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Sammanfattning/Abstract 
 

Bakgrund: 

Moralisk stress påverkar sjuksköterskan och kan ses som ett resultat av yttre 

faktorer. Det finns ett ökat krav på att sjuksköterskan ska klara av att hantera 

moraliskt, stressade situationer. Genom handledning kan sjuksköterskan få 

hjälp att verbalisera sina upplevelser.  

Syfte: Att belysa på vilket sätt omvårdnadshandledning kan bidra till att 

sjuksköterskan kan hantera den moraliska stressen med fokus på 

omvårdnadshandledningens struktur och innehåll.  

Metod: En litteraturstudie har genomförts där tio artiklar granskats och analyserats. 

För att få en förståelse för omvårdnadshandledning har en teoretisk 

referensram om omvårdnadshandledningens uppbyggnad, struktur och 

innehåll används. 

Resultat: Resultatet visar att handledning kan påverka sjuksköterskans och övrig 

vårdpersonals moraliska stress i både positiv och negativ riktning då den etiska 

kompetensen hos deltagarna ökar. Vidare framkommer det att personalen 

ibland väljer kamratstöd istället för organiserad handledning. 

Diskussion: Etisk kompetens kan stärkas genom handledning och öka deltagarens förmåga 

till eftertanke och reflektion. Detta kan dock leda till att sjuksköterskan 

hämmas att hantera situationer som innefattar etiska problem, då hon eller han 

blir allt för kritisk i sitt förhållningssätt. Det finns dock anledning att anta att 

handledning stärker sjuksköterskans beslutskapacitet och självförtoende att 

handla i etiskt svåra situationer.  

Nyckelord: moralisk stress, etisk handledning, moralisk handledning, 

omvårdnadshandledning 

K eywords: moral stress, ethical supervision, moral supervision, clinical supervision 

 

 



  
 
 

 

Abstract

Background: Moral stress affects the nurse and can be seen as a result of external factors.   

There is a growing demand that the nurse should be able to handle moral 

stressful situations. Through clinical supervision the nurse may be helped to 

verbalize her experiences. 

 

A im: The aim of this study is to illustrate the way in which clinical supervision can 

help the nurse to deal with moral stress, focusing on the structure and content 

of clinical supervision. 

 

Method: A literature study has been conducted. Ten articles have been reviewed and 

analyzed. To create an understanding for clinical supervision a theoretical 

framework has been used focusing on the structure and content of clinical 

supervision. 

 

F indings: 

moral stress, in both a positive and negative way, when the ethical 

competence of participants increases. Furthermore, it appears that staff 

sometimes chooses to turn to colleagues for support instead of organized 

clinical supervision. 

 

Discussion: Ethical competence may increase through clinical supervision when 

increasing the participant's ability to reflect upon an ethical situation. 

However, this can harm 

involving ethical issues when seeing a situation from a critical approach. 

-making capacity and 

strengthens her confidence to act in ethically difficult situations. 

 

K eywords: moral stress, ethical supervision, moral supervision, clinical supervision 
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1 Inledning 
Det är högt tempo. Du ska vårda, dela mediciner, ronda, samtala med anhöriga och finnas där 

för patienten. Samtidigt ska du vara en god arbetskamrat och en ambitiös anställd. Kraven är 

många. Krav från patienterna. Krav från kollegorna. Krav från ledningen och framförallt krav 

på dig själv. Patienterna är många, personalen begränsad. Din sjuksköterskekollega är sjuk, 

men ingen vikarie finns att tillgå, ni får klara er själva. Lika stor arbetsbelastning, fast på en 

mindre personalstyrka. Vården ska vara av toppklass, men får inte kosta. Hög vårdkvalitet 

utan pengar. För du är väl kostnadseffektiv? Efter avslutad arbetsdag inser du att du inte har 

varit på toaletten på hela dagen, inte så konstigt kanske då lunchen fick bli på stående fot, och 

dricka det har du inte hunnit. Väl hemma, sjunker du ner i soffan och tanken slår dig: 

du även att utsättas för situationer där din moraliska tanke inte stämmer överens med vad du 

måste utföra för handling. Du vill en sak men du tvingas göra en annan på grund av yttre 

faktorer. Detta är vad vi menar med moralisk stress. En stress som kan komma att påverka dig 

både i din yrkesroll och i ditt privatliv.   

   I vår vardag stressar vi allt mer, allt ska gå fort. Vi är ständigt tillgängliga, har tillgång till 

all världens information i en knapptryckning. Vad innebär detta för sjukvården och 

sjuksköterskorna? Att vi blir allt äldre ställer stora krav på sjukvården, en sjukvård som ska 

hålla en hög kvalitet till en allt lägre peng. Besparningarna är många, detta påverkar inte bara 

patienterna utan även personalen, som kan komma att bli färre då personalindragningar är 

vardagsmat. Patienterna är även allt mer pålästa vilket ökar trycket på sjuksköterskans 

kunskapsnivå. Dessa faktorer påverkar såklart sjuksköterskans arbetsmiljö och stress relaterat 

till arbetssituationen blir allt vanligare.  

 Under våra praktikperioder har vi stött på situationer där vi ställt oss frågan om vi handlar 

moraliskt riktigt och till och med där vi handlat mot vår moraliska tro, vilket har skapat en 

inre stress hos oss. Situationer som har inneburit att handla mot patientens vilja, där patientens 

vilja har fått stå tillbaka för avdelningens tidspress. I och med detta har frågor kring moralisk 

stress väckt ett intresse hos oss. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en kort presentation av begreppet stress, en introduktion av 

sjuksköterskans relation till stress samt en definition av moralisk stress. Därefter presenteras 

dialogens betydelse som slutligen följs utav en genomgång av vad handledning och etikronder 

innebär. 

 

2.1 Stress  en definition 

Den amerikanske psykologen Richard Lazarus beskriver stress hos människan som en 

anpassning mellan denne och sin omgivning. Han definierar begreppet stress som de 

omständigheter som uppkommer när en person utsätts för krav i en situation som inte 

motsvarar hennes resurser. Redan på 1960-talet menade Lazarus att stressreaktionerna speglar 

individens uppfattning av situationen. Då kroppen utsätts för ett stresspåslag påverkas den 

fysiologiska reaktionen genom stigande puls och blodtryck, den sexuella lusten minskas och 

matsmältningsprocessen hämmas. Detta för att kroppen ska skyddas och för att energi ska 

läggas på att bemästra eventuella hot (Lundberg & Wentz, 2004). 

 

2.2 Sjuksköterskan och stress 

Currid (2008) visar i sin studie att vårdpersonal uttrycker en känsla av alltmer stress från sina 

chefer på grund av för hög arbetsbelastning på avdelningen. Den upplevda stressen grundas 

framförallt i att kraven på deras arbetsförmåga är högre än vad vårdpersonalen anser vara 

rimlig för att utföra en god vård. Hos personalen finns också en känsla av att ha missat något 

viktigt under arbetspasset, vilket i sin tur bidrar till mer stress samt att de inte kan sluta tänka 

på arbetet när de kommer hem (Currid, 2008). 

 Peterson et al. (2010) beskriver i sin studie hur sjuksköterskor ofta upplever oro över att 

inte hinna med saker under sitt arbetspass samt en stress över sin egen prestation. 

Sjuksköterskorna oroar sig över att inte hinna tillgodose patienternas behov av information 

samt att inte ha tillräckligt med tid för patienterna. Arbetsmiljön är också en bidragande faktor 

till stress, då administrativa uppgifter upplevs ta tid från möjlighet till patientkontakt (Currid, 

2008;Peterson et al., 2010).  

 Enligt Moola, Ehlers & Hatting (2008) beror sjuksköterskors stressnivå även på brist på 

kompetent personal, frånvaro, krav från läkare, bristande stöd från ledning och kollegor samt 
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inhyrd personal. Sjuksköterskor beskriver både positiv och negativ stress, samt att viss stress 

ibland kan vara nödvändig i arbetet och för att arbetsgruppen ska kunna växa och utvecklas.  

Sjuksköterskors beslutskapacitet påverkas också av stress. I en studie gjord av Teng, Hsiao & 

Chou (2010) visade sig stress ha en negativ inverkan på sjuksköterskors förmåga till 

beslutskapacitet. I studien framkom att sjuksköterskor som var tidspressade påverkade 

patienters upplevelse av vårdkvalitén. Patienter upplevde en större tillförlitlighet, mer 

ansvarstagande och större lyhördhet hos sjuksköterskor som inte var tidspressade. 

 Enligt Bailey & Clarke (1992) är kunskapen om stress och stresshantering en fördel för 

sjuksköterskan. Kunskapen kan lära henne att hantera saker på olika sätt. Genom att vara 

medveten om när stressen vanligen uppstår, kan sjuksköterskan lära sig att förhindra och 

undvika ändamålslös stress. När sjuksköterskan blir bekväm med att manövrera sin egen 

stress, och återfår kontroll över sig själv, blir hon även mottagligare för att koncentrera sig på 

att hjälpa sina patienter. 

 Gelsema, Van der Doef, Maes, Janssen, Akerboom och Verhoeven (2006) beskriver 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och goda arbetsvillkors påverkan på hälsa samt vice 

versa. Förändringar i arbetsvillkor, högre arbetsbelastning och krav från ledning har störst 

samband med förändringar i yrkesbelåtenhet och känslomässig utmattning hos 

sjuksköterskorna. Forskarna menar att genom att sänka kraven på tidspress eller ge 

sjuksköterskorna mer tid att ge sina patienter en god vård, kan man förebygga 

hälsokonsekvenser för sköterskorna. Mindre stress och utmattning skulle även kunna uppnås 

genom att sänka de fysiska kraven på sjuksköterskorna genom att erbjuda bra utrustning 

såsom exempelvis eldrivna liftar. Sjuksköterskornas känsla av yrkesstolthet skulle även kunna 

förstärkas genom att ge dem mer kontroll över sitt jobb. Stöd från chefen eller belöning ses 

också som en hjälp till ökad yrkesstolthet. 

  

2.3 Moralisk stress  en defintion 

Jameton (1984) definierar begreppet moral distress som den psykologiska obalans som 

grundas i vetskapen om den etiskt korrekta handlingen, men som på grund av hinder såsom 

tidsbrist, regler etcetera ändå inte utförs.  

 I sin avhandling beskriver Kälvemark Sporrong (2007) begreppet moral distress som en 

process som startar med ett moraliskt problem av något slag. Den moraliska stressen uppstår 

enligt avhandlingen ur en etiskt problematisk situation, där vårdgivaren upplever att han eller 
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hon inte kan se till alla inblandades intressen och behov samt då värderingar står på spel. 

Orsaker till moralisk stress kan vara resursbrist i form av pengar, tid och personal tas upp. 

Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz (2003) visar i sin studie att ytterligare 

faktorer till moralisk stress anses vara svårigheter att följa regler på arbetet. Ett exempel på 

detta är om en avdelning är överbelagd, och personalen då väljer att mot reglerna placera en 

patient i korridoren. 

 Lützen, Cronqvist, Magnusson & Andersson (2003) menar att moralisk stress uppstår när 

sjuksköterskan är medveten om att etiska aspekter står på spel och att externa faktorer hindrar 

henne från att ta ett beslut eller utföra en åtgärd som skulle minska konflikten mellan 

motstridiga principer.  

 Begreppet moralisk stress beskrivs vidare av Lützen, Blom, Ewalds-Kvist & Winch (2010) 

i en studie som visar att ett negativt moraliskt klimat ökar känslan av moralisk stress. Det 

moraliska klimatet kan ses som den plats eller atmosfär där sjuksköterskan har möjlighet att 

bearbeta och lösa etiska dilemman. Ett givande moraliskt klimat ska stödja ett reflektivt 

tankesätt och hjälpa vårdpersonal att hantera etiska problem och främja till etisk övning och 

färdighet.  

 Ökade krav på vårdetiska prioriteringar hos vårdpersonal har en koppling till moralisk 

stress, även kallad etisk stress. Moralisk stress definieras som ett resultat av stressymtom som 

orsakas av ett etiskt dilemma. Då vårdgivaren gjort en bedömning om vad som bör göras i en 

situation, men hindras genomföra handlingen på grund av organisatoriska eller ekonomiska 

faktorer (Höglund, 2003).  

