klimat. Organisationen i den kommunala verksamheten bör
därför samverka och uppmuntra till att klimatet ska vara tillfredsställande för att säkra en
god omvårdnad. Pauly, Varcoe, Storch & Newton (2009) förespråkar att vidare forskning
bör göras inom området för att främja ett positivt etiskt klimat i hälso- och sjukvården.
Malmsten (2007a) styrker Pauly, et al. (2009) genom att belysa hur viktigt det är med
upplevd erfarenhet av etiskt klimat för att sjuksköterskor ska få en bättre förståelse för
detta samt för att det inte ska bli så lätt att normalisera vården.
Implikation
Organisationen för verksamheten bör eftersträva ett klimat som inbjuder sjuksköterskor
till att arbeta för att kunna främja ett gott etiskt klimat. Verksamheten för kommunal
hälso- och sjukvård behöver stödja och uppmuntra till ett gott etiskt klimat genom att
uppmuntra till samarbete, en jämn arbetsfördelning, ett gott förhållningssätt och en tillåtande atmosfär de inblandade aktörer runt den äldre personen. Fortsatt forskning i området
bör eftersträvas för att undersöka hur sjuksköterskor uppleveler etiskt klimat för att ge
ytterligare kunskap om vad som främjar ett gott etiskt klimat inom kommunal hälso- och
sjukvård av äldre.
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Informationsbrev till verksamhetschefen

Bilaga 1

Sjuksköterskors upplevelse om etiskt klimat i kommunal äldre omsorg

Etiskt klimat är en viktig aspekt för sjuksköterskor i deras dagliga arbete. Det handlar om
hur sjuksköterskor upplever det etiska klimatet. Fokus är att synliggöra och lyfta fram
sjuksköterskors egna upplevelser av detta.
Vi heter Maria och Anne-Lie och arbetar i kommunal äldreomsorg och studerar till Specialistsjuksköterska inom vård av äldre på Högskolan Kristianstad. Under vår utbildning
och även i vårt arbete inom kommunal vård och omsorg av äldre har vårt intresse väckts
om hur sjuksköterskor upplever ett etiskt klimat.
Genom detta brev önskar vi ett samtycke till att genomföra individuella intervjuer med
sjuksköterskor på er arbetsplats i den kommunala vården. Medverkan i studien är frivillig
och kan avbrytas närsomhelst. Det skulle underlätta om intervjuerna sker på arbetstid.
Intervjun kommer att hållas avskilt på deltagarens arbetsplats och beräknas ta upp till 1
timme. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av Mp3 spelare. Därefter kommer intervjun att skrivas ut ord för ord i textform som sedan kommer att analyseras. Allt material
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående har tillgång till materialet
och att det inte är möjligt att identifiera deltagaren som person eller vilken arbetsplats
hon/han arbetar på. I presentation av resultatet i uppsatsen och kommer endast att användas i studiesyfte. Studien kommer att presenteras i en magisteruppsats (D-uppsats) och
vara tillgänglig på Högskolan Kristianstads hemsida www.hkr.se. Deltagande av studien
är frivilligt och du kan även avbryta din medverkan när som helst utan att behöva ange
orsaken till detta.
Vi kommer att göra en förfrågan om samtycke av tilltänkta sjuksköterskor om deltagande
i studien. När vi har fått besked om vilka som har medgivit deltagande i studien behöver
vi få telefonnummer för att sedan bestämma tid för intervjuerna.
Vår handledare för magisteruppsatsen vid Högskolan Kristianstad är
Ingela Beck, dr med vet.
Vid eventuella frågor eller funderingar välkomnas du att kontakta oss:
Ingela Beck Tel. 0739-841379. E-post Ingela.beck@hkr.se
Maria Brandt leg. Sjuksköterska Tel. 0739-602035
Anne-Lie Larsson leg. Sjuksköterska Tel. 0734-277199

Medgivande till studiens genomförande
____________________________

____________________________
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Informationsbrev

Bilaga 2

Sjuksköterskors upplevelse om etiskt klimat i kommunal äldre omsorg
Etiskt klimat är en viktig aspekt för sjuksköterskor i deras dagliga arbete i den kommunala
äldreomsorgen. Det handlar om hur sjuksköterskor upplever det etiska klimatet och hur
var och en kan bidra till att utveckla ett gott etiskt klimat. Fokus är att synliggöra och lyfta
fram sjuksköterskors egna upplevelser av detta.
Du tillfrågas härmed om att delta i en studie avseende hur sjuksköterskor upplever det
etiska klimatet på arbetsplatsen. Studien kommer att utföras genom intervjuer med sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom den kommunala äldreomsorgen, vilket är
anledningen till att du får denna förfrågan. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av
Mp3 och beräknas ta upp till 1 timme. Därefter kommer texten att bearbetas och skrivas ut
ord för ord. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att all identifiering tas bort på såväl deltagare som arbetsplats/verksamhet i presentation av resultatet i
uppsatsen och kommer endast att användas i studiesyfte. Endast vi och vår handledare
kommer att ha tillgång till materialet.
Studien kommer att presenteras i en magisteruppsats (D-uppsats) och kommer vara tillgänglig på Högskolan Kristianstads hemsida www.hkr.se. Deltagande av studien är frivilligt och den deltagande kan även avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva
ange orsaken till detta.

