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Psykiskt påfrestande arbete?
”Fatta svåra beslut under
press, också när det finns
etiska dilemman”
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa
-kompassen/psykiskt-pafrestandearbete-11/

Stress

Lösa
konflikter

Förhindrad
att göra ett
gott jobb

landsting/regioner, kommunal
omsorg, socialtjänsten, skola,
industrin, migrationsverket,
försvaret, kriminalvården, bussbolag,
hotell, affärer, djurföretag, kyrkan

Hantera
”besvärliga”
människor

Möta
människor
i svåra
situationer

Genomföra
andras
beslut

Psykiskt påfrestande arbete i
Skolan och barn som far illa
”verktyg för att hjälpa
”skada relationen, svika elevens
barnet och reda ut problem i förtroende och förstöra
familjen”
möjligheten att hjälpa”

– Är det rätt att vänta med att göra en orosanmälan?

JA

NEJ

landsting/regioner, kommunal
omsorg, socialtjänsten, skola,
industrin, migrationsverket,
försvaret, kriminalvården, bussbolag,
hotell, affärer, djurföretag, kyrkan
M Forsner/ G Elvhage: www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/Projekt/6874/

Psykiskt påfrestande arbete i
Skolan och barn som far illa
”De som anmälde utsattes ofta för hot
och aggression från föräldrar”
– Hur bör jag bemöta X?

landsting/regioner, kommunal
omsorg, socialtjänsten, skola,
industrin, migrationsverket,
försvaret, kriminalvården, bussbolag,
hotell, affärer, djurföretag, kyrkan
M Forsner/ G Elvhage: www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/Projekt/6874/

Vad handlar etik om?
Hur vi bör handla – handlingsetik
Fokus på rationell, opartisk analys av etiska konflikter –
intressen, värden och etiska principer
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hur vi bör vara – relationsetik
Fokus på personen som handlar och relationen till andra,
lyhördhet för andras behov. Jag-du relation.
Omsorgsetik, närhetsetik, dygdetik

Bild:Janetta Nyberg. https://www.publikt.se/artikel/
sa-bemoter-du-de-otrevliga-13337

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2015:4, §11: ”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att
motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är
starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos
arbetstagarna.”

Föreslagna stödformer enligt OSA-kompassen
1.Särskilda informations- och utbildningsinsatser för förhållningssätt,
arbetssätt, verktyg
2.Regelbundet stöd av handledare eller tillgång till annan expert
3.Hjälp och stöd från andra arbetstagare, exempelvis vid reflektionsmöten.
4.Rutiner
www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa-kompassen/psykiskt-pafrestande-arbete-11/

Vad är en etikrond?
(moral case deliberation)

- Konkret etiskt svår situation*
- Deltagare från samma arbetsplats
- Utomstående ledare
- En gång i månaden
- 60- 90 minuter
- Semiöppen?
- Chefen med hälften av gångerna

*Etisk svår situation =
”obehag eller osäkerhet om vad
som är rätt eller gott att göra eller
är inte överens om vad som görs”
Mål: Att hantera etiskt svåra
situationer

Landsting/kommunal omsorg:

Vilka etiskt svåra situationer tog personalen
med sig till etikronderna?
Osäkerhet om vem som bör ha makten över vårdbeslut
Obehag över otrygg och ojämlik vård

Maktlöshet över att inte kunna hantera svåra möten med patienter
och anhöriga

•Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. What healthcare teams find ethically difficult
– captured in 70 moral case deliberations. Nursing Ethics 2015

Fördelning av innehåll i
etikronderna på arbetsplatserna
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• Moralisk reflektion
• Reflektion om den psykosociala arbetsmiljön
• Antaganden om patientens psykosociala situation

• Fakta om patientens situation
• Konkret problemlösning
• Processen

Svantesson, Silén, James. It’s not all about moral reasoning
in Swedish Moral Case Deliberation Nursing Ethics 2017

Reflektion om den psykosociala arbetsmiljön

Känslomässig utmattning

Frustration över organisationen

Individuella och relationella roller
Svantesson, Silén, James. It’s not all about moral reasoning in
Swedish Moral Case Deliberation Nursing Ethics 2017

Etikrondsledarnas roller:
“Som segling”: i mot- eller medvind
Att främja trygghet och välmående hos besättningen

Att segla i medvind för att vara följsam med besättningens behov

Att hjälpa besättningen att navigera i den etiska reflektionen
Att segla i motvind mot homogenitet
Att styra mot en hamn genom auktoritet och expertis

Rasoal, Kihlgren, Svantesson. “It’s like sailing” - Experiences of the role to facilitate Moral Case deliberation. J. Clinical ethics 2017
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Dilemma metoden1)
1. Välj en etisk svår situation.
2. Hjälp personen att formulera den etiskt svåra situationen till en etisk
fråga

3. Ställ frågor till personen för att klargöra situationen.
4. Vilka personer är berörda och vilka värden står på spel?
5. Vilka möjliga handlingsalternativ finns?
6. Gör en runda i gruppen där varje person får argumentera för eller
emot handlingsalternativen.
7. Reflektera över en möjlig konsensus eller beslut i gruppen.
8. Bestäm praktiska planer hur uppföljningen ska ske.
9. Utvärdera etikronden. Har vi uppfyllt våra mål? Vad kan förbättras
nästa gång?