 Gunilla Silfverberg (2005) använder begreppet etiskt betingad stress. Enligt denna 

beskrivning handlar den etiskt betingade stressen om otillräcklighetskänslor hos den 

drabbade, där samvetets övertygelse om vad som är rätt och fel hamnar i konflikt med faktiskt 

utförda handlingar. Silfverberg nämner betydelsen av dialogen vid etiskt betingad stress, och 

hur den etiskt betingade stressen påverkas av utebliven dialog om de handlingar man utfört. 

Människans etiska förhållningssätt påverkas ytterligare av oförmågan att på egen hand 

påverka sitt arbete då yttre faktorer och villkor har betydelse för utförandet. 

 Termerna moral stress och moral distress ämnar beskriva samma fenomen, då de använder 

samma eller liknande kriterier för begreppet. Uppsatsens litteraturstudie utgår från en 
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yttre faktorer såsom tidsbrist, regler etcetera och den definition som Kälvemark Sporrong 

(2007) kommit fram till i sin avhandling:  
Traditionella negativa stressymptom som uppstår på grund av situationer som innefattar etiska 
dimensioner och där vårdpersonalen upplever att hon/han inte kan upprätthålla alla intressen och värden 
som står på spel (Kälvemark Sporrong, 2007, s.57). 
 

En stipulativ defintion har gjorts för att tydliggöra moralisk stress. Moralisk stress 

uppkommer då man känner till den etiskt korrekta handlingen, men yttre faktorer, så som 

tidsbrist och besparingar, gör det omöjligt att utföra handlingen. På grund av dessa yttre 

faktorer kan inte individen upprätthålla sina och omvärldens intressen och värden. 

 

2.4 Reflektion och dialog 

ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (2007) säger att sjuksköteskan behåller sin 

yrkeskompetens och bidrar till ett livslångt lärande genom att ta ett personligt ansvar för sin 

yrkesutövning. När det kommer till lärande har sjuksköterskan också ett ansvar att aktivt delta 

i utvecklingen av omvårdnad som baseras i evidensbaserad kunskapsgrund. Sjuksköterskan 

ska även tillhandahålla kontinuerlig vidareutbildning i etiska frågor vilket ställer krav på 

nationella sjuksköterskeorganisationer att aktivt involvera sjuksköterskor i etiska kommittéer. 

ICN: s etiska kod för sjuksköterskor beskriver vidare att sjuksköterskan tillsammans med sina 

medarbetare ska utveckla strukturer på arbetsplatser som stödjer professionella, allmänna 

samt etiska värderingar och förhållningssätt. 

 Malmsten Gedda (2008) talar om en etisk osäkerhet. En osäkerhet som framkallas av etiskt 

problematiska situationer. Vidare menar dock Malmsten Gedda att den etiska osäkerheten går 

att lösa genom till exempel dialog och reflektion om den aktuella situationen. På så vis kan 

sjuksköterskan hitta verktyg till att utföra en konkret handling. Enligt Silfverberg (2005) är 

möjligheten till dialog och reflektion ett viktigt redskap för att förstå varandras perspektiv och 

nå en eventuell lösning till det etiska problemet. 

 Silfverberg (2006) nämner vikten av att reflektera i grupp vid etiskt komplicerade 

situationer. Ett sätt att synliggöra nya idéer och infallsvinklar är genom dialogens perspektiv. 

Problematiska situationer kan lösas och en yrkesetisk utveckling kan genereras genom 

reflektion och dialog. 

 Viktigt att komma ihåg är att tankar ofta dröjer sig kvar och gör sig påminda, så även etiskt 

svåra problem (Silfverberg, 2006).  Corley, Minick, Elswick & Jacobs (2005) menar att 
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moralisk stress kan upplevas även efter att den utspelade situationen inträffat. Även våra 

tankar behöver utsättas för tryck för att tankeprocessen ska sättas igång.  

 För att yrkesetiken ska utvecklas krävs dialogen som metod. Genom denna metod får 

vårdgivaren tillfälle och möjlighet att synliggöra det som ännu endast funnits i tanken. Det är 

nämligen när människan får lyssna på vad andra säger och höra vad hon själv säger som hon 

tillåts konkretisera vad hon tycker och tänker, en reflektion som synliggör vårdgivarens 

erfarenheter (Silfverberg, 2006). 

 Förutsättningen för att vi ska kunna reflektera över genomförda handlingar kräver dialog. 

Silfverberg talar om en reflektionsinriktad handledning som stöd vid behov av 

kunskapsutveckling.  I dessa möten tränas vårdpersonal i sin omdömesförmåga.  För att skapa 

en länk mellan sjuksköterskans teoretiska kunskap och den verklighet hon faktiskt utsätts för, 

används handledning i yrkeslivet. Där kan handledningen ses vara mer jämlik än vid 

handledning under studietiden, då handledarens och deltagarens erfarenheter från 

arbetssituationer i yrkeslivet med större sannolikhet kan delas (Silfverberg, 2005). 

 

2.5 Omvårdnadshandledning 

För att utvecklas som privatpersoner och yrkesutövare krävs det att människan genomgår flera 

upplevelser och erfarenheter, detta för att få en utvecklingsprocess. Att genomgå händelser 

som påverkar oss är dock ingen garanti för utveckling. Det är inte händelserna i sig som 

bidrar till utvecklingsprocessen, utan det är först när de blivit till medvetna erfarenheter som 

processen kan påbörjas (Hermansen, Vråle & Carlsen, 1994).  

 Att arbeta som vårdare innebär att man påverkas av de människor man möter. På grund av 

tidsbrist eller saknad av praktiska möjligheter kan vårdaren därför ibland gå miste om 

möjligheten till bearbetning. Risken med att inte bearbeta och analysera händelser är att 

människan fortsätter att handla på samma sätt, mekaniskt och utan att reflektera. Blir det allt 

för jobbigt kan vårdaren komma att välja att inte möta problem utan istället komma att inta en 

åskådarposition. Görs detta riskerar vårdaren att brytas ned både yrkesmässigt men även 

mänskligt. Om så är fallet är en utbränningsprocess nära föreliggande (Hermansen et al., 

1994). 

 Enligt Hermansen et al. (1994) handlar omvårdnadshandledningen om att hjälpa vårdaren 

att bearbeta sina upplevelser från sitt praktiska arbete, samt att påbörja en mognads- och 

utvecklingsprocess. För att omvårdnadshandledningen ska fungera krävs det att deltagarna är 
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villiga att jobba med sig själva, både privat och yrkesmässigt. Även om 

omvårdnadshandledningen sker i grupp är det den specifika individens insats som påverkar 

resultatet av omvårdnadshandledningen. Den handledde tar med sig en situation han eller hon 

har upplevt från sitt kliniska arbete. Upplevelsen verbaliseras, struktureras och organiseras. 

Med hjälp av handledaren diskuteras en problemläsning fram. På så vis får den handledda en 

konkret situation att reflektera över. 

 Det som kännetecknar omvårdnadshandledning är att de problem och situationer man tar 

upp är yrkesmässiga och inte privata. Målet med omvårdnadshandledningen är, och ska vara, 

att utveckla vårdaren att ge bättre omvårdnad till den enskilde vårdtagaren (Hermansen et al., 

1994). 

 

2.6 Etikronder 

Ett annat sätt att stödja vårdpersonal i hanteringen av moralisk stress är enligt Kälvemark 

Sporrong (2007) så kallade etikronder. Detta redskap används för att vårdgivare ska få 

möjlighet att diskutera och reflektera kring etiskt svåra situationer.  

 Syftet med en etikrond är att höja den etiska kompetensen hos vårdgivaren samt bidra till 

ett ökat etikbeslutsfattande. Under en etikrond berättar någon av deltagarna om en verklig 

etiskt svår situation de ställts inför, och delar med sig av detta i grupp. Etikronden kan välja 

att hållas på avdelningen eller i en större personalgrupp på en klinik eller ett sjukhus. 

Etikronden genererar en etisk medvetenhet hos de inblandade och ger dem möjlighet att 

reflektera och lyssna till andras tankar och funderingar kring en etiskt svår situation 

(Kälvemark Sporrong, 2007).  

 

3 Problemformulering 
I det dagliga arbetet kommer sjuksköterskan med all sannolikhet att utsättas för stress av olika 

slag, både relaterad till arbetsbördan men även till hennes etiska och moraliska 

ställningstaganden. Att utsättas för moralisk stress kan komma att påverka sjuksköterskan 

både i hennes yrke som sjuksköterska men även privat. Det är viktigt att hon får hjälp och 

stöd att bemästra den moraliska stress som hon kan komma att utsättas för. 

Omvårdnadshandledning på arbetsplatsen har visat sig ha betydelse för vårdpersonalens 

personliga utveckling men även etiska utveckling. Därför finns det intresse att studera detta 

vidare. 
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4 Syfte 
Att belysa på vilket sätt omvårdnadshandledning kan bidra till att sjuksköterskan kan hantera 

den moraliska stressen, med fokus på omvårdnadshandledningens struktur och innehåll. 

 
5 Frågeställningar 
De frågeställningar som används är följande: 

Hur går den kliniska omvårdnadshandledningen till?   

Under hur lång tid ges stödet?  

Vem/vilka deltar i handledningen?  

Hur effektiv är omvårdnadshandledningen? 

 

6 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten kommer att behandla omvårdnadshandledningens syfte och 

uppbyggnad. Vidare kommer handledarens roll i omvårdnadshandledningen att beskrivas. 

Anledningen till att omvårdnadshandledning valts som teori, är för att skapa en förståelse för 

hur omvårdnadshandledningen bör vara uppbyggd för att stödja sjuksköterskan i sitt sätt att 

hantera moralisk stress. 

 

6.1 Omvårdnadshandledning 

I klinisk omvårdnadshandledning står vårdarens relation till vårdtagaren i fokus. 

Omvårdnadshandledning ska därför ses som en metod som säkerställer kvalitén i 

omvårdnadsarbetet. Att stärka kompetensen hos vårdpersonalen etiskt, yrkesmässigt och 

mänskligt är därmed ett verktyg att höja den yrkesmässiga nivån på omvårdnadsarbetet 

(Hermansen et al., 1994). 

 För att vårdpersonalen ska uppnå en starkare bild av sin yrkesroll, är handledningen 

fokuserad på att skapa och påbörja en yrkesmässig läroprocess hos de inblandade. 

Handledaren ska främja insikt och förståelse hos dem som handleds, varvid detta uppnås 

genom att den handledde får möjlighet att undersöka och upptäcka sig själv och i ord får 

formulera sitt handlande i omvårdnadsarbetet. Detta tankemönster ger i sin tur upphov till en 

medvetenhet om vad man gör, hur man gör det och varför man handlar, tänker och känner 

som man gör (Hermansen et al., 1994). 
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Handledningen är ett stöd till den handledde att genom bearbetning av sitt handlande får 

möjlighet att nå insikt och förståelse och på så vis kan öka sin medvetenhet i den svåra 

situationen. Redskapet vid ett handledningstillfälle är dialogen mellan handledaren och den 

som handleds (Hermansen et al., 1994). Vid omvårdnadshandledningen har gruppdeltagarna 

möjlighet att vara delaktiga i den diskussion som skapas, även om de individuellt inte får 

möjlighet att grundligt beröra sina egna problem, och på så vis ges möjlighet att lyssna till 

andras funderingar kring hur man bör hantera en moraliskt svår situation (Birnik, 2010). För 

att handledningen ska generera ny kunskap bör den utgå från deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter från det kliniska arbetet. Ett omvårdnadshandledningstillfälle bör startas med att 

alla deltagare får ventilera sina upplevelser och funderingar kring sitt problem (Birnik, 2010). 

 Enligt Severinsson (2001) är de tre viktigaste etiska komponenterna för en god 

omvårdnadshandledning: a) bekräftelse, b) mening och c) självmedvetenhet.  Bekräftelsen 

innebär att se till människan som hon eller han är. Mening består av två delar, en emotionell 

och kognitiv del, och syftar till handledarens kompetens och känsla av moraliskt 

ansvarstagande. Den emotionella delen innefattar samtalet mellan de interagerande i 

omvårdnadshandledning och den kognitiva innefattar det teoretiska i 

omvårdnadshandledningen. Självmedvetenhet är en konstant process genom hela 

handledningen där handledaren ansvarar för att skapa en relation till de handledda och har det 

övergripande, moraliska ansvaret i handledningen (Severinsson, 2001). 

