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KOLLEGIALITET
FÖR GOD OMVÅRDNAD
– ETT REFLEKTIONSUNDERLAG FÖR SJUKSKÖTERSKOR
Framtaget av sjuksköterskornas etiska råd

INLEDNING
Att vara en profession innebär traditionellt att en yrkesgrupp getts samhällets
förtroende att självständigt utveckla sitt kunskapsområde och reglera den egna
yrkesutövningen. Detta sker formellt genom institutioner och professionella sammanslutningar, men också i vardagen i samspelet mellan yrkesutövare och mötet med patienten. Kollegialitet
handlar om hur vi beter oss, och vilket ansvar, vi som sjuksköterskor har gentemot varandra. En god kollegialitet har den vårdbehövande personen i fokus och utgör en viktig kraft i utvecklingen av god omvårdnad.
Kollegialitet handlar om att stötta varandra i att ge en god omvårdnad i partnerskap med och med den
vårdbehövande personens behov och rättigheter som utgångspunkt. Kollegialitet handlar om att varje
medlem i professionen har ett eget ansvar för sin yrkesutövning, men att vi samtidigt har ett kollektivt ansvar för professionen. Kollegialitet handlar om att stötta varandra och ställa krav på ansvarstagande, inte
i första hand om att straffa de professionsmedlemmar som faller utanför normen. För utvecklingen av en
god kollegialitet är förekomsten av en öppen och tillitsfull kultur avgörande. Vad som är god yrkesutövning
avgörs oftast i situationen, vilket ställer krav på sjuksköterskor att kunna kritiskt reflektera över den egna
praktiken i relation till professionsetiken, både enskilt och tillsammans.
Utvecklingen av en känsla av kollegial samhörighet utmanas i och med förändrade undervisningsformer
och ett förändrat arbetsliv. Den socialisation in i professionen som tidigare skedde genom att man delade
vardagen i internatet på sjuksköterskeutbildningen och gradvis växte in i gemenskapen på en och samma
arbetsplats, har idag ersatts av utbildningar med allt mindre av fysisk gemenskap och en arbetsmarknad
med hög personalomsättning och stora inslag av bemanningspersonal. Bilden av yrket förmedlas inte bara
av lärare och handledare utan även i populärkultur och sociala medier.
Sjuksköterskeprofessionen består av kliniskt verksamma, chefer, administratörer, lärare och forskare. Alla
delar ansvaret för att den omvårdnad som ges i mötet mellan sjuksköterska och patient står i samklang
med aktuell kunskap och professionens etiska riktlinjer.

Sjuksköterskans professionsetik
Sjuksköterskans ansvar är:
•
Att ingripa på lämpligt sätt för att skydda enskilda personer, familjer och allmänhet
		
när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande.
•
		
•

Att vidta lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda medarbetare
att utveckla högre etisk medvetenhet.
Att verka för gott samarbete och respektera kollegor och medarbetare.

Sjuksköterskan har ett ansvar att agera när denne möter missförhållanden som drabbar personen som
vårdas. Detta ställer krav på en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förhållningssätt i yrkesutövningen
innebär.
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SJUKSKÖTERSKAN
OCH KOLLEGIALITET
Med utgångspunkt i ICN:s etiska kod och Värdegrund för omvårdnad menar vi att
sjuksköterskans kollegialitet innebär att vi håller varandra ansvariga för den omvårdnad
vi ger. Detta gör vi genom:
•

Att respektera kollegor

•

Att ställa krav på kollegor

•

Att stötta kollegor

Att respektera kollegor handlar om att tillåta och värdera olikheter, att ha tillit till kollegors professionella
bedömningar och en ödmjukhet inför att dessa görs i unika situationer. Att respektera kollegor handlar
också om att ha förväntningar om ett professionellt beteende, och att reagera när dessa förväntningar
inte uppfylls: att ställa krav utifrån patientens bästa och sätta patientsäkerheten först. Respekten mot
kollegor innebär även att ställa motsvarande krav på sig själv, att stötta andra genom att dela med sig av
sin kunskap men också att bidra till att skapa förutsättningar för god vård.

”

Att ställa krav på sina
kollegor kräver både
moralisk medvetenhet
och moraliskt mod.
Rädslan att stöta sig
med kollegor får inte
utgöra ett hinder för att
medvetandegöra och
diskutera brister 		
i kollegors yrkesutövning.

En kollegialitet med den vårdbehövande personens behov och
rättigheter i centrum ställer även krav på ett omvårdnadsledarskap. Kollegialitet handlar inte bara om att hantera det som
sker här och nu, utan också om att ta ansvar för vad som kan
hända i framtiden. Att agera professionellt som sjuksköterska
innebär att hålla sina kollegor ansvariga för sina handlingar. Att
ställa krav på sina kollegor kräver både moralisk medvetenhet
och moraliskt mod. Rädslan att stöta sig med kollegor får inte
utgöra ett hinder för att medvetandegöra och diskutera brister i
kollegors yrkesutövning.
En öppen och kritisk reflektion över den egna och kollegors professionella praktik kräver en gemensam referensram i form av
delade grundläggande värderingar. Att som sjuksköterska agera
professionellt innebär att se till att professionsetiken omsätts
och efterlevs. Detta förutsätter kännedom om etiska riktlinjer
men också utrymme och vilja till etisk reflektion.
Att agera professionellt som sjuksköterska innebär att ta ansvar
för sin egen och sina kollegors kontinuerliga lärande. För att kunna stötta och ställa krav på varandra krävs även kunskap om,
och former för konstruktiv dialog. Detta ställer i sin tur krav på
ett tillåtande klimat samt former och utrymme för reflektion.
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KOLLEGIALITET I PRAKTIKEN
– FALLBESKRIVNINGAR
Du handleder en sjuksköterskestudent. Ni sitter på rapport. I samband med att nattsjuksköterskan rapporterar en patient med afrikanskt ursprung drar hen ett rasistiskt skämt.
Vad kan du göra? Vad bör du göra? Vad gör du?
En patient är döende. Hen är rädd och ångestfylld. Hen vill inte ha anhöriga på rummet då hen inte vill visa
sig svag inför dessa, men inte heller vara ensam. Du bedömer att omvårdnadsvak är indicerat, men övriga
personalgruppen menar att det inte finns tid till detta.
Vad kan du göra? Vad bör du göra? Vad gör du?
Du handleder en sjuksköterskestudent. När ni äter lunch i personalrummet börjar en av dina kolleger att
beklaga sig över dagens sjuksköterskeutbildning. ”Det är synd om dagens sjuksköterskestudenter. Ni vet
så lite om verkligheten. Det här är ett praktiskt yrke, men ni lär er bara en massa teorier. Ni kan inte ens
sätta en PVK när ni kommer ut!”
Vad kan du göra? Vad bör du göra? Vad gör du?
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