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Inledning      
 
I dagens samhälle, som präglas av mycket våld och likgiltighet, är det viktigt att kunna 
värna om människan (1). Utvecklingen inom vårdområdet innebär också nya 
utmaningar med etiska och moraliska konflikter. Tidigare har det inte funnits någon 
officiell identifikation på vad begreppen etiska och moraliska konflikter egentligen står 
för och som kunde vara vårdpersonalen behjälplig. Arbete påbörjades för att råda bot på 
detta och år 2005 presenterades två NANDA-diagnoser, en för etiskt dilemma och en 
annan för moralisk stress (2). Genom sjuksköterskans legitimation avser samhället att 
varje medborgare ska få en vård som utförs på ett tillfredsställande sätt (3) vilket kräver 
att sjuksköterskan handlar så som lagar, etiska koder, etiska principer och riktlinjer 
påbjuder. Därutöver krävs utbildning i etik men även erfarenhet och egen reflektion 
över vad det är att handla etiskt och moraliskt. Arbetet inom vården innebär för 
sjuksköterskan många möten med människor i olika situationer (4). Att uppträda och 
handla på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt är viktigt. Det gör att patienten känner tillit, 
upplever trygghet och känner sig accepterad vilket bidrar till hans optimala 
välbefinnande (1). Vi vill med denna litteraturstudie undersöka sjuksköterskans 
beredskap då det gäller etik och moral. Med beredskap menas hur sjuksköterskan är 
förberedd, vilka förutsättningar och kunskaper hon har, för att kunna möta de olika 
situationer som uppstår i det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården samt hur hon 
kan utveckla sin etiska och moraliska kunskap.  
 
Bakgrund 
 
Moral förklaras som det praktiska handlandet, där handlingen kan vara rätt eller fel 
(3,5,6). Etik betyder läran om (god) moral och det beskrivs som ett sätt att resonera över 
moraliska handlingar (3,7). Ett gott etiskt tänkande föregår oftast en god moralisk 
handling. Inom vården innebär detta att sjuksköterskan har ett etiskt tänkande och 
använder sig bland annat av etiska principer och personliga värderingar som grund för 
sitt moraliska handlande (6). Inom sjukvården ses människan i ett holistiskt perspektiv 
vilket innebär att delarna, det vill säga kroppen, själen och anden utgör en helhet. Det 
holistiska synsättet i kombination med yttre förhållanden är vägledande för 
sjuksköterskans moraliska handlande (1).  
 
Sjuksköterskans etiska ansvar regleras främst i den etiska koden. Den antogs för första 
gången 1953 av International Council of Nurses (ICN) (4). Den nuvarande koden 
omfattar fyra områden. Det första området är Sjuksköterskan och allmänheten där 
ansvaret innefattar respekt för individen, konfidentiell hållning, skyddande av samhälle 
och miljö. Det andra området är Sjuksköterskan och yrkesutövningen som innebär att 
sjuksköterskan håller sig à jour med yrket, ombesörjer säker och trygg vård, sköter sin 
egen hälsa och uppträder professionellt. Det tredje är Sjuksköterskan och professionen 
där inriktningen ligger på den aktiva sjuksköterskan som ansvarar för utveckling av 
professionen enligt evidensbaserad forskning och fastställda riktlinjer samt värnar om 
en rättvis arbetsmiljö för sjuksköterskan. Slutligen finns Sjuksköterskan och 
medarbetaren vilket stödjer sjuksköterskans ansvar för ett gott kollegialt samarbete och 
skydd för den enskilde vårdgivaren (8). Utöver den etiska koden finns fyra etiska 
principer som är djupt förankrade bland vårdpersonal och benämns autonomiprincipen, 
om den enskilde individens rätt till självbestämmande, lidandeminimeringsprincipen, 
om valet av bästa vård för minsta möjliga lidande, godhetsprincipen, om att godhet bör 
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ligga till grund för alla sjuksköterskans handlingar, samt rättviseprincipen, om rättvis 
behandling för alla människor (9).  
 
Den etiska koden och de etiska principerna är vägledande för sjuksköterskan i det 
dagliga arbetet. Utöver dessa använder sig sjuksköterskan av sin yrkeskunskap i 
kombination med praktisk erfarenhet och sin personliga bakgrund (1). Sjuksköterskan 
stöter på olika problem i yrkesutövningen. De beskrivs på olika sätt. Med etiska 
konflikter avses när två eller flera personer har olika åsikter i etiska frågor (3). Etiska 
dilemman uppstår när sjuksköterskan har minst två likvärdiga valmöjligheter som 
strider mot varandra (2,10). Etiska problem är inte omöjliga att komma till rätta med, 
men åtgärder måste vidtas för att kunna lösa dem på ett bra sätt (3,10). Moralisk stress 
definieras som sjuksköterskans fysiska och psykiska symtom som upplevs då hon av 
någon anledning inte kan agera i enlighet med det som hon anser är rätt (2). Moralisk 
färdighet betyder att sjuksköterskan har den kunskap som krävs för att kunna agera 
moraliskt riktigt (3). 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) står att vården ska genomsyras av 
respekt för alla patienter oavsett bakgrund och situation. Vårdpersonalen ska värna om 
patientens integritet och värdighet. Här sägs att patienten har rätt att bestämma över sig 
själv, vilket innebär att han ska få vara med och planera och godkänna valet av sin egen 
vård när det finns möjligheter till detta. Denna lag fastställer även att det ska finnas 
tillräckligt med personal för att kunna säkerställa en bra vård (11).  
 