 Det grundläggande i omvårdnadshandledningen är att alla inblandade har en gemensam 

syn på människan. I omvårdnaden utgår man från en humanistisk människosyn där människan 

ses som en unik individ som genom utbildning och ständigt lärande kan utveckla och 

förverkliga sig själv. Denna människosyn innebär att människan har friheten att själv göra val 

och därmed även har ansvar att stå till svars för valda handlingar (Hermansen et al., 1994). 

Kunskap och träning krävs för att vårdgivare ska få en möjlighet att utveckla sin etiska 

kompetens. Denna träning nås dels genom teori men även genom att skapa utrymme för 

reflektion och dialog om moraliskt stressade situationer (Kälvemark Sporrong, 2007). 

 

6.2 Handledarens roll i klinisk omvårdnadshandledning 

Ett handledningstillfälle ska ses som en social process där handledaren har en viktig roll att 

skapa ett öppet och strukturerat samtal, men fokus ligger att undersöka den handleddes 

praktiska arbete i omvårdnaden (Hermansen et al., 1994). 



  
10 (32) 

 

 

En handledare bör ha en klar etisk förankring, så att hon eller han inte utövar makt eller 

manipulerar sina handledda. Handledaren har krav på sig att vägleda sina handledda i etiskt, 

ansträngande och jobbiga situationer. Handledarens viktigaste uppgift och mål är inte själva 

handledningen eller den handledde i sig, utan att patienten får den omvårdnad han eller hon 

har rätt till (Hermansen et al., 1994). 

Motivet för handledaren att leda andra personer i handledningsgrupper är enligt 

Severinsson (2001) en önskan hos denna om ökad kunskap och färdighet i yrket samt ett 

erkännande om vikten av att utveckla en vård av god kvalitet. Handledaren kan hjälpa den 

handledde till ökad förståelse och förmåga till kritiskt tänkande, att våga lyssna till sitt 

samvete på allvar och ha förmåga att se sina brister och erkänna dem samt ha viljan att 

förändras inför dem. Handledaren svarar således inte på vad som är rätt och fel utan hjälper 

den handledde att komma till egen insikt och förståelse. Som handledare bör man ha tilltro till 

människan och hennes vilja att utvecklas. Då man stöter på hinder i handledning är det därför 

viktigt att handledaren har förmåga att se till denna grundsyn på människan. För att 

handledaren ska vara framgångsrik krävs god kunskap om den handleddes kunskap och vad 

denne behöver för att skapa sig en helhetsförståelse (Severinsson, 2001).  

En handledare bör även ha kunskap om faktorer som får en grupp att utvecklas. Därmed 

bör handledaren varken vara för aktiv eller passiv och inte heller ha för lite kunskaper i det 

ämne han eller hon handleder i. Om det i gruppen finns en trygghet skapas mindre press att 

agarna 

(Birnik, 2010). Enligt Silfverberg (2005) fungerar handledaren som ett bollplank och 

samtalspartner. Hon beskriver fördelarna med att som handledare komma utifrån 

verksamheten. Detta kan gynna de handledda att ha en utomstående handledare, då de på så 

vis får möjlighet att lättare diskutera frågor som rör arbetsplatsen.   

 

6.3 Omvårdnadshandledning ur ett etiskt perspektiv 

Enligt Silfverberg (2005) finns det en efterfrågan och ett ökat behov av 

omvårdnadshandledning i klinisk verksamhet. Ett handledningstillfälle är ett tillfälle för 

kunskapsutveckling, där dialogen har en central roll. Den kliniska omvårdnadshandledningen 

kan ses som den bro som sammanför teori med praktisk erfarenhet. Alla svar finns inte i 

litteratur och teori, utan många svar finns i den specifika situationen som upplevs. 

Omvårdnadshandledningen utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter av etiskt, svåra 
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situationer. Genom den egna, upplevda situationen kan den handledde därmed få hjälp att 

förstå etiska begrepp (Silfverberg, 2005).   

 I yrken där man utsätts för emotionella påfrestningar är samtal om hur man upplevde den 

svåra situationen av hög relevans. Det finns ett växande intresse för att handledning i 

omvårdnaden gällande problem av moralisk och etisk karaktär. Etiska problem och moraliskt 

svåra situationer har stor inverkan på sjuksköterskor och vårdpersonal i deras 

omvårdnadsarbete och kräver därmed specifik handledning. För att kunna handla etiskt 

korrekt krävs det att individen har kunskap om etik och moral (Hansen, 2009). 

 Omvårdnadshandledning med ett etiskt perspektiv hjälper de deltagande att höja sin känsla 

för moraliskt ansvarstagande. Vårdgivaren upplever en ökad självkänsla när hon eller han har 

redskapen att agera rätt i en etiskt svår situation (Berggren, 2009).  

 

7 Metod och analys 
Följande kapitel inleds med en litteraturöversikt som följs utav en presentation av 

litteratursökningen, urval, sökord och databaser, sekundärsökning och avgränsning, 

tillvägagångssätt samt forskningsetiska överväganden. Litteraturstudien inkluderar tio 

vetenskapliga artiklar. 

  

7.1 Litteraturöversikt 

Forsberg & Wengström (2008) menar att syftet med att genomföra en litteraturstudie är att 

skapa sig en bild av det aktuella kunskapsläget. En litteraturstudie innebär således ett 

systematiskt försök att finna publicerad information som ska ingå i arbetet. 

Litteraturöversikten grundas enligt Friberg (2006) på ett organiserat urval av forskning inom 

ett avgränsat intresseområde och översikten kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. 

För att få en inblick i uppsatsens intresseområde gjordes en inledande litteratursökning på 

ämnet stress och coping strategier, vad tidigare forskningsresultat visat och vad som finns att 

närmare undersöka.  
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7.2 Litteratursökning 

7.2.1 Urval 

Urvalet av artiklar har baserats på dem som kunnat besvara studiens syfte. Det har inte gjorts 

något selektivt urval. Friberg (2006) nämner nämligen risken med att författarna kan bli 

alltför selektiva i en litteraturöversikt, då de kan komma att välja sådana artiklar som stödjer 

deras egen ståndpunkt. Artiklar som haft den uppbyggnad som enligt Forsberg & Wengström 

(2008) kännetecknar en vetenskaplig artikel har använts. Endast artiklar som redovisat titel, 

sammanfattning, inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion har valts till 

litteraturstudien. 

 För att göra sökningarna ytterligare lite snävare sattes ett tidsintervall på artiklarna mellan 

år 2001-2011. I enstaka fall har artiklar som är publicerade tidigare än 2001 valts, men som 

ändå anses ha hög relevans för studiens syfte. Alla artiklar har vid databassökningen 

begränsats till att vara Peer Reviewed. 

 

7.2.2 Sökord och databaser 

Sökningen har genomförts på endast engelska för att få ett bredare spektra på träffar. De 

sökord som användes i den inledande litteratursökningen var nurse, stress, burnout, coping, 

care quality, jobstress, ditress, mental stress. Databaserna CINAHL, PubMed och Medline 

användes. Databasen CINAHL innehåller artiklar rörande bland annat omvårdnad medan 

databaserna PubMed och Medline innefattar artiklar mer inriktade mot medicin, omvårdnad 

och odontologi (Forsberg & Wengström. 2008).  

 Då intresseområdet visade sig vara väldigt brett, snävades sökningen av till att studera hur 

det organiserade stödet på arbetsplatsen påverkar sjuksköterskans upplevelse av moralisk 

stress. Detta genererade nya sökord moral stress, moral distress, ethical stress, ethical 

supervision, moral supervision, coping style, supervision, clinical supervision, organizational 

supervision, support som sedermera användes.  

 För att bredda sökningen ytterligare användes så kallad trunkering. Detta är en teknik som 

används för att tala om för databasen att man är ute efter den utvalda ordstammen av ordet 

(Friberg, 2006). Denna typ av sökning skapar fler möjligheter till olika typer av böjningar av 

ett sökord. De sökord som användes i sökningen var nurse*, nurses*, moral* och morals*. En 

annan metod som också använts i sökningen var boolesk söklogik/sökteknik. Denna sökteknik 
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används för att få det samband som önskas mellan olika sökord. De vanligaste operatorerna är 

AND , OR och NOT (Friberg, 2006). I den aktuella uppsatsen användes operatorn AND, detta 

för att sammankoppla två olika sökord med varandra och få databasen att visa träffar gällande 

båda dessa sökord. De sökord som bland annat kopplades ihop med varandra var morals* 

AND nurses* AND organizational supervision, morals* AND nurses* AND ethical 

supervision, workplace AND nurses* AND moral supervision, moral* AND nurses AND 

organizational support, moral distress AND nurses och nurse AND ethical stress. 

 Litteratursökningen fortsatte i ovan nämnda databaser och inspiration hämtades av tidigare 

forskning för att hitta fler artiklar utifrån deras referenslistor. Genom att läsa intressanta 

artiklars referenslistor kunde ytterligare relevanta artiklar hittas som besvarade uppsatsens 

syfte.  

 

7.2.3 Tillvägagångssätt 

För att få en uppfattning om den aktuella forskningen om uppsatsens huvudämne användes 

beskrivna sökord (se underrubrik 6.2.2). Litteraturöversikten inkluderade vetenskapliga 

artiklar, en avhandling såväl som litterära verk. Vetenskapliga artiklar och en avhandling har 

använts till bakgrundsavsnittet för att få en överblick över det aktuella forskningsläget. 

Litterära verk har använts till både bakgrundsavsnittet för att beskriva begrepp men även till 

den teoretiska referensramen. Som tidigare beskrivits i litteraturöversikten användes artiklar 

för att skapa en översikt av det aktuella kunskapsläget. Vid första början söktes artiklarna i 

databaserna och endast titlarna lästes. Om artikeln ansågs intressant sparades den på datorn 

och abstraktet lästes vid senare genomgång. De titlar som inte hade relevans för studiens 

huvudsyfte valdes bort.  

 Vid andra gallringen lästes abstraktet till de artiklar vars titel verkat intressant. Om 

abstraktet innehöll nyckelord och berörde syftet lästes hela artikeln. En del artiklar visades sig 

inte vara relevanta för vidare analys, utan valdes istället till bakgrundsmaterial. Därför gjordes 

en färgkodning av materialet, de som skulle användas till resultatet kodades med blå 

markeringspenna medan de som skulle användas till bakgrunden orangemarkerades.  

Artiklarna som valts ut att användas i resultatstudien delades upp mellan uppsatsens författare 

för att vidare analyseras. Materialet lästes igenom flera gånger för att identifiera relevanta 

fynd. Då alla artiklar var genomgånga gicks materialet igenom gemensamt av uppsatsens 

författare. 
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De vetenskapliga artiklarna som hittats och valts ut till uppsatsens studie, lästes noggrant 

igenom flera gånger, för att skapa en förståelse för innehållet och därefter ha möjlighet att 

kategorisera dem. Då samtliga artiklar varit engelskspråkiga, kan detta innebära att det 

förekommit tolkningsfel då översättning till svenska skett. För bästa översättningsresultat har 

lexikon använts samt översättningssidor på Internet. Uppsatsens författare är medvetna om 

eventuella tolkningsfel men anser att materialet är översatt med noggrannhet. 

 Målet med en systematisk innehållsanalys är att skapa en beskrivning och kvantifiering av 

specifika fenomen. Man talar om en så kallad manifest innehållsanalys, där syftet är att göra 

en direkt analys av synliga mönster eller teman i texten man analyserar och målet är att 

berg & Wengström, 2008). Analysen har utgått från 

den teoretiska referensramen och frågeställningar utvecklades som sedan ställdes till 

artiklarnas resultatdelar. Dessa frågeställningar var följande; Hur går den kliniska 

omvårdnadshandledningen till?  Under hur lång tid ges stödet? Vem/vilka deltar i 

handledningen? Hur effektiv är omvårdnadshandledningen? På så vis har gemensamma 

mönster identifierats och därefter har kategorier utformats. För att få en tydligare överblick av 

de analyserade och granskade artiklarna gjordes en sammanställning i en matris (se bilaga 1).  

