Vilka faktorer är kopplade till sjukskötarnas arbetstillfredsställelse
och till att de stannar i sitt arbete?
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RESULTAT
Faktorer som gäller arbetsmiljön, ledarskap och introduktionsprogram är
kopplade till sjukskötarnas arbetstillfredsställelse och till att de stannar i sitt
arbete. En kollektiv och öppen arbetsmiljöa, en kommunikativ och öppen ledarstilb samt planmässiga introduktionsprogramc,d bidrar till sjukskötarnas
arbetstillfredsställelse samt till att de stannar i sitt arbete.
Sjukskötarnas arbetstillfredsställelse och att de stannar i sitt arbete kan
främjas av en öppen arbetsmiljö med god gemenskap, där
• man öppet kan diskutera vård av patienten och arbetskraftsfrågor.a
• arbetstagarna har upplevelsen av ett lyckat och stärkande samarbete
med patienter och anhöriga.a
• personalen har goda ömsesidiga sociala förhållanden. a
• ett bra teamarbete uppfylls.a
• det finns möjligheter till en professionell och planmässig karriärutveckling.a
Sjukskötarnas arbetstillfredsställelse och att de stannar i sitt arbete kan försämras av en arbetsmiljö, där
• det inte är möjligt att dela med sig av oro som gäller arbetet och få
socialt stöd till exempel för traumatiska eller stressande upplevelser, moraliska trångmål eller situationer som gäller konflikter.a
• återhämtningstiden mellan arbetsskiften är otillräcklig.a
• det inte finns flexiblitet mellan arbete och fritid.a
• det inte visas uppskattning.a
• omgivningen är trång, bullrig och hektisk.a
• det förekommer brist på yrkesmässig autonomi och samarbete.a
• arbetsbelastningen är för hög.a
• personalen är inkompetent och otillräcklig.a
• samarbetet med chefer och kollegor samt läkare är bristfälligt.a
• man inte känner sig som en del av ett multiprofessionellt team.a
En för låg lön försämrar sjukskötarnas arbetstillfredsställelse samt bidrar
till att de lämnar branschen.a
Sjukskötarnas arbetstillfredsställelseb och att de stannar i sitt arbeteb kan
främjas av en ledarstil som utgår från interaktion, där chefen
• motiverar individen till att göra mer än vad han eller hon ursprungligen hade som avsikt eller tänkte var möjligt.b
• tar hänsyn till arbetstagaren som en individ och fokuserar på att förstå hans eller hennes behov.b
• stöder arbetstagaren i att använda och utveckla sin potential.b
• inspirerar, förbereder, utvecklar och hjälper att möta motgångar.b
• uppmuntrar och motiverar också för att uppnå oövervinnliga resultat.b
• använder emotionell intelligens i sitt ledarskap.b
Sjukskötarnas arbetstillfredsställelseb och att de stannar i sitt arbeteb kan
försämras av en uppgiftsorienterad ledarstil, där chefen
• fokuserar på uppföljning av genomförande av arbetsuppgifter och åtgärdande av utmaningar i dem.b
• fokuserar på att belöna arbetstagare för deras prestationer.b
• leder med en befallande och bestämmande ton.b
• fokuserar på att uppnå en viss vision och ett visst mål.b

BAKGRUND
Sjukskötarbristen har identifierats
globalt som en central arbetskraftsfråga inom hälso- och sjukvården.1,2
Enligt WHO:s bedömning behövs i
världen 9 miljoner nya sjukskötare
och barnmorskor före 2030.2 Sjukskötare utgör en betydande del av
hälso- och sjukvårdens arbetskraft
och bristen på arbetskraft påverkar
kostnaderna, effektiviteten och kvaliteten på vården av patienter.3 Arbetstillfredsställelse är en betydande faktor för att sjukskötare
stannar i sitt arbete och vid rekrytering4,5, och en låg arbetstillfredsställelse har en anknytning till avsikten
att byta bransch.6,7,8 Sjukskötarnas
arbetsförhållandebarometer 2018
visade att sjukskötarnas arbetstillfredsställelse hade försämrats särskilt på grund av icke-fungerande
praxis, svag verksamhet som stöder arbetstillfredsställelse samt
lön.9 Av unga sjukskötare hade 26
procent funderat över branschbyte7
och enligt en utredning av sjuksköterskeförbundet hade 38,5 procent
av sjukskötarna övervägt branschbyte.10

SAMMANFATTNING
Sjukskötarnas arbetstillfredsställelse är kopplat till att de stannar i
sitt arbete. Man kan bidra till sjukskötarnas arbetstillfredsställelse
samt till att de stannar i sitt arbete
genom att fästa vikt vid sociala,
organisatoriska och fysiska faktorer i vårdpersonalens arbetsmiljö. Ett kommunikativt och öppet ledarskap har en anknytning
till sjukskötarnas bättre arbetstillfredsställelse och engagemang
till organisationen. Man kan bidra
till sjukskötarnas arbetstillfredsställelse samt att de stannar i sitt
arbete till exempel med planmässiga
introduktionsprogram
som innehåller undervisning,
handledning och stöd mellan en
mentor och adept.

Deltagande i planmässiga introduktionsprogram kan bidra till att sjukskötare stannar i sitt arbete dåc,d
• en mer erfaren arbetstagare handleder, lär och stöder nyutexaminerade sjukskötare och nya arbetstagare i grupphandledning eller individuell handledning.c
• man tar hänsyn till stärkande av färdigheter som gäller nyutexaminerade sjukskötares kliniska beslutsfattande och ledarskap.c
• syftet är att stödja nyutexaminerade sjukskötares övergång till arbetslivet och utveckla den specialkompetens som behövs i arbetet.c
• de innehåller ömsesidig undervisning, handledning, stöd eller att vara
en rollmodell som mentor.c
• de varar i 27–52 veckor.c
Man har konstaterat att program som utvecklar yrkesidentiteten och mental
utveckling har en positiv effekt på sjukskötarnas arbetstillfredsställelse.d

ANVÄNDBARHET I FINLAND
Resultaten lämpar sig för att utnyttjas i den finländska social- och hälsovården i utvecklingsarbete som gäller sjukskötarnas arbetstillfredsställelse och
att stanna i arbetet.
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