Lagen (1998: 531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område tar upp att 
den patientansvariga personalen är skyldig att ge patienten den information som han 
behöver för att kunna välja mellan de olika alternativ till behandling som finns 
tillgängliga. När vårdpersonalen tar hand om en avliden patient skall detta göras på ett 
respektfullt sätt och de anhöriga har rätt till ett hänsynsfullt bemötande. När det gäller 
barn som far illa är sjuksköterskan och hennes arbetskamrater skyldiga att samarbeta 
med andra berörda myndigheter. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt, 
vilket innebär att det inte är tillåtet att lämna ut uppgifter om enskilda patienter. 
Uppgifter får dock lämnas till vissa myndigheter (12). 
 
Sekretesslagen (1980:100) förbjuder vårdpersonalen att röja patientuppgifter, förutom 
när det gäller psykiatrisk tvångsvård och intagning av patient enligt smittskyddslagen. 
Barn som uppnått myndig ålder har rätt att få ut uppgifter om hans biologiska härkomst. 
Sekretessen gäller även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavaren av en minderårig, 
om denne kan skadas av att informationen röjs. Ärenden som gäller etikprövning för 
forskning omfattas också av sekretessen (13). 
 
Vårdpersonal som upptäcker att ett barn är i behov av skydd måste i enlighet med  
Socialtjänstlagen (2001:453) omgående anmäla detta till socialnämnden. I arbete med 
äldre människor och handikappade skall det tillses att omvårdnaden är bra och att alla 
känner sig trygga. Anmälningsplikt till socialnämnden föreligger om vårdpersonalen 
märker att det inte står rätt till (14). 
 
All vårdpersonal har ett eget vårdansvar och kan ställas till svars om något blir fel. För 
patientens skull är det viktigt att våga ifrågasätta och diskutera med överordnade, 
kollegor och anhöriga om det som görs uppfattas som fel. I vårdsituationer är det viktigt 
med ett etiskt tänkande och moraliskt riktigt handlande. För att god vård ska kunna ges 
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behövs bland annat att vårdpersonalen planerar omvårdnaden, att uppsatta vårdmål är 
flexibla och sker enligt vårdtagarens behov och på hans villkor samt att vårdpersonalen 
fortlöpande reflekterar över och utvärderar omvårdnaden (6).  
  
Sjukhusledning och vårdchefer ansvarar för att behövlig personal, lokaler och utrustning 
finns tillgänglig. De ska även se till att vårdpersonalen har den kompetens och de 
kunskaper som behövs för att utföra arbetet samt ge möjlighet till fortlöpande utbildning 
och utveckling (4). I förhållande till sjukhusledningen upplever sjuksköterskor ibland att 
de inte alltid känner sig tillräckligt värderade, att ledningen försummar 
personalutveckling och att organisationens behov går före vårdkvalitén (15). 
Organisationen vill gärna hålla kostnaderna nere och vill att arbetet ska göras på ett så 
lönsamt och effektivt sätt som möjligt. Det kan göra att sjuksköterskans intressen 
försummas till förmån för organisationens mål (1). 
 
För sjuksköterskan handlar etik bland annat om att vara ett stöd för sina medarbetare 
som därigenom mår bättre och i sin tur kan vara ett bättre stöd för patienterna. Etisk 
stress kan motverkas genom att få möta någon för att diskutera problem och händelser 
med (16). Att samtala med övrig vårdpersonal gör att sjuksköterskan har möjlighet att få 
vägledning i hur hon ska handla i olika situationer och vilken åtgärd hon ska välja. 
Genom att diskutera med kollegor som kan ge goda råd, kan sjuksköterskan utvecklas 
både yrkesmässigt och individuellt samtidigt som risken för feltolkningar och 
missförstånd minskar (17).  
 
Att samarbeta med både patient och anhöriga gör att sjuksköterskan bättre kan anpassa 
omvårdnaden enligt patientens önskemål (17). Anhöriga känner ofta patienten bättre än 
vad sjuksköterskan gör. Det är viktigt att sjuksköterskan tar till sig vad de anhöriga 
berättar, speciellt om patienten har svårt att uttrycka sig. Ibland motsätter sig de 
anhöriga den vård och behandling som patienten får vilket kan skapa etiska problem för 
sjuksköterskan (6). 
 
Idag anser sjuksköterskor att de har en självständig funktion inom omvårdnaden (17). 
Enligt Socialstyrelsen har sjuksköterskor det primära ansvaret för det praktiska 
utförandet av själva omvårdnaden. Omvårdnad som ämne har blivit ett eget arbets- och 
vetenskapsområde för sjuksköterskor (1). Läkare är ofta beroende av sjuksköterskors 
observationer för att kunna besluta om olika medicinska behandlingar (3). Många 
sjuksköterskor upplever konflikter med annan vårdpersonal. Det gäller vid tillfällen då 
sjuksköterskorna anser att dessa agerat inkompetent, oetiskt eller saknat kvalitet inom 
medicin eller omvårdnad (15).   
 
Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans beredskap i etiska och moraliska situationer. 
 
Metod  
 
Datainsamling 
 
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL, Academic Search 
Elite, Science Direct och PubMed. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 
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motsvara syftet, vara vetenskapliga originalartiklar och skrivna på svenska eller 
engelska. Exklusionskriterier var artiklar som motsvarade syftet men handlade om något 
enskilt sjukdomsområde. Begränsningar av publiceringsår användes inte vid 
sökningarna eftersom vi ansåg att etik är ett tidlöst ämne. Sökorden till de utvalda 
artiklarna var ethic*, ethical issues, ethical dilemmas, nursing ethics, nurs*, nursing 
practice, professional, colleague, patient advocacy, clinical, decisionmaking och human 
rights. Genom att kombinera de olika sökorden kunde sammanfattningar väljas ut som 
stämde överens med syftet. De sökord och databaser som inte gav relevanta träffar eller 
bara erbjöd dubbletter till redan uttagna artiklar redovisades inte i sökhistoriken. De 
databaser som innehöll de utvalda artiklarna gav sammanlagt 646 träffar. Titlarna 
jämfördes med syftet och 177 sammanfattningar lästes igenom. Till urval ett valdes 44 
artiklar ut för genomläsning. Två artiklar som inte fanns i fulltext beställdes från 
högskolebiblioteket.  
 
Databearbetning 
 
Urval två, det vill säga efter genomläsning, granskning och diskussion återstod 24 
vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och som användes till resultatet. 
Resultatartiklarna var ifrån Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Israel och Korea och var publicerade mellan åren 1992 och 
2006. Sökhistoriken redovisas i Bilaga 1. De 24 artiklarna lästes igenom flera gånger 
och sammanfattades först var för sig och bearbetades sedan gemensamt i gruppen. Till 
en början delades resultaten in i åtta kategorier. Dessa kategorier var utbildning i etik, 
individprocessen, etisk stress, handledning, reflektion, trygghetskänsla, 
konflikthantering och sjuksköterskan som patientens advokat. Efter en noggrann 
genomgång av de olika kategorierna upptäcktes att alla kategorierna inte riktigt svarade 
mot syftet och en ny indelning gjordes. Denna indelning bestod av hantering av etiska 
situationer, sjuksköterskan som patientens advokat, kunskap och förståelse, samt 
handledning och reflektion. Efter ytterligare omarbetning av resultattexten framkom tre 
nya kategorier som bättre svarade mot syftet. Dessa var förutsättningar för etiskt 
tänkande och moraliskt handlande, handling i moraliska situationer samt utveckling och 
förbättring av beredskapen. En artikelöversikt gjordes vilken redovisas i Bilaga 2. 
För att förenkla arbetet valdes att använda ”hon” för sjuksköterskan och ”han” för 
patienten. Det förelåg således inte någon förutfattad mening om sjuksköterskans 
respektive patientens egentliga kön.  
 
Resultat 

 
Vid bearbetning av materialet i resultatartiklarna utkristalliserades följande kategorier: 
förutsättningar för etiskt tänkande och moraliskt handlande, handling i moraliska 
situationer samt utveckling och förbättring av beredskapen.  
 
Förutsättningar för etiskt tänkande och moraliskt handlande 
 
Många av artiklarna betonade att det var viktigt med etik i utbildningen (18-21). Det 
gjorde att sjuksköterskorna fick möjlighet att lära känna sig själva och sitt förhållande 
till etiken. Äldre sjuksköterskor som inte hade fått så mycket utbildning i etik, ansåg att 
etik var oviktigt. För dem handlade det enbart om principer som experter hade bestämt 
eller koder de förväntades följa. De som fått utbildning i etik efter några år i yrket, 
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beskrev att det hade förändrat deras etiska utövande i praktiken (18). Många 
sjuksköterskor ansåg även att fortlöpande utbildning var nödvändig, bland annat för att 
underlätta för dem att kunna vara patientens förespråkare och för att förbättra deras 
förmåga att fatta etiskt riktiga beslut. I studien ansåg 74% (n=398) av sjuksköterskorna 
att de hade behov av ytterligare utbildning i etik (20). I en annan studie ansåg däremot 
de rutinerade sjuksköterskorna att det var erfarenheten som påverkade dem i första 
hand, inte utbildning i etik (22). Den etiska medvetenheten ändrades med tiden ju mer 
erfarenhet sjuksköterskorna fick. Erfarenhet ansågs viktigt för att utvecklas moraliskt. 
Samtidigt som sjuksköterskorna arbetade efter sina egna värderingar formades deras 
moraliska identitet av andra personers åsikter om vad som var rätt och fel (19). 
 
Den etiska koden formade sjuksköterskans etiska utövande (18,23,24). Därigenom 
klarade hon bättre konfrontationen med etiska dilemman. Ju bättre sjuksköterskorna 
klarade av att lösa etiska frågor desto bättre trivdes de på arbetsplatsen (23). Den etiska 
koden var viktig att följa och hjälpte sjuksköterskorna att fatta beslut i det dagliga 
arbetet (24). 
 