 

7.2.4 Forskningsetiska överväganden 

Grundregeln i vad som anses som forskningsetiskt definieras enligt Notter & Hott (1996) som 

en studie där deltagarna med egen vilja valt att ingå i studien. Studieobjekt bjuds därmed inte 

in i studier, utan tillfrågas om de är villiga att delta och får lämna sitt samtycke. Deltagarna i 

studierna måste ha vara väl informerade och ha haft möjlighet att väga för  och nackdelar 

mot varandra för att kunna ta ställning. Notter & Hotts (1996) grundregel för forskningsetik 

har legat till grund för val av artiklar till litteraturstudien. 

 En vetenskaplig artikel ska innehålla rubriken etiska överväganden. Ett tillstånd från en 

etisk kommitté är viktigt att ha med i sin studie eller någon form av etisk genomgång. Det ska 

finnas en referering till alla artiklar man haft med i sin studie och ha med artiklar som både 

stöder och inte stöder forskarnas hypoteser och syfte (Forsberg & Wengström, 2008). I 

uppsatsens litteraturstudie har artiklar som blivit granskade av en etisk kommitté tagits med, 

artiklar som redovisat alla sina artikelkällor och artiklar som genomförts i länder som har en 

sjukvård liknande den i Sverige. Granskningen har utförts utan tidigare förförståelse från 

uppsatsens författare. 
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8 Resultat 
Analysen resulterade i två huvudkategorier: Handledning i klinisk praxis  och 

Handledningens effekt på moralisk stress . Den första huvudkategorin, Handledning i klinisk 

praxis, har delats upp i fyra underkategorier: handledningens utformning; handledningens 

tidsintervall; handledningens deltagare och handledaren. Den andra huvudkategorin, 

Handledningens effekt på moralisk stress, följs av tre underkategorier: etisk utveckling; 

moralisk medvetenhet och etisk reflektion.  

 Anledningen till att handledning används i resultatet är relaterat till att resultatartiklarna 

behandlar olika sorters handledning medan uppsatsens syfte är att se hur 

omvårdnadshandledningen påverkar sjuksköterskans sätt att hantera moralisk stress. 

 

8.1 Handledning i klinisk praxis 

8.1.1 Handledningens utformning 

Utformningen av handledningen såg olika ut i studierna. En del hade liknande upplägg medan 

en del lade upp sin handledning annorlunda. Magnusson, Lützen, Severinsson (2002) visar i 

sin studie att mer än hälften av de tillfrågade studiedeltagarna erbjöds 

omvårdnadshandledning på arbetsplatsen medan resterande deltagare inte erbjöds någon 

handledning överhuvudtaget. 

I en annan studie var fördelningen av enskilda handledningstillfällen mellan handledare 

och handledd samt gruppstyrda handledningstillfällen lika. Inför handledningen visade det sig 

att deltagarna hade möjlighet att välja sina egna handledare. Detta visade sig ha effekt på hur 

deltagarna upplevde sin handledare och att fler var nöjda med sin handledare när de själva 

fick välja henne eller honom (Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner & Haataja, 2006). Deltagare 

hade möjlighet att bestämma vad som skulle tas upp på handledningen och vad de ville 

diskutera. De fick på så vis chansen att disponera sin egen tid hur de själva ville. Under 

handledningen togs ämnen upp som rörde arbetssituationen och samarbetet med kollegor 

(Berggren & Severinsson, 2000; Kälvemark Sporrong, Arnetz, Hansson, Westerholm & 

Höglund, 2007; Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005). 

Hyrkäs et al. (2006) visade i sin studie att de vårdgivare som deltagit i handledning under 

två år eller mer, var mer positivt inställda till handledningen än de som endast deltagit i 

mindre än ett år och de handledningstillfällen som organiserades utanför arbetsplatsen fick 

bäst utvärdering av alla involverade i den studien. 
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Cronqvist, Lützen & Nyström (2006) studie beskriver organiserad handledning på olika 

avdelningar. En del vårdgivare hade inte turen att närvara på sin handledning. Det visade sig 

att en del vårdgivare ansåg att handledningen inte var tillgänglig för alla, då den enbart gavs 

dagtid, vilket gjorde att nattpersonalen inte hade tillgång till någon handledning.  

Det framkommer i Cronqvist & Nyströms (2007) att sjuksköterskor i vissa fall undviker 

handledning. Detta kan bero på att handledningen ges i grupp. En form som inte passar alla, 

då det innebär att man är aktiv i sitt deltagande. Deltagarna menade att alla inte tycker om att 

prata inför en grupp då det får dem att känna sig obekväma (Cronqvist & Nyström, 2007). Det 

har visat sig att för att handledningen ska vara effektiv krävs att deltagarna är aktiva och 

lyssnar. Cronqvist et al. (2006) visar i sin studie att deltagarna valde att vända sig till sina 

kollegor för så kallat kamratstöd, ett utbyte kollegor emellan under icke-organiserade former, 

såsom t.ex. diskussion i fikarummet. Faran med kamratstöd ansågs dock vara att det inte 

inkluderade hela vårdlaget, vilket således kan göra det svårt för chefssjuksköterskan att 

upptäcka vilka som står utanför kamratstödet (Cronqvist et al., 2006). 

I en annan studie beskrivs handledningen som etikronder som genomfördes vid tre 

tillfällen. I samband med etikronderna hölls tre föreläsningar om etiska teorier som kan 

användes som verktyg vid beslutsfattande kring etiska dilemman, värdighet, medicin och 

etiska aspekter kring prioriteringar inom sjukvården. Etikronderna som följde efter 

föreläsningarna var cirka en timme långa, och tog sin grund i deltagarnas egna upplevelser 

från sitt kliniska arbete. En eller två av deltagarna fick i uppgift att i förväg fundera ut 

autentiska händelser att ta upp till diskussion under ronden och etikronden leddes av 

föreläsaren (Kälvemark Sporrong et al., 2007).  

Handledningen kunde bestå av sjuksköterskeledd handledning, psykosterapeutisk 

handledning eller processorienterad handledning. I vissa fall fanns flera typer av handledning 

att tillgå för deltagarna (Magnusson, Lützen, Severinsson 2002).  

 

8.1.2 Handledningens tidsintervall 

I en av studierna förekom handledning en gång i veckan under en period av en och en halv 

timme, medan det i en annan studie endast hölls vid ett tillfälle begränsat till åtta timmar 

(Hyrkäs et al., 2006; Berggren & Severinsson, 2000). Där etikronder hölls hade deltagarna 

tillfälle att få handledning vid tre separata tillfällen, om cirka en timme per tillfälle. 
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Etikronderna hölls varje gång efter en två timmars föreläsning i etisk teori och metod 

(Kälvemark Sporrong et al., 2007).  

I Hyrkäs et al. (2006) studie hade den större andelen som deltog i studien, cirka 80 procent, 

tidigare erfarenhet av handledning. Endast en femtedel hade handledning för första gången. 

Mer än hälften av dem som tidigare haft handledning, berättade att det pågått i mindre än två 

år. Längden på handledningstillfällena varierade mellan mindre än 45 minuter till mer än två 

timmar (Hyrkäs et al., 2006). I en annan studie pågick handledningen under en och en halv 

timme, en gång i veckan under två terminer (Berggren & Severinsson, 2000). På andra 

avdelningar hade man samma tid på handledningen, dvs. en och en halv timme, men 

tillfällena skedde istället på ett intervall av var tredje vecka (Hyrkäs & Paunonen-Ilmonen, 

2000) eller var fjortonde dag (Bégat et al., 2005). 

I en av studierna framgick inte handledningens tidsupplägg eller så hade handledningen 

ingen fast tidsram, varvid det ej kan anges i resultatet (Cronqvist et al., 2006). Den tid för 

handledning som ansågs vara bäst lämpad var cirka 45 minuter till en och en halv timme 

(Hyrkäs et al., 2006). 

 

8.1.3 Handledningens deltagare 

I en studie av Hyrkäs et al. (2006) var deltagarna i handledningen en blandning av 

specialiserade sjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Det var de ordinarie 

specialistsjuksköterskorna, som arbetade dagpass, som var mest positivt inställda till den 

handledning som erbjöds (Hyrkäs et al., 2006). I Berggren & Severinssons studie (2000) 

bestod handledningsgruppen av fem sjuksköterskor och en handledare. De grupper som 

ansågs vara bäst när det kom till den handledningen var mindre grupper om tre till fem 

personer eller färre (Hyrkäs et al., 2006).   

I en annan studie erbjöds all vårdpersonal att delta i handledningen, men alla valde inte att 

delta. Dels på grund av att en del arbetade natt och då fanns det inte möjlighet för dessa att 

delta i handledningen, som var förlagd till dagtid. Sjuksköterskorna ansåg det ansträngande att 

delta då de tyckte att det var de själva som fick ta initiativ för handledningen (Cronqvist et al., 

2006). En av de deltagande sjuksköterskorna uttryckte sitt It is up to 

oneself to get emotional support  

I en annan studie bestod deltagarna i handledningen av läkare, sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och annan extrapersonal från 
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avdelningarna. Deltagarna var indelade i flera mindre handledningsgrupper, dock 

framkommer de inte hur många de är i varje handledningsgrupp. Varje handledningsgrupp 

leddes av två handledare, som var sjuksköterskor, med erfarenhet av handledning. De var 

anställda på sjukhuset men inte verksamma på den aktuella avdelningen (Hyrkäs & 

Paunonen-Ilmonen, 2000).  

Kälvemark Sporrong et al. (2007) visar i sin studie att under etikronderna deltog 

sjukvårdspersonal från olika professioner däribland läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor från fem olika avdelningar, samt anställda från tre olika apotek. Då 

professionerna bland deltagarna var blandade fungerade ledaren för etikronderna som en länk 

mellan de olika yrkesgrupperna, så att hierarkiska uppdelningar och andra spänningar mellan 

deltagarna kunde förbises och fokus istället kunde riktas på den aktuella frågan (Kälvemark 

Sporrong et al., 2007). 

 

8.1.4 Handledaren 

Det har inte framgått i samtliga artiklar hur handledarens roll sett ut eller vem han eller hon 

har varit. 

Majoriteten av handledarna var kvinnor. Åldersspannet var 30-65 år, med en medelålder på 

42 år. Kvinnliga handledare med akademisk utbildning annan än psykologisk, ansågs vara de 

bästa handledarna. De handledarna som var utbildade i klinisk omvårdnadshandledning 

ansågs också vara bättre lämpade än de som saknade handledningsutbildning. Deltagarna i 

handledningen ansåg att kontakt minst en gång i månaden, att själv få välja handledare samt 

att handledaren kom från samma organisation som de handledda var goda kriterier för att ge 

handledaren en bra utvärdering. Studien visade dock att handledare från andra professioner 

som till exempel terapeuter, psykologer eller socionomer var att föredra (Hyrkäs et al., 2006). 

I studien gjord av Cronqvist et al. (2006) var det chefssjuksköterskan på avdelningarna som 

deltog i studien, som var ledare för omvårdnadshandledningen.  

I handledningen hade handledaren en viktig roll i form av att hjälpa deltagarna att 

verbalisera och strukturera sina upplevelser under handledningen (Hyrkäs et al., 2006; 

Berggren & Severinsson, 2000). 
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8.2 Handledningens påverkan på moralisk stress 

8.2.1 Etisk utveckling 

I en studie av Hyrkäs et al. (2006) visade det sig att emotionell utmattning vara högre hos den 

vårdpersonal som arbetade alla tre skift på arbetsplatsen, i jämförelse med dem som endast 

arbetade dagtid. Handledda som bedömde sina handledares tips och stöd som effektiva, var 

mer uppgiftscentrerade och satte patienten i centrum under omvårdnaden mer än genomsnittet 

(Hyrkäs et al., 2006).  

Severinsson & Kamaker (1999) visade i sin studie att de sjuksköterskor som deltog i 

handledning på arbetet upplevde en högre känsla av stress än sjuksköterskor som inte deltog. 