1)

Stolper M, Molewijk B, Widdershoven G. Bioethics education in clinical settings: theory and practice of
the dilemma method of moral case deliberation. BMC Med Ethics 2016;17:45

Dilemma metoden
1. Välj en etisk svår patientsituation

MOMENT OF HEAT
En kirurg ropar “ge henne morfin för i
helvete”, en ordväxling uppstår mellan
honom och narkosläkaren. Narkosläkaren
svarar att hon inte vill riskera att lägga
patienten i respirator.

Dilemma metoden
2. Hjälp personen att formulera den etiskt svåra
situationen till en etisk fråga. Bör/rätt/gott
3. Ställ frågor till
personen för
att klargöra
situationen.

Var det rätt att dröja med
att ge lindring tills
nödvändig information är
insamlad för beslutet?

Dilemma metoden
4. Vilka personer är berörda och vilka värden står på spel?
Berörda

Handlingsalternativ A: JA, ….

Argument

Värden

Handlingsalternativ B: Nej, ….

Argument

Värden

Dilemma metoden
3. Hjälp personen att formulera två handlingsalternativ som kolliderar: A och B.

Etiska frågan: Var det rätt att dröja med att ge lindring tills nödvändig
information är insamlad för beslutet?
Berörda

Handlingsalternativ A: Så mycket
information som möjligt bör samlas
innan ett beslut tas som är i
patientens intresse.

Argument

Värden

Handlingsalternativ B: Nej, att lindra
lidande bör prioriteras före insamling
av information

Argument

Värden

Dilemma metoden
3. Hjälp personen att formulera två handlingsalternativ som kolliderar: A och B.

Etiska frågan: Var det rätt att dröja med att ge lindring tills nödvändig
information är insamlad för beslutet?
Berörda:
Patienten
Kirurg
Narkosläkare
Sjuksköterskorna
Ambulansmän
Anhöriga
Samhället

Handlingsalternativ A: Så mycket
information som möjligt bör
samlas innan ett beslut tas som
är i patientens intresse.

Argument

Värden

Handlingsalternativ B: Nej, att
lindra lidande bör prioriteras före
insamling av information

Argument

Värden

Dilemma metoden
3. Hjälp personen att formulera två handlingsalternativ som kolliderar: A och B.

Etiska frågan: Var det rätt att dröja med att ge lindring tills nödvändig
information är insamlad för beslutet?
Berörda
Patienten
Kirurg
Narkosläkare
Sjukskötersko
rna
Ambulansmän
Anhöriga
Samhället

Handlingsalternativ A: Så
mycket information som möjligt
bör samlas innan ett beslut tas
som är i patientens intresse.
Argum
ent

Värden

Självbestämmande

Professionell
integritet
Undvika långsiktig
skada av fel beslut

Handlingsalternativ B: Nej, att lindra
lidande bör prioriteras före insamling
av information
Argument

Värden

Känsla av
trygghet
Undvika
omedelbar skada
av stress

Dilemma metoden1)
1. Välj en etisk svår situation.
2. Hjälp personen att formulera den etiskt svåra situationen till en etisk
fråga

3. Ställ frågor till personen för att klargöra situationen.
4. Vilka personer är berörda och vilka värden står på spel?

5. Vilka möjliga handlingsalternativ finns?
6. Gör en runda i gruppen där varje person får argumentera för eller
emot handlingsalternativen.

7. Reflektera över en möjlig konsensus eller beslut i gruppen.
8. Bestäm praktiska planer hur uppföljningen ska ske.
9. Utvärdera etikronden. Har vi uppfyllt våra mål? Vad kan förbättras
nästa gång?
1)

Stolper M, Molewijk B, Widdershoven G. Bioethics education in clinical settings: theory and practice of
the dilemma method of moral case deliberation. BMC Med Ethics 2016;17:45

Medel för: organisatorisk och
social arbetsmiljö?

https://www.researchgate.net/project/Euro-MCD-ProjectMeasuring-Outcomes-of-Moral-Case-Deliberation
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Hur mäta effekter av etikronder?
- Mätverktyg (The Euro-MCD) för att hantera etiskt svåra situationer
Utvärderingsinstrumentet 2014*:
26 påståenden som mäter