För att få moralisk färdighet ansågs det viktigt att under en längre tid tillägna sig 
kunskap och förståelse för vad som var det viktiga i etiska frågor. Sjuksköterskans 
etiska utveckling var summan av flera faktorer såsom den egna synen på det etiska 
problemet, vilka svårigheter som påverkade beslutsfattandet och genomförandet samt 
att sjuksköterskan var angelägen om den goda relationen med patienten. Det gällde helt 
enkelt att ha en känsla för sammanhanget kring de etiska besluten (22). Känslan vägdes 
mot vissheten om att agera rätt. Stämde de överens agerade sjuksköterskan även om 
arbetskamraterna ogillade handlingen. Stämde de inte överens ökade känslan av 
moralisk olust (18,21,25).  
 
Många sjuksköterskor upplevde problem med hur organisationen agerade gentemot 
vårdpersonalen (19,20,26). När sjukhusledningen exempelvis drog ner på resurser blev 
det i första hand sjuksköterskornas möjlighet att hålla sig à jour med utvecklingen och 
patientundervisning som drabbades. Även vissa patientgrupper drabbades vid 
nedskärningar och då i första hand äldre och psykiskt sjuka patienter (19). Andra 
problem som beskrevs var dåliga arbetsförhållanden, behov av fortlöpande utbildning 
och för lite uppmärksamhet kring etiska frågor (20). En del sjuksköterskor vågade inte 
gå emot organisationens mål och riktlinjer då dessa inte stämde överens med 
sjuksköterskornas etiska värden. Eftersom organisationen till stor del styrde 
sjuksköterskornas anställningar kände många sjuksköterskor att de kunde bli 
missgynnade i förhållande till sina löner och arbetsförhållanden om de gick emot eller 
vågade protestera mot ledningens direktiv.  Detta gjorde det även svårt för 
sjuksköterskorna att fatta etiskt riktiga beslut (26). En av de 30 situationerna i en 
amerikansk studie som upplevdes mycket moraliskt stressande gällde personaltätheten 
som var så låg att patienterna blev lidande. Femton procent (n=158) hade sagt upp sig 
från sin tidigare arbetsplats på grund av en stark otillfredsställelse med det etiska 
klimatet (27).  
 
När svåra etiska beslut skulle fattas påverkades sjuksköterskorna av organisationen, 
kollegor, utbildning, och erfarenhet (28). Även egna känslor och värderingar låg till 
grund för att lösa problemen (18,21,25,28,29). De viktigaste grundpelarna när det gällde 
patientvård var uppriktighet, respekt och stöd för patienten (19,24,26,29). Detta gällde 
speciellt om han hade dålig självkänsla eller hade förlorat hoppet (29). Vissa 
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sjuksköterskor ansåg att det var svårt att sätta sina personliga värderingar åt sidan. 
Andra tyckte att om de involverade sina egna värderingar så fanns det risk att patientens 
åsikter kom i skymundan och att man då inte respekterade dem. 
Sjuksköterskestudenterna i undersökningen tyckte å andra sidan att deras personligheter 
skulle komma att förenas med deras yrkesroll med tiden, det vill säga att de kunde 
arbeta professionellt och samtidigt vara sig själva (18). De sjuksköterskor som tyckte 
det var viktigt med etik och moral hade som gyllene regel att alltid ta parti för det som 
var bäst för patienten (22). Att kunna ge patienten god vård innebar att sjuksköterskan 
var uppmärksam på patientens individuella behov, att hon hade förmågan att 
kommunicera och undervisa (24).  
 
Handling i moraliska situationer 
 
Sjuksköterskor ansåg att det som formade deras etiska utövande var bland annat den 
etiska koden, yrkesriktlinjer och sjukhusets policy (18,23,24). På frågan om vilken etisk 
princip sjuksköterskorna använde sig mest av svarade de att autonomiprincipen var 
viktigast även om den konkurrerade med godhetsprincipen (26). Respekten för 
patientens autonomi innebar dels att patienten hade rätt att fatta sina egna beslut, dels att 
vara oberoende, samt att resurser användes på ett effektivt sätt (26,30). Patienten hade 
genom sin autonomi rätt att gå emot erbjuden vård. Var patienten medvetslös uteslöts 
autonomiprincipen och sjuksköterskan fick då använda de övriga tre etiska principerna 
(26). Sjuksköterskorna kände moralisk stress när de var tvungna att välja mellan att 
följa sjukhusets riktlinjer eller tillgodose patientens autonomi (28,30). 
 
Advokatrollen beskrevs som ett sammanfattande begrepp för allt det som gjordes för 
patienten. Sjuksköterskan tog på sig rollen som patientens advokat för att skydda 
patienten mot faktorer som olika yrkesgrupper inom vården, organisationen som helhet 
och ibland till och med mot de anhöriga (31,32). Ytterligare faktorer som uppmanade 
till advokatrollen uppgavs vara patientens rättigheter, ett moraliskt ansvarstagande och 
ett generellt ansvar inom ramen för professionen (31). Advokatrollen kunde innebära att 
sjuksköterskan stärkte patienten i hans val och ingrep i patientens ställe då det gällde 
hans intressen (19,24,26,33). Hon kunde agera för patientens sak även om det inte 
stämde överens med hennes egen åsikt (24). För att sjuksköterskan skulle kunna agera 
som patientens advokat skulle hon ha god kommunikationsförmåga, vara professionell i 
sin yrkesroll, vara självsäker men samtidigt visa empati och respekt för patienten och 
familjen samt kunna samarbeta med kollegor (33). Faktorer som sjuksköterskans 
kunskaper, hur väl och hur djupt sjuksköterskan kände sin patient kunde påverka hur 
lyckosam advokatfunktionen blev (31).  
 