Det fanns en statistisk skillnad mellan sjuksköterskor som hade handledning och deras 

relation till sin chef samt sina kollegor och sitt engagemang på arbetsplatsen samt 

sjuksköterskor som inte hade handledning. Resultatet visade att sjuksköterskor utan 

handledning kände starkare relation till kollegor och chef samt ett större engagemang på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskor som deltog i handledning upplevde en lägre känsla av ångest på 

arbetsplatsen (Severinsson & Kamaker, 1999).  

Magnusson, Lützen & Severinsson (2002) har i sin studie kommit fram till att deltagare 

kände sig mer trygga och säkra i sitt beslutsfattande efter att de haft handledning. De som inte 

hade fått någon handledning i någon form kände sig i förhållande till de handledda mindre 

säkra i sitt etiska beslutsfattande. Distriktssjuksköterskorna som deltog i studien berättade att 

handledningen de fick var inriktad på deras personliga och professionella utveckling, och 

handlade om etiska frågor kring emotionell medvetenhet och autonomi. Att få handledning i 

grupp innebar en möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar med varandra. Deltagarna 

inspirerades av andras tankar om hur man bör agera i en viss situation (Magnusson et al., 

2002). 

Bégat et al. (2005) visade i sin studie att sjuksköterskor som genomgick handledning och 

fick möjlighet att diskutera känslor som uppkom i samarbete mellan kollegor, fick hjälp att 

förstå sin egna moraliska ställning i förhållande till organisationen samt till de övriga 

kollegorna. Det framkommer i Cronqvist & Nyströms (2007) studie att moralisk stress inte 

helt går att eliminera och att det inte enbart är av ondo utan även kan ses som en drivkraft i att 

få ökad förståelse för moraliska problem och frågeställningar. Vid ökad förståelse får 

sjuksköterskan även en bättre förmåga att reflektera kring hur han eller hon bör handla i 

kommande liknande situationer. Att genom handledning reflektera med andra kan 
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kompetensutveckling inom området upprätthållas. Om sjuksköterskan står ensam med sina 

reflektioner och tankar finns det en risk att hon hindras från att utveckla sin kompetens 

(Cronqvist & Nyström, 2007). När självinsikten och självkännedomen stärkts har 

sjuksköterskan modet att stanna hos patienten oavsett hur patienten mår (Berggren & 

Severinsson, 2000).  

 

8.2.2 Moralisk medvetenhet 

Severinsson & Kamaker (1999) visar i sin studie att det fanns ett starkt samband mellan att få 

handledning och vårdpersonalens etiska medvetenhet. Genom att reflektera över sina 

erfarenheter under handledningen utvecklades sjuksköterskans kognitiva färdigheter. 

Dialogen mellan deltagarna i handledningen ledde till alternativa synsätt kring de situationer 

man upplevt i praktiken. De sjuksköterskor som deltog i handledningen visade på starkare 

etisk medvetenhet än de som inte hade handledning, då sjuksköterskorna utvecklade sin etiska 

medvetenhet (Severinsson & Kamaker, 1999). 

För att handledningen ska vara effektiv krävs det att problem och existentiella frågor 

identifieras och diskuteras. Då erfarenheter diskuteras i grupp under handledning kan de leda 

till ökad kompetens för den enskilda sjuksköterskan. De mindre erfarna sjuksköterskorna får 

vägledning och hjälp att utvecklas av de mer erfarna. Då handledningen är effektiv och 

fungerande påverkar den inte enbart sjuksköterskans förmåga att hantera den moraliska stress 

hon kan komma att utsättas för utan ökar även hennes självkänsla och den egna tilliten att 

hantera kritiska situationer (Cronqvist & Nyström, 2007).  

 

8.2.3 Etisk reflektion 

Berggren & Severinsson (2000) visade i sin studie att handledningen hjälpte sjuksköterskorna 

att reflektera över sina etiska beslut. Den bidrog till att stärka och utveckla sjuksköterskornas 

självkännedom, deras förmåga att stödja patienten samt hjälpte sjuksköterskorna att ta ansvar 

för den vård de gav. Sjuksköterskorna lärde sig skapa en varaktig relation till sina patienter 

med hjälp av dialogen. Genom handledningen motiverades sjuksköterskorna att stanna kvar 

hos sina patienter och lyssna samt diskutera kring patienternas tankar, och därefter 

tillsammans ta gemensamma beslut till fortsatt vård. De nya erfarenheterna sjuksköterskorna 

får under handledningen motiverar dem att bli mer etiskt medvetna i sitt beslutsfattande 

(Berggren & Severinsson, 2000). Severinsson & Kamaker (1999) visade i sin studie att 



  
21 (32) 

 

 

sjuksköterskor som fick ta del av handledning utvecklade sin förmåga att analysera och 

reflektera över etiska problem. 

I en studie av Hyrkäs & Paunonen-Ilmonen (2000) brukade en del deltagare diskutera 

händelser med sina arbetskamrater, men under handledningen gavs det möjlighet att diskutera 

frågorna mer fritt och ett mod byggdes upp att säga vad man kände och tänkte. En deltagare 

ansåg att det gavs möjlighet att diskutera en sak i taget vilket bidrog till en mer djupgående 

diskussion än vad som brukar uppstå i fikarummet. I handledningen gavs deltagarna möjlighet 

att se en händelse från olika perspektiv och på så vis utveckla sin etiska förmåga (Hyrkäs & 

Paunonen-Ilmonen, 2000).  

Deltagare som deltog i tre etikronder var mycket positivt inställda till den handledning de 

fick under de etikronderna, och att de föreläsningar som erbjudits hade varit intressanta och 

informativa. De trodde att den nya kunskapen de fått skulle komma till användning i det 

kliniska arbetet. Under etikronderna gavs det möjlighet att ta upp svåra ämnen att diskutera 

och underliggande konflikter i arbetsgruppen fick komma upp till ytan för diskussion. När 

detta görs finns det möjlighet att minska den moraliska stress som kan förekomma i arbetet. 

Både apotekspersonalen och hälso- och sjukvårdspersonalen hade en önskan att fortsätta med 

etikronder på sina arbetsplatser (Kälvemark Sporrong et al., 2007).  

I en studie av Bégat et al. 2005 framkommer det att sjuksköterskan i etiskt, svåra 

situationer handlar utefter sin kunskap, de principer som är formulerade, andra 

sjuksköterskors kunskap och efter egen känsla. Detta påvisar att det är mycket lärorikt att sitta 

med sina kollegor i grupp och diskutera situationen, hur man gjorde, och vad man hade 

kunnat göra annorlunda.  Att agera på känsla gör det svårare att försvara sitt handlande utifrån 

ett logiskt resonemang. I handledningen får deltagarna hjälp att verbalisera sina tankar kring 

sitt agerande. På så sätt kan agerandet bli lättare att försvara och man kan i framtida, liknande 

situationer handla efter både känsla och kunskap. Då sjuksköterskan genom handledning får 

möjlighet att reflektera och diskutera, hjälps sjuksköterskan att inse sin förmåga att samarbeta 

och kommunicera vilket kan göra det lättare att hantera moraliskt känsliga situationer (Bégat 

et al., 2005). 
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9 Diskussion 
Diskussionen innefattar en metoddiskussion där uppsatsens metod och tillvägagångssätt 

diskuteras. Sedan följer resultatdiskussionen som lyfter ur intressanta delar ur resultatet och 

diskuterar dessa.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att belysa på vilket sätt omvårdnadshandledning kan bidra till 

att sjuksköterskan kan hantera den moraliska stressen med fokus på 

omvårdnadshandledningens struktur och innehåll. 

I bakgrunden har det gjorts begreppsförklaringar gällande moralisk stress och utifrån denna 

definition har sedan litteraturinsamlingen skett. Artiklarna har noggrant granskats och 

analyserats utifrån de frågeställningar som genererats ur den teoretiska referensramen.  

Alla artiklar som är med har varit vetenskapliga, som enligt Friberg (2006) är artiklar som 

frambringar ny kunskap inom området, uppfyller de krav för format såsom bakgrund, syfte, 

frågeställning, metod, resultat och diskussion samt är publicerade på engelska. Artiklarna har 

även blivit utsatta för granskning och blivit godkända av ledande experter inom området.  

Majoriteten av artiklarna är skrivna i Sverige och de artiklar som är skrivna i andra länder 

anses ha haft en motsvarande sjukvård man har i Sverige. Vid sökning av artiklar visade sig 

många beskriva moralisk stress men med olika termer. En del artiklar hade moral stress som 

term medan en del andra använde termen moral distress. Det var till en början svårt att veta 

vilken definition som skulle användas i arbetet, men efter genomgång av artiklarnas olika 

definition av termerna moral stress och moral distress sattes kriterier upp för vad som 

kännetecknade begreppet. Det visade sig att artiklarna beskrev samma fenomen, men med 

olika ord. 

Den teoretiska referensram som använts har skapat en förståelse för 

omvårdnadshandledningens uppbyggnad och struktur. Omvårdnadshandledning är fokuserad 

på att utveckla sjuksköterskans etiska förmåga och kan därmed hjälpa henne att hantera den 

moraliska stressen. Valet av teoretisk utgångspunkt har varit givande i sitt upplägg och 

fungerat väl som grund för analysarbetet. 
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Omvårdnadshandledningens tillgänglighet 

I Cronqvist, Lützen & Nyströms (2006) studie framkommer det att omvårdnadshandledningen 

inte är tillgänglig för alla. Det finns anledning att anta att fler skulle välja att delta i 

handledningen om den blev tillgänglig för alla. Att exempelvis erbjuda handledning under 

natten för nattpersonalen är ett sätt att göra handledningen mer tillgänglig. Det finns dock 

anledning att anta att avdelningar inte prioriterar den kostanden som handledningen innebär. 

Frågan är dock om inte avdelningen i långa loppet tjänar på att erbjuda personalen tid för 

handledning och reflektion. En sådan prioritering skulle i slutändan kunna löna sig, då det 

troligtvis skulle innebära en personal som vet hur de ska hantera etiska problem och inte ser 

dessa som ett stressmoment. Den etiska kompetensen, som byggs upp under handledningen, 

hjälper personalen i beslutsfattande situationer och kan medföra att personalen inte har ett 

undvikande beteende kring etiska problem. Det skulle också kunna innebära att 

sjukskrivningar, som ett resultat av stress, skulle kunna komma att minska vilket i sin tur 

skulle innebära mindre kostnader för avdelningen.  

 

9.2.2 Val av handledare 

Resultatet visar på att det endast i enstaka fall framgår vem som innehar rollen som 

omvårdnadshandledare. I den litteratur som bygger studiens teoretiska referensram, 

framkommer det att valet av handledare är mycket viktigt för handledningens resultat. Trots 

detta är det inte något som vidare diskuteras i artiklarna. Det finns alltså anledning att tro att 

valet av handledare är viktigt, om inte avgörande, för hur effektiv handledningen kommer att 

bli. Enligt Hermansen et.al (1994) ska handledaren vara den som styr samtalet så att det blir 

av en strukturerad karaktär. Är inte handledaren noga utvald och utbildad att handleda finns 

skäl att anta att handledaren inte klarar av att leda samtalet och hålla det strukturerat. Som 

Severinsson (2001) skriver ska handledaren hjälpa sjuksköterskan att genom sin egen 

berättelse och upplevelse av en händelse komma till en förståelse av situationen. Om det är en 

oerfaren handledare eller en handledare utan utbildning inom etik finns anledning att anta att 

denne inte kommer att klara av att hjälpa deltagarna till eftertanke och reflektion samt öka 

deras etiska kompetens. 
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Resultatet visar att de sjuksköterskor som inte tillåts att reflektera kring etiska problem 

hindras kan komma att hindras från att utveckla sin etiska kompetens. Det finns anledning att 

tro att utveckling kräver eftertanke och reflektion kring sitt handlande. I handledningen kan 

den erfarne och utbildade handledaren ge deltagarna ett strukturerat stöd kring tankar samt 

vägledning i reflektioner. En handledare bör hjälpa deltagarna till en trygg och tillåtande miljö 

dör frågor kan diskuteras öppet. Att få höra de övriga deltagarna reflektioner och tankar kring 

en situation kan ge den enskilde deltagaren möjlighet att se situationen ur fler synvinklar och 

med en annan förståelse. Betydelsen av bekräftelse av den enskilde individen nämner 

Severinsson (2001) som en viktig komponent för en god omvårdnadshandledning. 