Reviderat instrument 2019:
16 påståenden som mäter

Etisk reflektionsförmåga
Etiskt förhållningssätt

Etisk kompetens
Konkreta resultat
Förbättring på organisatorisk nivå
Känslomässigt stöd

Etiskt klimat

Samarbete
*Svantesson et.al. Outcomes of Moral Case Deliberation - the development of an evaluation instrument

for clinical ethics support (the Euro-MCD). BMC Medical Ethics 2014

Effekter moralisk kompetens
Reviderade instrumentet Euro-MCD 2.0

Jag kan
upptäcka
en etisk
svår
situation

Jag försöker
förstå andras
perspektiv

Jag lyssnar
med ett öppet
sinne

Jag kan identifiera de
olika värden som står
på spel i en etisk svår
situation

Jag vågar säga
min mening i
etiskt svåra
situationer

Jag kan väga
argument för
och emot
olika
handlingsalternativ

Effekter etiskt klimat
Reviderade instrumentet Euro-MCD 2.0

Vi
är öppna
och ärliga
om våra
ståndpunkter

Vi visar respekt
för olika
ståndpunkter
Vi alla har jämlik
möjlighet att
uttrycka våra
ståndpunkter

Vi är lyhörda för
värden och
behov för dem vi
är ansvariga för

Vi har
möjligheter
att dela
känslor

Vi kan förutse
och möta
återkommande
etiskt svåra
situationer

Vi är trygga
med
varandra

Vi tar väl
övervägda
beslut

Vi ger
varandra
stöd

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreslagna stödformer enligt OSA-kompassen
1.Särskilda informations- och utbildningsinsatser för
förhållningssätt, arbetsätt, verktyg
2.Regelbundet stöd av handledare eller tillgång till annan expert
3.Hjälp och stöd från andra arbetstagare, exempelvis vid
reflektionsmöten.
4.Rutiner

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa-kompassen/psykiskt-pafrestande-arbete-11/

SLUTSATS
Etikronder förenar nytta för verksamheten och arbetsmiljön

-

Etikronder kan vara ett verksamt OSA-verktyg i vården,
men också i andra områden
Hör gärna av dig:

mia.svantesson-sandberg@regionorebrolan.se

D

Svantesson, Karlsson, Boitte, Schildman,
Dauwerse, Widdershoven, Pedersen,
Huisman, Molewijk. Outcomes of Moral

Euro-MCD

Innehåll Effekter

Case Deliberation - the development
of an evaluation instrument for
clinical ethics support (the Euro-

MCD). BMC Medical Ethics 2014
Svantesson, Silén,
James. It’s not all

about moral
reasoning in
Swedish Moral
Case
Deliberation
Nursing Ethics 2017

Svantesson, de Snoo Trimp, Ursin, Brinchmann, de Vet , Molewijk.

Important outcomes of clinical ethics support - A Euro-MCD
instrument field survey about healthcare professionals’ views
prior to participation in moral case deliberation.
J. Medical Ethics 2019
de Snoo-Trimp, Molewijk, Ursin,Brinchmann, Widdershoven, de Vet,
Svantesson. Field-testing the Euro-MCD Instrument:

Experienced outcomes of moral case deliberation.
Rasoal, Kihlgren,
Svantesson. “It’s

Nursing Ethics 2019

like sailing”Experiences of
the role to
facilitate Moral
Case
deliberation.

Silén, Svantesson. Impact

J. Clinical ethics 2017

of clinical ethics support on daily
practice- First-line managers’ experiences in the EuroMCD project. J Nurs Manag 2019
The Euro-MCD 2.0- The Moral Case Deliberation
Outcome Instrument – The revision process. Manuscript

https://www.researchgate.net/project/Euro-MCD-Project-Measuring-Outcomes-of-Moral-Case-Deliberation
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Etikronder leder till förbättrat etiskt klimat ?
- intervjuer med chefer

ORGANISATORISKA
HINDER

Etikronder

INSPIRERAD
ATT
FORTSÄTTA
ETIKARBETET

Silén,Svantesson. Impact of clinical ethics support on daily practice
- First-line managers’ experiences in the Euro-MCD project J Nurs Manag 2019

D

Etikronder leder till förbättrat etiskt klimat ?
- chefers upplevelser
Etik lämnar avtryck i
det dagliga arbetet

Etiskt grundade handlingar

Moraliskt styrkta
medarbetare

Sammansvetsat
och känslomässigt
moget team

+

chef som
moralisk förebild

Silén,Svantesson. Impact of clinical ethics support on daily practice
- First-line managers’ experiences in the Euro-MCD project J Nurs Manag 2019

Relaterat material

Prevent

Suntarbetsliv

Samlingssida: OSA-hjälpen

Verktyg: Stress och balans

Ämnesområde: Stress i
arbetslivet

C11. Psykiskt påfrestande arbete – motverka risken för ohälsa!