För att kunna göra rätt bedömningar i vårdsituationen krävdes det bland annat att 
sjuksköterskan följde den etiska koden, att hon fortlöpande ställde frågor, att hon 
övervägde olika valmöjligheter, att hon hade kunskap om patienten och att hon hade 
klinisk kunskap, men även att hon använde sig av sin intuition och sin känsla av att göra 
rätt (24). Förutom att besluta i enlighet med organisationens bestämmelser, läkares 
ordination, samt patientens och de anhörigas önskningar, såg hon också till sina egna 
värderingar. Sjuksköterskan kände trygghet när hon visste att hon handlat rätt, fattat rätt 
beslut och sett att alla parter var nöjda, däribland kollegor, patienter och anhöriga (25). 
Viktiga beståndsdelar gällande det etiska beslutsfattandet var det ömsesidiga samspelet 
mellan sjuksköterska och patient, det vill säga deras uppfattningar om varandra och 
sjuksköterskans kapacitet att kunna förstå patienten. Där ingick också hur bra de olika 
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parterna kunde prata med varandra, hur god förmågan var att kunna diskutera med övrig 
vårdpersonal och hur stödet i eller omkring det etiska beslutsfattandet upplevdes (34).  
 
Sjuksköterskor använde sig av olika strategier för att lösa problem och dilemman. Fyra 
alternativ till beredskap beskrevs. Dessa var medvetenhet, förhandling, förklaring samt 
tvång i kombination med tidigare erfarenhet. Vid förhandling var autonomin det 
centrala. I ett exempel nämndes hur en sjuksköterska försökte resonera med en dement 
patient som inte ville lyssna. Sjuksköterskan bytte då strategi och ägnade sig istället åt 
att upplysa honom om de aktuella åtgärderna och motivera varför de behövde vidtas. 
För att upprätthålla förtroendet och undvika konflikter var det i detta sammanhang även 
viktigt att använda sig av kroppsspråket för att förmedla lugn och värme till patienten. 
När ingen av strategierna medvetenhet, förhandling eller förklaring fungerade fick 
sjuksköterskan ta till tvång och bestämma över patienten. Det var något som 
sjuksköterskorna helst ville undvika. Respondenterna var då noga med att berättiga sitt 
handlande, både för patienten och för sig själva, genom att förklara att det var det enda 
rätta. Sjuksköterskornas strävan var att patienten skulle få en så god omvårdnad som 
möjligt (29,35). De såg det som en utmaning att få patientens förtroende. I samma stund 
som sjuksköterskan bortsåg ifrån patientens autonomi på detta sätt försvann oftast det 
förtroende som hade byggts upp och det fortsatta vårdandet blev mycket svårare. Detta 
upplevdes som moraliskt stressande (29,30,35). Innan de gick så långt provade de gärna 
med att beveka patienten och övertyga honom om att detta alternativ var det bästa för 
honom. I arbete med dementa kunde sjuksköterskan komma tillbaka lite senare och 
prova igen istället för att utföra saker som patienten inte ville (29,35). I en studie 
framkom det att sjuksköterskorna ibland var tvungna att bryta mot sjukhusets riktlinjer 
för att lösa etiska problem då dessa innebar en sak, men där sjuksköterskans egna 
värderingar om vad som var mest barmhärtigt gick emot riktlinjerna. Cirka hälften av de 
tillfrågade sjuksköterskorna (n=156) kände att det var nödvändigt att överträda 
sjukhusets riktlinjer för att utföra den vård som de hade behov av att utföra (23).  
 
Att arbeta som sjuksköterska kunde också innebära att arbeta mellan olika parter, till 
exempel mellan patienten och kollegor. Ibland var kollegorna oense om hur vården av 
patienten skulle utföras (19,26,27,28,36). Det ansågs vara viktigt att tänka igenom sina 
beslut och att överväga riskerna i situationen som exempelvis kunde vara att bli utfrusen 
av kollegorna. Ibland var det bäst att inte argumentera utan att förhålla sig passiv. 
Många sjuksköterskor tyckte det var svårt att konfrontera eller anmäla då en kollega 
handlat oetiskt, eftersom de kände att de i så fall riskerade att bli utfrysta ur arbetslaget. 
Nyblivna sjuksköterskor kunde känna sig mer osäkra och missgynnades ibland i 
förhållande till sjuksköterskor som varit på avdelningen länge. En sjuksköterska 
berättade att vårdpersonalen vid ett tillfälle hade tagit ställning mot den patient som hon 
försvarade. Sjuksköterskan straffades genom att personalen lät patienten ligga i en våt 
säng (19).  
 