Den etiska utvecklingen för deltagarna i handledningsgruppen är beroende av sin 

handledare och dennes kompetens. Det är väsentligt att handledaren får deltagarna att öppet 

diskutera sina begränsningar, är stöttande och är en god lyssnare. I handledarens uppgift ingår 

även att ha förmågan att skapa en stödjande miljö som bygger på tillit, empati och en 

ömsesidig respekt. Handledaren ska vara en förebild, inspirera deltagarna med sin kunskap 

och kliniska erfarenheter samt vara engagerad i att handleda. Hon eller han behöver vara 

öppen för deltagarnas och vårdteamets behov. En handledare bör även vara medveten om sina 

egna begränsningar samt låta deltagarna styra över vad som bör ingå i handledningen (Sloan, 

1999). Resultatet visade att det var av betydelse att man själv fick möjlighet att välja vem man 

ville ha som handledare. Det kan knytas an till att handledaren ska fungera som en förebild 

och inspirera deltagarna, om handledaren då redan är känd för gruppen kan det vara lättare att 

redan se handledaren som en ledare och förebild. Ett intressant resultat visade sig vara att 

handledare som kom utifrån och tillhörde andra professioner som exempelvis psykolog eller 

socionom var att föredra hos deltagarna. Silfverberg (2005) nämner också betydelsen av att ha 

en utomstående handledare. Det kan gynna gruppen då problem och tankar kan diskuteras mer 

fritt, då handledaren inte är involverad i arbetsplatsens dynamik och på så vis inte riskerar att 

orsaka spänningar på arbetsplatsen efter handledningen. 

 

9.2.3 Etiskt ifrågasättande 

I resultatet kan man urskilja en benägenhet hos en del vårdpersonal att de vid ökad kunskap 

kring moralisk stress och etiska problem även upplever en ökad stressnivå. Detta blir således 

en balansgång i kunskapsnivån hos personalen. Att å ena sidan vara medveten om vad som 

orsakar moralisk stress, och å andra sidan inte leta efter etiska problem. Då vårdpersonal 
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reflekterar över sina handlingar, genom exempelvis omvårdnadshandledning, blir de också 

ifrågasättande till sina handlingar. Ifrågasättandet innebär att på ett objektivt sätt konstruktivt 

kritisera sitt handlande. Den personal som omedvetet eller medvetet väljer att inte reflektera 

över sina handlingar riskerar att handla vanemässighet, vilket i sin tur kan leda till försämrad 

vård och att vårdgivaren inte utvecklas i sin profession. Sloan (1999) skriver om hur 

organiserat stöd bygger på tillit, förtroende, säkerhet och kanske även självkänsla. Om dessa 

element finns med i handledningsgruppen finns goda chanser till stöd, saknas dock dessa 

element finns risken att sjuksköterska inte vill delta i gruppen utan istället vänder sig till sina 

kollegor och kamratstöd. 

 

9.2.4 Etisk kompetens 

Resultatet visar på att en ökad etisk kompetens även medför en minskad moralisk stress hos 

sjuksköterskan och övrig personal då de via omvårdnadshandledningen lär sig att reflektera 

över sina handlingar och kan sammanföra teoretisk kunskap med den praktiska handlingen. 

Vad innebär då en minskad moralisk stress? Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) skriver om 

hur sjuksköterskan, då hon/han ska handla moraliskt rätt, behöver ha en viss kunskap inom 

olika etiska områden: teoretisk etikkunskap, etisk handlingskunskap, etisk situationskunskap 

samt personlig etisk kunskap. Dessa fyra delar bildar tillsammans ett etiskt kunnande. I 

resultatet framgår inte om deltagarna ges någon teoretisk utbildning i etik som är av vikt för 

att sjuksköterskan ska veta vilka etiska koder och etiska principer hon bör följa i sitt 

omvårdnadsarbete. Den etiska kompetensen består dels av en teoretisk kunskap som varje 

sjuksköterska måste ha för att ha förmågan att handla etiskt. För att deltagarna i en 

handledningsgrupp ska kunna reflektera över sitt handlande måste de ha förståelse för de 

etiska begrepp de diskuterar. Begreppen ligger sedan till grund för det praktiska handlandet. 

Som Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) skriver så är handlingskunskapen den viktigaste 

delen då den teoretiska delen blir oviktig om man inte kan omsätta den i praktiken. 

Uppsatsens resultat påvisar att det enbart är i etikronderna som deltagarna erhåller teoretisk 

utbildning i form av föreläsningar. Det framgår aldrig tydligt i resultatet om deltagarna i 

slutändan uppnår en ökad, etisk kompetens. 

Teoretisk etikkunskap innebär en förståelse som kan uttryckas i påstående och begrepp. 

Den teoretiska etikkunskapen kan delas in i en elementär nivå och en reflekterande nivå. Den 

elementära nivån innebär att sjuksköterskan har teoretisk kunskap om vilka etiska principer 
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och koder hon bör följa. Trots att hon teoretiskt kan beskriva vad det goda handlandet innebär 

är hennes kunskap ingenting hon har reflekterat över. Autonomi, jämlikhet, respekt och 

människovärde är exempel på begrepp som man måste förstå för att kunna föra en diskussion 

kring etik. När dessa begrepp blir begripliga för sjuksköterskan har hon uppnått den 

analytiska nivån. Denna kunskap ligger till grund för hennes handlande i kommande 

situationer (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

Med etisk handlingskunskap menas att sjuksköterskan via sina handlingar visar sin etiska 

kunskap om vad som är rätt. Sjuksköterskans teoretiska kunskap stödjer hennes 

handlingskunskap. Inom omvårdnaden är handlingskunskapen den viktigaste. Den teoretiska 

kunskapen blir oviktig om den inte kan omsättas i handling. Dock finns risken att man hamnar 

i ett slentrianmässigt gott handlande utan reflektion. Därför är det av yttersta vikt att man 

förstår varför och när man bör handla på ett visst sätt, att man utgår från den specifika 

situationen för att reflektera över om det goda handlandet är lämpligt i just den specifika 

situationen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Personlig etisk kunskap om hur vi väljer att agera och handla i specifika situationer 

avspeglar hur vi är som människor. Den personliga etikkunskapen kan således spegla 

individens personlighet och karaktär, samt vilja och motiv. I vår personlighet finns känsla av 

förståelse för andra människor, välvilja och karaktär. Det är vår karaktär som leder oss rätt, så 

vi inte hamnar på villovägar. Individens moraliska karaktär är i behov av utveckling då hon 

faller för frestelsen att förbise andras behov för att tillgodose sina egna intressen. Etisk 

situationskunskap är då en individ förstår den etiska innebörden av en händelse och ser det 

etiskt relevanta i situationen, hon förstår också konsekvenserna av en händelse (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008). 

För att vara en god sjuksköterska med möjlighet att handla etiskt korrekt i svåra situationer 

krävs det att man har samtliga delar av den etiska kunskapen och att dessa delar interagerar 

med varandra. Utifrån sin teoretiska kunskap kan sjuksköterskan analysera sitt handlande, och 

genom sitt handlande uttrycker hon sin kunskap och visar sin personlighet och karaktär. Den 

integrerade kunskapen påvisar att sjuksköterskan vet vad som är rätt, gör rätt och vill göra 

rätt. När det brister i integrationen av etisk kunskap kan sjuksköterskan komma att handla 

etiskt orätt. Att teoretiskt veta vad som är ett gott handlande är inte tillräckligt om de 

teoretiska kunskaperna inte framkommer i handlandet. Således är alla fyra delar lika viktiga 

för att det etiska pusslet ska kunna läggas (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 
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Kan ett en etisk kompetensutveckling också innebära att sjuksköterskan känner mindre 

moralisk stress eller innebär det att hon ständigt är medveten om sina handlingar och därmed 

utsetts för ytterligare moralisk stress? Det finns anledning att diskutera huruvida 

omvårdnadshandledning bör ske tvärprofessionellt, då detta skulle innebära ett bredare 

kunskapsutbyte och minskad hierarki. Dock kan det finnas svårigheter med tvärprofessionell 

omvårdnadshandledning då arbetsplatser är uppbyggda på olika sätt. En del läkare kan 

exempelvis ansvara för flera avdelningar och därmed bli mer anonyma på den avdelning som 

vårdpersonalen dagligen arbetar på. En miljö som grundas i nära samarbete kollegor emellan 

kan också bidra till ett öppnare klimat på omvårdnadshandlingen. Har man förtroende för 

deltagarna och handledaren i omvårdnadshandlingen, finns det goda möjligheter att vara 

öppen med sina tankar och funderingar kring etiskt svåra situationer och därmed reflektera 

öppet. En tvärprofessionell omvårdnadshandlingssession skulle möjligtvis innebära att de 

etiska problemen ses med olika glasögon från olika professioner. På så vis skulle problemet 

kunna angripas och diskuteras från olika håll.  

Marie Foscani, avdelningsföreståndare vid Akademiska sjukhusets thoraxintensiv i 

Uppsala, säger i en intervju att uppfattningarna kring ett etiskt problem kan skilja sig åt 

beroende på profession. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor träffar patienten olika 

mycket och har därmed olika förförståelse om patienten och det eventuella etiska problemet. 

Att träffas tvärprofessionellt innebär att utbyta tankar och reflektioner, snarare än att komma 

med rätt svar (Utbult, 2011).  

Det kan finnas en fördel med att reflektera etiskt med olika yrkeskategorier. Reflektionen 

kan innebära ett ökat kunskapsutbyte och en starkare gruppkänsla vilket kan leda till en ökad 

vårdkvalitet. Ett sätt att utveckla den etiska kompetensen visade sig vara att lyssna på andras 

åsikter och på så vis få nya infallsvinklar på ens egna tankar. Genom att deltagarna på 

handledningstillfällena kommer från olika professioner finns också möjlighet att olika åsikter 

kommer till ytan.  

 

9.2.5 Ökad etisk medvetenhet med omvårdnadshandledning  

Ett resultat som är förvånande är det från Severinsson & Kamakers (1999) studie som visar på 

att de sjuksköterskor som fick omvårdnadshandledning, också var de som upplevde mer stress 

och mindre engagemang på arbetsplatsen. Detta är möjligen ett resultat av att de 

sjuksköterskor som deltar i handledningen får reflektera över arbetssituationen och att de blir 
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mer medvetna om hur de skulle ha handlat i den faktiska situationen. Den etiska reflektionen 

kräver först och främst att sjuksköterskorna engagerar sig i vårdrelationen och för det andra 

sjuksköterskans moraliska skyldighet att agera. Då handledningen ökar deltagarnas etiska 

kompetens finns även risken att personalen blir allt för kritisk i sina beslut och handlingar. För 

att öka den etiska kompetensen krävs det att alla fyra hörnstenar finns med. När individen 

besitter alla dessa fyra hörnstenar finns anledning att tro att hon kan komma att misstro sin 

egen kunskap eller sitt eget handlande. Vacklar en av delarna i den etiska kompetensen kan 

hela konceptet rasa samman och den etiska stressen återkomma. 

Trots att resultatet visar på en ökad etisk medvetenhet och ökad kunskapsnivå, väljer en del 

vårdpersonal att avstå omvårdnadshandledningen. Vad detta beror på tror vi kan ha olika 

anledningar. Det framkommer i resultatet att alla inte tycker om att tala inför grupp och att 

man istället väljer att vända sig till kollegor för att diskutera etiska dilemman. Enligt Birnik 

(2010) kan nackdelen med omvårdnadshandledning vara att gruppen tar för mycket utrymme 

och att individen inte kommer till tals. På så vis försvinner individens möjlighet till personlig 

feedback. I en grupp skapas vanligen gruppdynamik som inte alltid medförs något positivt. 

Ibland kan det uppstå konflikter mellan deltagarna vilket i sin tur kan komma att påverka 

framtida omvårdnadsarbete om inte tid ges till att reda ut konflikterna under 

handledningstiden. 

Andra orsaker som det kan finnas anledning att tro har haft inverkan på varför man väljer 

att inte delta i omvårdnadshandledningen kan vara att man inte riktigt känner att man har 

något att ta upp på handledningen. Dock behöver det inte betyda deltagaren kommer med en 

egen upplevd händelse, utan att man istället kan utvecklas genom att reflektera över andras 

upplevelser. Tidsbrist kan också vara en anledning till att man avstår handledning i grupp. 