Om eventuella frågor eller funderingar välkomnas du att kontakta oss:
Vår handledare för magisteruppsatsen vid Högskolan Kristianstad är:
Ingela Beck, dr med vet Tel. 0739-841379. E-post Ingela.beck@hkr.se
Maria Brandt leg. Sjuksköterska Tel. 0739-602035
Anne-Lie Larsson leg. Sjuksköterska Tel. 0734-277199
Med vänliga hälsningar
Maria Brandt och Anne-Lie Larsson

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i en intervju och att intervjun spelas in på
Mp3

Jag är medveten om att deltagandet är på frivilliga grunder och att jag när som helst kan
avbryta mitt deltagande utan att nämna någon orsak.
Ort och datum_______________________
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Bilaga 3

Uppföljningsintervju. Tidigare medverkan i sjuksköterskeintervju
Sjuksköterskors upplevelse om etiskt klimat i kommunal vård och omsorg av äldre
Etiskt klimat är en viktig aspekt för sjuksköterskor i deras dagliga arbete i den kommunala
äldre omsorgen. Det handlar om hur sjuksköterskor upplever det etiska klimatet. Fokus är
att synliggöra och lyfta fram sjuksköterskors egna upplevelser av detta.
Vi heter Maria och Anne-Lie och arbetar i kommunal vård och omsorg av äldre och studerar till Specialistsjuksköterska inom vård av äldre på Högskolan Kristianstad. Under vår
utbildning och även i vårt arbete inom kommunal omsorg har vårt intresse väckts om
etiskt klimat inom vård och omsorg av äldre.
Du tillfrågas härmed om att delta i en intervju om dina upplevelser av etiskt klimat, avseende hur sjuksköterskor upplever det etiska klimatet. Intervjun kommer att hållas avskilt
på din arbetsplats och beräknas ta upp till 1 timme. Intervjun kommer att spelas in med
hjälp av Mp3 spelare. Därefter kommer intervjun att skrivas ut ord för ord i textform som
sedan kommer att analyseras. Allt material behandlas konfidentiellt, vilket innebär att
ingen utomstående har tillgång till materialet och att det inte är möjligt att identifiera dig
som person eller vilken arbetsplats du arbetar på. I presentation av resultatet i uppsatsen
och kommer endast att användas i studiesyfte. Studien kommer att presenteras i en magisteruppsats (D-uppsats) och vara tillgänglig på Högskolan Kristianstads hemsida
www.hkr.se. Deltagande av studien är frivilligt och du kan även avbryta sin medverkan
när som helst utan att behöva ange orsaken till detta.
Vår handledare för magisteruppsatsen vid Högskolan Kristianstad är
Ingela Beck, dr med vet.
Om eventuella frågor eller funderingar välkomnas du att kontakta oss:
Ingela Beck, dr med vet. Tel. 0739-841379. E-post Ingela.beck@hkr.se.
Maria Brandt leg. Sjuksköterska Tel. 0739-602035
Anne-Lie Larsson leg. Sjuksköterska Tel. 0734-277199
Med vänliga hälsningar
Maria Brandt och Anne-Lie Larsson
Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i en intervju och att intervjun spelas in på
Mp3
Jag är medveten om att deltagandet är på frivilliga grunder och att jag när som helst kan
avbryta mitt deltagande utan att nämna någon orsak.
_______________________
Ort och datum
_______________________
Namnteckning

________________________
Namnförtydligande
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Intervjuguide
Kan du berätta vad ett gott etiskt klimat är för dig?
Kan du ge exempel på när du upplevt ett gott etiskt klimat?
Kan du ge ett exempel på när du upplevt ett dåligt etiskt klimat?
Har du upplevt dåligt etiskt klimat?
Har du upplevt gott etiskt klimat?
Vad upplever du främjar gott etiskt klimat?
Vad upplever du hindrar gott etiskt klimat?

Följd frågor
Kan du berätta mer om detta?
Kan du ge ett exempel på en sådan situation?
Vad innebär det?
Hur påverkar det dig i ditt arbete?

Områden som check listan skall ringa in
Personal
Läkare
Chef
Andra professioner
Sluten vården
Biståndshandläggare
Förhållningssätt
Uppgifter
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Bilaga 4