Problem i förhållande till läkaren upplevdes ofta av sjuksköterskor (19,26,27,30,36). 
Det kunde handla om att bli nonchalerad eller att inte bli tagen på allvar, även i 
situationer då sjuksköterskorna rapporterade händelser som kunde vara livshotande för 
patienten (19,26). Konflikter kunde även uppstå då sjuksköterskan ville göra det bästa 
för patienten och undvika att patienten kom till skada, till exempel då läkaren gav 
felaktig behandling (36). Sjuksköterskor upplevde också konflikter då döende patienter 
utsattes för onödiga undersökningar, provtagningar och behandlingar (27). Av 147 
undersökta konflikter handlade över hälften om oetiska behandlingar. För att minimera 
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risken för konfrontation med läkare, för att förnya kunskap om olika terapimetoder samt 
ge patienten den mest uppdaterade behandlingen som fanns, använde sig sjuksköterskor 
av olika sätt att påverka. Läkaren tyckte sig ofta veta bäst själv och var kanske inte så 
villig att lyssna till sjuksköterskans förslag. Istället för att tala om för läkaren vad som 
borde ändras i behandlingen av en patient, kunde sjuksköterskan förse läkaren med 
artiklar om den senaste vetenskapliga kunskapen i fråga om aktuell behandlingsmetod. 
Alternativt kunde sjuksköterskan informera patienten om nya rön och därmed ge 
patienten en chans att själv påverka doktorn. Det visade sig att en tredjedel av 
konflikterna löstes på dessa sätt. Den ungefär lika stora andelen olösta konflikter 
handlade om situationer där sjuksköterskor använde ostrukturerade metoder för att 
påverka läkaren, som exempelvis att vända sig direkt till läkaren och tala om vad som 
borde göras (36).  
 
Sjuksköterskestudenter beskrev att de hade upplevt konflikter i kontakten med olika 
professioner, när sjuksköterskor och läkare inte arbetade professionellt eller enligt 
riktlinjerna, när de inte höll det kvalitativa måttet och när sjuksköterskor behandlade 
studenterna illa inför patienter och deras anhöriga. Studenterna valde mellan tre olika 
alternativ för att lösa konflikterna. Ett sätt var att undvika konfrontation genom att själv 
rätta till vad som hade gjorts fel. Ett annat sätt innebar att studenterna krävde 
sjuksköterskans förklaring. Det tredje sättet var att förhålla sig passiv (37). 
 
Utveckling och förbättring av beredskapen 
 
Det ansågs vara viktigt att underhålla sin yrkesetik. Sätten att vårda sjuksköterskeetiken 
skiljde sig mycket åt enligt studien även om sjuksköterskorna hade samma värdegrund. 
Skillnaden bestod i graden av intresse, hur länge sjuksköterskan arbetat i yrket och 
vilken attityd hon hade till att arbeta inom sjukvården. För att värna om 
sjuksköterskeetiken hade sjuksköterskan hjälp av att specificera värderingar, skapa goda 
patientrelationer, öka förtroendet, ha engagemanget och viljan för god vård samt att vara 
på patientens sida (22).  
 
Flera studier pekade på betydelsen av att kunna reflektera och analysera 
(18,19,22,24,26,28,38). För att kunna göra en riktig bedömning och fatta rätt beslut var 
det nödvändigt att reflektera (24). Hur sjuksköterskan gjort i tidigare situationer 
kombinerades med reflektion och formade hur hon kom att göra i framtida situationer 
(26). Under det dagliga arbetet önskade många sjuksköterskor att de kunde hinna 
reflektera om moraliska och etiska frågor, men de tyckte inte att tiden för detta räckte 
till (38). Andra sjuksköterskor sade att det var vanligt att de reflekterade över olika 
etiska sammanhang. Nya erfarenheter lades till gamla situationer, vilket gjorde att alla 
erfarenheter samlades i en erfarenhetsbank vars värde hela tiden ökade. De delade gärna 
med sig till kollegorna av de goda erfarenheter de hade på området (18,22).  
Att känna sig trygg och säker i sig själv var också viktigt. Dessa egenskaper förbättrades 
avsevärt genom att få delta i en reflektionsgrupp. De fick då en förståelse för vad de 
egentligen sade när de talade och gruppen gav dem styrkan att kunna delge andra sina 
åsikter och argumentera för sin sak (34). Regelbundna konferenser där etiska dilemman 
togs upp på dagordningen kunde också vara till hjälp för sjuksköterskor. Konferenserna 
erbjöd möjligheter till möten kollegor emellan där de kunde diskutera etiska frågor och 
utbyta erfarenheter med varandra (40).  
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Ett sätt att öka förmågan att fatta etiskt svåra beslut var att studenter under sin praktik 
förde dagbok och träffades i reflektionsgrupper för att diskutera sina tankar och 
erfarenheter. Dagboksskrivandet resulterade i ett reflekterande som öppnade 
studenternas ögon för sådant de annars kanske inte hade sett. När studenterna skrev 
dagbok satte det igång en process som genom att de iakttog vårdsituationer med 
granskande ögon ledde till en större kommunikation mellan vårdpersonal och studenter. 
Studenterna accepterade inte bara rakt av det gängse sättet att arbeta, utan synade de 
gamla mönstren innan de agerade. Studenterna tvivlade till en början på att 
reflektionsgrupper kunde vara till någon nytta och ville hellre ha en traditionell 
lärosituation där någon lärde ut sin kunskap. De flesta deltagarna insåg så småningom 
att det var ett mycket bra sätt att få ny kunskap. Reflektionsgruppen gav feedback, 
analyserade och gav andra infallsvinklar på handlingar, värderingar och känslor. Den 
gjorde även eleverna uppmärksamma på sina egna ståndpunkter och sitt eget agerande. 
Till följd av att deltagarna lade fram olika idéer och lyssnade på varandra kunde 
studenterna växa när de insåg att de faktiskt själva kunde lösa problem (34). 
 