Dels för att man prioriterar att dokumentera under dagens sista timme, men även för att man 

möjligtvis redan hunnit prata av sig under lunchen med sin kollega om sitt problem. Ett 

alternativ att undgå problematiken kring att alla inte deltar, är att göra 

omvårdnadshandledningen obligatorisk. Ledningen har ett ansvar att stödja detta genom att 

tillhandahålla en tillfällig, ökad personalresurs för att överlappa tillgången på personal. Detta 

för att minska stressen hos vårdpersonalen som deltar i handledningen och tillåta att arbetet på 

avdelningen fortlöper.  

Birnik (2010) visar också på positiva aspekter med handledningen i grupp. Det positiva 

med grupphandledning är att den enskilde kan uppleva mer trygghet när det är fler deltagare 
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närvarande. Handledaren kan även komma att göra ett bättre jobb då han eller hon har fler 

personer som bedömer handledningsförmågan. I gruppen får deltagarna även möjlighet att 

stötta varandra vid känsla av utsatthet, men även handledaren kan få stöd av deltagarna i 

gruppen. Omvårdnadshandledning som är ledd i grupp ökar också deltagarnas möjlighet att få 

men även att kunna ge återkoppling. Detta ger deltagaren möjlighet till reflektion och 

uppmärksamheten skärps för hur han eller hon ska handla i en moralisk stressande situation. 

Handledning i grupp ger också individen möjlighet att höra på andras tankar och på så vis få 

nya infallsvinklar till den problematiska erfarenheten.  

Det framgår inte av artiklarna om deltagarna erhåller etisk teoretisk kunskap i den 

handledning de genomgår. Som Silfverberg (2005) nämner är omvårdnadshandledningen en 

länk mellan teori och praktisk kunskap. Således finns det anledning att även tillhandahålla en 

teoretisk kunskapsdel i omvårdnadshandledningen och på så vis öka deltagarnas förståelse för 

etiska begrepp samt den etiska kompetensen. För utan den teoretiska kunskapsdelen kan inte 

deltagaren utveckla sin etiska kompetens som ska vara den grund hon sedan i sitt kliniska 

arbete ska kunna luta sig tillbaka på. Omvårdnadshandledningen kan därmed ses som 

otillräcklig och utan nytta om inte den teoretiska delen finns med. 

 

10 Slutsats 
Under handledningen får deltagaren hjälp av handledaren att verbalisera sina upplevelser och 

tankar kring dem, vilket innebär att det blir lättare för individen att se objektivt på händelsen, 

reflektera över den samt ha förmåga att handla på annat vis i kommande situationer. 

Handledningen innebär också ett kunskapsutbyte mellan deltagarna, där de kan komma att bli 

förebilder för varandra.  Omvårdnadshandledning på arbetsplatsen är av godo om den 

utvecklar deltagarna enligt de fyra komponenterna i den etiska kompetensen. Vid ökad etisk 

kunskap får deltagarna förmågan att reflektera över sitt handlande, vilket i sin tur kan leda till 

minskad moralisk stress i svåra situationer. 

 

10.1 Vidare forskning 

Under studiens gång har vi kommit fram till att vidare forskning kring hur 

omvårdnadshandledningen ska byggas upp krävs, samt vägledning för hur man ska 

kvalitetssäkra den för att deltagarna ska utveckla sin etiska kompetens. Vidare tycker vi att 

det vore intressant med ytterligare forskning kring valet av handledare och hur stor påverkan 
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valet har för gruppen och dess etiska kompetensutveckling. För att fördjupa sig i ämnet vore 

det intressant att göra en observationsstudie av omvårdnadshandledning för att se hur 

deltagarna själva tänker och reflekterar kring etiska problem. 
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Ingela Berggren & 
Elisabeth 
Severinsson 

The Influence of 
Clinical Supervision 
on Nurse´s Moral 
Decision Making 

2000, Sverige, 
Nursing Ethics 

Att undersöka hur klinisk 
handledning påverkade 
sjuksköterskor vid moralisk 
beslutsfattning 

15 sjuksköterskor från två 
avdelningar som deltog i 
handledningsgrupper 
intervjuades. 
Handledningsgrupperna hade 
utgick från en holistisk modell 

Materialet analyserades utifrån 
en hermeneutisk beskrivande 
process. Intervjufrågorna var 
öppna frågor av typen; Vilka 
faktorer påverkar dig i ditt 
beslutsfattande? På vilket sätt 
har handledning påverkat ditt 
beslutsfattande? 

Efter att ha tolkat intervjumaterialet hittades 4 
huvudteman; ökat självförtroende, ökad 
förmåga att stödja patienten, ökad förmåga till 
patientrelation samt ökat förmåga till eget 
ansvar. Det som var den tydligaste effekten av 
organisatorisk handledning var det ökade 
självförtroende som sjuksköterskan kände, de 
kände sig uppmuntrade i sina beslut. Den 
kliniska handledningen har hjälpt 
sjuksköterskorna att reflektera över hur man ska 
ta de bästa etiska besluten. Studien har visat att 
sjuksköterskorna som har fått klinisk 
handledning har utvecklat en bättre förmåga att 
upprätthålla en dialog med patienten vilket 
underlättar i samarbetet i beslutsprocessen.  

Agneta Cronqvist, 
Kim Lützen & 
Maria Nyström 

Nurses´ lived 
experiences of moral 
stress support in the 
intensive care context 

2006, Sverige, 
Journal of 
Nursing 
Management 

Syftet var att analysera och 
beskriva upplevelser hos 
sjuksköterskor av stöd i 
situationer som kännetecknas av 
moralisk stress. 

36 sjuksköterskor från olika 
intensivvårds avdelningar 
intervjuades. 10 chef 
sjuksköterskor från 10 
avdelningar rekryterades av 
författarna, dess fick i sin tur 
rekrytera ytterligare 26 
sjuksköterskor. Deltagarna fick 
under intervjuer individuellt 
beskriva sina upplevelser av det 
stöd de fått vid situationer som 
upplevts som moraliskt 
stressande. Studien var 
inspirerad av den hermeneutiska 

Chefssjuksköterskorna i studien ansåg att 
sjuksköterskorna själva måste ta ett personligt 
ansvar för att ha en aktiv del i handledningen. 
Sjuksköterskorna i studien upplevde det som att 
det är upp till de själva att ordna med 
handledningsträffar, att det krävs eget initiativ 
för att få stöd. Den vanligaste typen av stöd som 
sjuksköterskorna i studien upplevde var så kallat 
kamratstöd. Ett informellt stöd som ges av 
arbetskollegorna. Vidare framkom det i studien 
att kollegor ses som råmodeller i 
stresshantering. De finns tre komponenter som 
är viktiga vid organisatoriskt stöd. Dessa är, 
Tillgänglighet, åtkomlighet och mottaglighet. 
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traditionen. Inga förutbestämd 
hypotes fanns. 

Komponenterna är beroende av varandra och 
kan komma att påverka varandra. 

Agneta Cronqvist 
& Maria Nyström 

A theoretical 
argumentation on the 
consequences of 
moral stress 

2007, Sverige, 
Journal of 
Nursing 
Management 

Syftet var att analysera det 
teoretiska förhållandet mellan 
moralisk stress och stöd, samt 
moralisk stress och kompetens, 
inom intensivvården. 

En kvalitativ analys har gjorts 
på det man hittat i tre tidigare 
studier inom området. 

Obalans på grund av moralisk stress mellan 
olika kompetenser hindrar utvecklingen av en 
gemensamt delad kompetens i omvårdnad.. 
Moralisk stress kan inte helt elimineras inom 
intensivvården. Dock ska inte moralisk stress 
enbart ses som ett problem utan som en 
möjlighet till vidare kompetensutveckling. 

Elisabeth 
Severinsson & D. 
Kamaker 

Clinical nursing 
supervision in the 
workplace  effects 
on the moral stress 
and job satisfaction 

1999, Sverige 
Journal of 
Nursing 
Management 

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskans 
tillfredsställelse med sin 
arbetsmiljö samt moraliska 
stressnivåer och effekten av 
systematisk klinisk 
omvårdnadshandledning. 

Deskriptiv korrelationsstudie. 
Insamlad data analyserades med 
hjälp av deskriptiv statistik. 
Deltagande sjuksköterskor var 
anställda på ett sjukhus i 
centrala delen av östkusten i 
Sverige. Urvalet bestod av alla 
sjuksköterskor som hade arbetat 
på sjukhuset de senaste 3 
månaderna. Enkäter skickades 
ut till berörda vårdavdelningar. 
Av de 240 sjuksköterskor som 
fick enkäten svarade 158 
sjuksköterskor. Deltagarna fick 
fylla i demografisk data och en 
enkät om arbetsmiljön och 
sjuksköterskornas moraliska 
känslighet.  

Sjuksköterskornas syn på deras arbetsmiljö 
resulterade i följande fem faktorer: relation till 
överordnad & kollegor, stress, engagemang, 
upplevd ångest samt fysiska och mentala 
problem. Enkäten som relaterade till 
sjuksköterskornas upplevelse av moralisk 
känslighet delades upp i sex kategorier: 
interpersonell orientering, strukturering av 
moralisk mening, uttrycker välvilja, modifiering 
av autonomi, upplevelse av konflikt samt regler. 
Resultatet visade att det fanns ett starkt samband 
mellan hur länge man arbetat och på upplevd 
stress. Även de som arbetade heltid jämfört med 
de som arbetade deltid upplevde mer stress i 
arbetet. Studien visade på att det fanns en 
skillnad på de som hade klinisk handledning och 
de sjuksköterskor som inte hade det. Det fanns 
ett samband mellan moralisk känslighet och 
klinisk handledning. De sjuksköterskor som 
hade handledning gav högre resultat på 
frågeformuläret gällande moralisk känslighet. 
Resultatet visade att sjuksköterskor som 
genomgår organiserad klinisk handledning hade 
högre poäng på faktorn stress än sjuksköterskor 
utan klinisk handledning. Det fanns statistiska 
skillnader mellan de sjuksköterskor som hade 
klinisk handledning och deras relation till 
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överordnade och kollegor samt engagemang på 
arbetsplatsen, de sjuksköterskor som inte deltog 
fick högre poäng på de faktorerna.  

Sofia Kälvemark, 
Anna T. Höglund, 
Mats G. Hansson, 
Peter Westerholm 
& Bengt Arnetz  

Living with conflicts-
ethical dilemmas and 
moral distress in the 
health care system 

2003, Sverige, 
Social Science 
& Medicine 

Att belysa moralisk stress bland 
sjukvårdspersonal 
(sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor och 
apotekspersonal). 
Frågeställningarna var; vilken 
typ av situationer anser 
vårdaren själv vara av etisk 
karaktär? Upplevs dessa 
situationer som stressande? Är 
moralisk stress begränsad, då 
den har identifierats, till 
situationer där vårdaren vet att 
handlingen är etisk riktig med 
hindras att handla på grund av 
yttre omständigheter?  

Tre fokusgrupper bildades med 
5-7 deltagare i varje grupp. 
Deltagarna utsågs av en 
kontaktperson som ansvarade 
för att deltagarna i grupperna 
skulle ha olika erfarenhet, 
bakgrund, ålder, kön och 
arbetslivserfarenhet. Grupperna 
representerade följande 
avdelningar; kardiologen, 
hematologen samt 
apotekspersonal. 
Fokusgrupperna intervjuades 
och frågorna handlade om lika 
aspekter av etiska dilemman och 
om moralisk stress. Alla frågor 
följdes upp med diskussioner 
bland deltagarna samt av 
följdfrågor från moderatorn. 
Materialet spelades in och 
transkriberades, för att sedan 
analyseras och kategoriseras. 