Klinisk handledning för sjuksköterskor innebar att en erfaren sjuksköterska var 
handledare för deltagarna. Därigenom hade gruppen en gemensam kunskapsbas att 
bygga vidare på. Handledaren skulle vara ett föredöme för deltagarna, skapa en 
gemenskap med deltagarna och få dem att känna sig sedda. Alla skulle få komma till 
tals i diskussionerna. Huvuduppdraget var att stimulera till reflektion. Handledaren 
skulle hålla sig lite i bakgrunden och inte färga deltagarna med sina egna åsikter utan få 
dem att inse att besluten skulle bygga på deras egna värderingar. Handledaren hade även 
en skyldighet att vägleda deltagarna till förlikning med sina fel. För att deltagarna inte 
skulle känna sig illa till mods över att ha fattat dåliga beslut, var det viktigt att lyfta upp 
det positiva i situationerna och att misstagen kunde leda till ny kunskap. Här var 
handledarnas egna förebilder till stor nytta. Alla som var med i handledningsgruppen 
fick presentera sitt problem och sedan tog handledaren ut ett av problemen till 
diskussion. Oftast var det en situation som involverade sjuksköterska och patient. 
Integritetsfrågor var särskilt frekventa. Genom reflektion och diskussion kunde 
deltagarna höja sin kunskap på området, få nya infallsvinklar, öka sin insikt och lösa 
problem. Resultatet i beslutsfattandeprocessen berodde dock på vad som var känt kring 
situationen och hur mycket deltagarna kunde i ämnet. Den kliniska handledningen 
ökade deltagarnas trygghet och självkänsla (41). 
 
Yngre sjuksköterskor, som inte lika lätt kunde lösa interprofessionella etiska problem 
som sina äldre kollegor, vände sig till handledare eller diskuterade i grupp för att få 
hjälp (28). Ett annat sätt att behålla den kollegiala sämjan och stödja varandra var att 
inte skvallra då någon handlade fel. Men denna situation kunde dock kännas moraliskt 
stressande (30). Sjuksköterskorna försökte genom samtal förändra det etiskt felaktiga 
handlandet. Att hålla tyst var en metod som användes i många situationer som till 
exempel när sjuksköterskan konfronterades med anhöriga, när läkaren inte sade hela 
sanningen till patienten eller när sjuksköterskan konsulterade sina egna värderingar och 
fann det bäst att vara tyst. Sjuksköterskorna upplevde att faktorer som kunskap, 
självbestämmande och god kommunikation ökade möjligheterna till förändring av 
arbetsrutinerna (28).  
 
Stöd och support från kollegor var i flera studier det som var viktigast då 
sjuksköterskorna skulle besluta i etiska situationer (18-21,28,30). Sjuksköterskor 
berättade om att initiativ tagits för att förbättra klimatet på arbetsplatsen och då bland 
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annat genom att fokusera på lagarbete, att sätta upp riktlinjer och mål för avdelningen 
och att erbjuda utbildning i etik. Detta kunde hjälpa sjuksköterskorna och 
vårdpersonalen att agera vid etiska bekymmer. En sjuksköterska berättade att då hon 
fick diskutera ett problem med en kollega fick hon ett annat perspektiv på problemet 
och det kändes då inte längre så stort. Det kunde vara skönt att veta att andra hade varit 
med om samma saker som hon och att de då också upplevt problem och bekymmer 
(21).  
 
För att mäta den moraliska stressen kan ett instrument som kallas Moral Distress Scale 
(MDS) användas. Det sker genom att testpersonerna får ta ställning till vissa specifika 
situationer och sedan värdera hur moraliskt stressande de är. Det finns flera olika 
varianter av instrumentet att välja mellan (27,39). En MDS från USA innehöll 30 olika 
situationer som respondenterna skulle bedöma. Svarsalternativen var poängsatta mellan 
ett och sju, med sju som högsta stressnivå (27). En annan MDS som utvecklades i 
Sverige bestod av två delar. Den första delen, som mätte den moraliska stressen, 
innehöll sex olika omständigheter vilka kunde upplevas som moraliskt stressande. 
Respondenterna skulle här uppskatta sin moraliska stress i dessa situationer på en 
fyrgradig skala, där fyra innebar högst stress. Den andra delen, som mätte hur mycket 
moralisk stress testpersonerna klarade av, bestod av tre teser gällande det etiska klimatet 
på arbetsplatsen. Dessa skulle värderas efter hur starkt respondenterna höll med utifrån 
en fyrgradig svarsskala. Till skillnad från det amerikanska instrumentet kunde det 
svenska användas för att mäta den moraliska stressen hos personal från olika 
vårdrelaterade arbetsplatser och inte endast från sjukhusavdelningar (39). 
 