Fyra kategorier hittades; resurser, regler kontra 
praktik, intressekonflikter och brist på stödjande 
strukturer. Resurser innebär inte enbart 
ekonomiska frågor utan även tidsbrist, att 
administrativt arbete tar tid från patienterna 
samt brist på sängplatser. Deltagarna tar också 
upp känslan av dåligt samvete då man ringer 
och sjukanmäler sig, man vet att man sätter sina 
arbetskollegor i svåra situationer samt ett det 
blir en direkt påverkan på patienterna. 
Svårigheter att prioritera mellan patienter tas 
också upp under kategorin resurser. Brist på 
ekonomiska resurser nämns som en orsak till att 
vissa situationer skapar moralisk stress bland 
personalen. Regler kontra praktik: denna 
kategori hänger till viss del ihop med 
föregående, tid tas från patienterna till 
dokumentation som ju är lagstadgat. Kategorin 
beskrevs av deltagarna som svårigheter att följa 
läkaren order när det är att bryta mot reglerna, 
exempelvis låta en patient ligga i korridoren. I 
nästan alla fall som deltagarna tog upp fanns det 
en konflikt mellan förordningen och vad 
personalen ansåg vara det bästa för patienten. 
Intressekonflikter: vilket innebär konflikter med 
hänvisning till patienters integritet (hur man 
håller sekretessen kring patienten), konflikter på 
grund av hierarki, professionella relationer och 
moraliska värderingar samt konflikter om 
relationerna mellan patienter och kollegor. Brist 
på stödjande strukturer: frågan om organiserat 
stöd fanns på arbetsplatsen ställdes till 
deltagarna som nekade detta. Istället sa de att 
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etiska dilemman diskuterades på ett informellt 
sätt. Det var enbart då det inträffade någonting 
större som innebar etiska dilemman som detta 
togs upp och diskuterades under organiserade 
former. Studien visar att det finns flera 
situationer som orsakar frustration och ångest 
hos all typ av vårdpersonal. Man ser inte 
patienten i sig som själva orsaken till problemet, 
utan orsaken till etiska dilemman och moralisk 
stress ligger i organisationen. Alla deltagare i 
studien hade upplevt moralisk stress av något 
slag 

Ingrid Bégat, 
Bodil Ellefsen & 
Elisabeth 
Severinsson  

with their work 
enviroment and the 
outcomes of clinical 
nursing supervision 

experiences of well-
being  a Norwegian 
study 

2005, Norge, 
Journal of 
Nursing 
Management 

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskors 
tillfredställelse med deras 
psykosociala arbetsmiljö 
(PWE), deras moraliska 
känslighet samt skillnader i 
resultatet av klinisk 
omvårdnadshandledning i 
relation till sjuksköterskors 
välbefinnande genom att 
systematiskt jämföra handledda 
och icke-handledda 
sjuksköterskor. 

Studien använde sig av en 
deskriptiv korrelationsmetod. 
Deltagarna tilldelades tre olika 
enkäter. En som innehöll 
demografisk data (kön, ålder, 
handledda jämfört med icke-
handledda etc), den andra (The 
Work Enviroment 
Questionnaire) som innehöll 
frågor om belåtenhet i arbetet 
samt den psykosociala 
arbetsmiljön (engagemang i 
karriären, inflytande över 
arbetsuppgifter, rutiner etc.) och 
det tredje som innehöll frågor 
om sjuksköterskornas moraliska 
känslighet. Urvalet bestod av 71 
sjuksköterskor och valdes från 
två olika sjukhus i Norge. 150 
stycken enkäter skickades till en 
början ut men svarsfrekvensen 
var låg (n=53) så därför 
skickade ytterligare 18 enkäter 
ut till fler sjuksköterskor. Det 

22 av de deltagande sjuksköterskorna gick på 
organiserad handledning. Den vanligaste 
frekvensen av klinisk omvårdnadshandledning 
var en gång var fjortonde dag, och fokus under 
handledningen handlade om känslor 
framkallade i arbetet och samarbete med 
kollegor. Faktorsanalysen som gjordes på 
sjuksköterskornas syn på deras PWE resulterade 
i sex faktorer: arbetsstress & ångest, relation 
med kollegor, samarbete & god kommunikation, 
arbetsmotivation, arbetskrav och slutligen 
professionell utveckling. Faktorsanalysen som 
genomfördes på moralisk känslighet resulterade 
i följande faktorer: grund för åtgärder, etiska 
konflikter, värden i vården, självständighet, 
patientorienterad vård, önskan att 
tillhandahålla vård av hög kvalitet och önskan 
att tillhandahålla vård av hög kvalitet skapar 
etiska dilemman. Sjuksköterskornas 
välbefinnande resulterade i fyra faktorer: fysiska 
symtom & ångest, känslor av att inte ha 
kontroll, engagemang & motivation samt 
koncentrationssvårigheter & sömnsvårigheter. 
Faktorerna arbetsstress och ångest visade sig ha 
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statistiska analysprogrammet 
SPSS användes. Spearmans 
korrelationskoefficient användes 
för att beräkna sambandet 
mellan olika faktorer. 

ett betydande samband med etiska konflikter. I 
denna studie visade det sig att sjuksköterskor 
baserar sina åtgärder i etiskt svåra situationer på 
kunskap, principer och sina egna känslor. 
Ytterligare ett viktigt samband som fanns i 
studien var den mellan självständighet och 
relation med kollegor så väl som mellan 
samarbete & god kommunikation och 
arbetskrav. Sjuksköterskors egna värderingar 
och normer kan komma att styra deras val av 
åtgärder. Organisationens värden utgör en del av 
sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. 
Resultatet i denna studie visade att i moraliskt 
känsliga situationer så valde sjuksköterskor 
värderingar såsom ärlighet, patientens 
delaktighet och ansvarstagande för patientens 
beslut samt respektera reglerna. Den mänskliga 
miljön, önskan att ge högkvalitativ vård i 
moraliskt känsliga situationer och att respektera 
patientens autonomi är viktiga för 
sjuksköterskor, förutom att vara ärlig mot 
patienten och lita på sina egna erfarenheter av 
vad som är etiskt rätt i svåra situationer så 
tenderar sjuksköterskor att rådfråga sina 
kollegor vid tveksamhet om vad som är rätt eller 
fel. 

Sofia Kälvemark 
Sporrong, Bengt 
Arnetz, Mats G 
Hansson, Peter 
Westerholm & 
Anna T Höglund  
 

Developing ethical 
competence in health 
care organizations 

2007, Sverige, 
Nursing Ethics 

Syftet med studien var att 
utvärdera effekten på den 
upplevda moraliska stressen 
efter att ha deltagit i ett 
utbildningsprogram i etik, som 
inkluderade etikronder för 
vårdpersonal i olika miljöer. 

Deltagarna i studien kom från 
tre apotek samt två 
kardiologavdelningar och två 
hematologavdelningar. Ett 
apotek och en sjukhusavdelning 
bildade en interventionsgrupp, 
de andra en kontrollgrupp. 
Programmet utformades så att 
de skulle täcka olika aspekter av 
etisk kompetensutveckling. Det 

Det framkommer av frågeenkäterna efter 
träningsprogrammen att deltagarna var mycket 
nöjda. Föreläsningarna var intressanta men 
framför allt så var etikronderna nyttiga och man 
fick med sig mycket användbar kunskap. 
Deltagarna önskade att fortsätta med liknande 
diskussionsforum på sin arbetsplats. Det 
framkom att apotekarna utsätts för mindre 
moralisk stress än vårdpersonalen som är på 
avdelning.  
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bestod av tre föreläsningar i etik 
samt tre etikronder. På 
föreläsningarna tog man upp 
olika teorier om etik att använda 
som redskap i 
etisktbeslutsfattande, teorier om 
mänsklig värdighet samt 
aspekter om medicinsk etik. 
Efter föreläsningarna hölls 
seminarier i form av etikronder. 

Annabella 
Magnusson, Kim 
Lützen & 
Elisabeth 
Severinsson 

The influence of 
clinical supervision 
on ethical issues in 
home care people 
with mental illness in 
Sweden 

2002, Sverige, 
Journal of 
Nursing 
Management 

Syftet med studien var att 
undersöka hur klinisk 
handledning kan hjälpa och 
influera distriktssjuksköterskor, 
psykiatrisjuksköterskor och 
mentalskötare i deras etiska 
beslut i hemsjukvård av 
psykiskt sjuka patienter. 

En deskriptiv korrelationsmetod 
användes i denna studie. Data 
samlades in genom en 
tvärsnittsundersökning som 
fokuserade på 
psykiatrisköterskor, 
distriktssköterskor och 
mentalskötare (n=660). 

Resultatet visade att hälso  och 
sjukvårdspersonal som fick handledning som 
stöd i deras kliniska omvårdnadsarbete, 
upplevde sig mer säkra på att fatta egna beslut, 
kände sig mer säkra i relationen med patienten 
såväl som för sin egen karriär. Dessutom ansåg 
de att ta över ansvaret för patienten, vid behov, 
som deras moraliska rätt samt att vård och 
behandling i patientens hem kunde innebära att 
patientens integritet kränktes. Resultaten pekar 
på att det finns ett starkt behov av klinisk 
handledning som stöd för omvårdnadspersonal, 
eftersom det leder till att de bygger upp sitt 
självförtroende. 

Kristiina Hyrkäs, 
Kaija Appelqvist-
Schmidlechner & 
Riina Haataja 

Efficacy of clinical 
supervision: influence 
on job satisfaction, 
burnout and quality of 
care 

2006, Finland, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Syftet med denna studie var att 
se hur handledares bakgrund 
och omgivande infrastruktur har 
effekt på den kliniska 
handledningen bland finsk 
vårdpersonal, och hur det 
påverkar deras arbetsglädje, 
nivåer av utbrändhet och 
uppfattningar om vårdens 
kvalitet. 

Ett ändamålsenligt urval gjordes 
och data samlades in under från 
oktober 2000 till och med 
februari 2001. En enkät 
tilldelades handledare som fick 
fylla i flera olika 
standardiserade och validerade 
utvärderingsmetoder. 
Deltagarna var från 12 
regionala, centrala och 
universitetssjukhus i hela 
Finland (n=799). 

Utvärderingarna som gjordes skilde sig 
statistiskt sätt åt och hade samband med 
statistiskt signifikanta variationer i 
respondenternas bakgrund. Den kliniska 
handledningens omgivning/infrastruktur hade 
också ett starkt samband med 
utvärderingsresultatet. Handledarens ålder, 
utbildning, kön, yrkesstatus, område av 
specialitet, arbetstimmar, arbetslivserfarenhet 
och handledningserfarenhet var statistiskt 
signifikanta förutsättningar för utvärderingen av 
den kliniska handledningens effekt. 
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Kristiina Hyrkäs 
& Marita 
Paunonen-Ilmonen 

The effects of clinical 
supervision on the 
quality of care: 
examining the results 
of team supervision 

2000, Finland, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Denna studie tillhör en större, 
omfattande studie som 
genomfördes mellan år 1995-
1998, vars syfte var att höja 
kvaliteten av klinisk 
handledning. Syftet med denna 
studie var att förvissa sig om 
föreställningarna hos fem olika 
vårdavdelningar som hade 
klinisk handledning och hur 
handledningen påverkade 
vårdkvalitén. 

Metoden för studien var 
gruppintervjuer/fokusgrupper 
och data analyserades med hjälp 
av fenomenologisk 
analysmetod. I studien deltog 
åttiotvå personer med 
varierande kvalifikationer,. De 
fem olika 
handledningsgrupperna bestod 
av sex läkare, åtta 
avdelningssköterskor och 
assisterande 
avdelningssköterskor, 23 
specialiserade sjuksköterskor, 
19 sjuksköterskor, 14 
undersköterskor/vårdbiträden, 
två sekreterare och tio andra 
avdelningsassistenter. 
Grupphandledningen skedde 
ungefär var tredje vecka och 
varade i en och en halv timme. 
Det var en till två handledare på 
varje avdelning, dessa var 
utbildade, hade 
omvårdnadserfarenhet från 
organisationen men hörde inte 
till berörda enheter.  

Följande kategorier som framkom och beskrev 
de föreställningar om klinisk handledning samt 
kvalitén på vården var: kunskap, förändring och 

. 
Uppfattningarna om effekterna varierade mellan 
och inom de olika teamen, och kunde ibland 
säga emot varandra. Kunskap ansågs av tre utav 
de fem teamen vara mycket viktigt. Klinisk 
handledning visade sig ha effekt på vårdkvalitén 
och kan ses som en kvalitetsutveckling med 
förbättring på omvårdnaden.  
  

 