Diskussion 

 
Metoddiskussion   
 
Systematiska sökningar i databaserna gjordes för att hitta passande material till 
litteraturstudien. Vissa av artiklarna kom upp vid flera tillfällen men med olika sökord, 
vilket tolkades som att artiklarna var relevanta i förhållande till studiens ämne.  
Begränsningen var vetenskapliga originalartiklar. En del sökningar gjordes med 
begränsningen ”Fulltext”, medan andra sökningar gjordes utan denna begränsning. 
Detta kan ses som en svaghet, då resultatet annars kanske hade sett annorlunda ut.  
Vid analysen granskades artiklarna noggrant i förhållande till vetenskaplighet och 
utifrån syftet. Artiklarna diskuterades även ingående av de tre gruppmedlemmarna 
innan urvalsarbetet resulterade i de 24 resultatartiklarna som användes till studien. 
Ämnet etik var väl representerat i databaserna, men flertalet artiklar behandlade etiken i 
vårdandet av specifika sjukdomstillstånd. Vårt syfte var dock att undersöka den etiska 
beredskapen ur ett generellt perspektiv vilket gjorde att vi inte hade möjligheten att 
begränsa publiceringsåren. Resultatartiklarna var publicerade mellan åren 1992 och 
2006. Det kan naturligtvis ses som en svaghet att några av artiklarna var gamla, men i 
motsats till detta står etikens tidlöshet. 
Vi tyckte att det var viktigt att behandla etik och moral ur ett generellt perspektiv på 
grund av att alla sjuksköterskor kan ha nytta av resultatet. Litteraturstudiens resultat 
bedömdes som trovärdigt med tanke på att det som framkom i artiklarna och övrig 
litteratur bekräftade varandra och därmed var syftet med studien uppnått.  
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Resultatdiskussion 
 
Av de 24 resultatartiklarna hade 17 stycken en kvalitativ metod, två hade en kvantitativ 
metod, och de fem övriga hade både kvalitativ och kvantitativ metod. Det sågs som en 
styrka med studien att alla tre varianterna var representerade eftersom det gav en 
bredare bild åt resultatet. Studierna som låg till grund för artiklarna var gjorda i Sverige, 
Norge, Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Israel samt 
Korea. Det faktum att artiklarna kom från ett flertal olika länder tolkades som en styrka, 
eftersom det gav en allmängiltighet åt resultatet som även stöds av annan litteratur. Vid 
värdering av artiklarna har bilaga G och bilaga H från boken Evidensbaserad 
omvårdnad använts (42). I de flesta av artiklarna beskrevs urvalet utförligt och 
metodvalet var relevant. Resultaten var tydligt beskrivna och svarade mot artiklarnas 
syften. Urvalet var bra och inga större bortfall rapporterades. 
En av de två artiklarna som handlade om MDS bedömdes sakna tillräckligt stort 
underlag för att resultatet skulle vara bra nog, men togs med i studien på grund av att 
instrumentet kunde användas av olika yrkeskategorier och styrkte validiteten och 
reliabiliteten hos tidigare MDS-instrument.   
På grund av det generella perspektivet, visade resultatartiklarna på en stor bredd inom 
området etik, vilket gjorde att det delvis var svårt att göra en jämförande 
sammanställning av resultatens skillnader och likheter.  
 
Den etiska koden är till hjälp för sjuksköterskorna när de ska fatta beslut i det dagliga 
arbetet (18,23,24). En artikel tar upp betydelsen av att följa den etiska koden för att 
kunna lösa etiska dilemman. Hur sjuksköterskor klarar av uppgiften påverkar även hur 
bra de trivs på sin arbetsplats (23). Att följa den etiska koden ger sjuksköterskan god 
vägledning och beredskap till att kunna planera och agera i olika situationer. Den gör 
även att sjuksköterskan kan känna trygghet i sitt yrkesutövande. 
 
Utbildning i etik anses som viktigt i flera artiklar (18-21). En studie pekar dock på att 
erfarenhet är viktigare än utbildning i etik (22). Många sjuksköterskor anser också att 
fortlöpande utbildning är betydelsefull (20). De äldre sjuksköterskorna i en studie tyckte 
att etik var oviktigt. De sjuksköterskor som fått etikutbildning efter att ha arbetat några 
år ändrade däremot sin syn på etiken, vilket då även påverkade deras yrkesutövning 
(18). Utbildning i etik kan ge sjuksköterskor kunskap om den etiska koden, de etiska 
principerna och lagarna inom hälso- och sjukvården (1). Genom erfarenhet i 
kombination med fortlöpande utbildning kan sjuksköterskan skaffa sig bättre beredskap 
för att kunna hantera de olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Utbildning i 
etik skulle kunna ingå som en regelbundet återkommande och naturlig del i vårdarbetet. 
Den garanterar inte att den studerande sedan arbetar på ett i utbildningen föreslaget sätt, 
men genom utbildningen kan studenten få upp ögonen för en mer ödmjuk hållning 
gentemot lidande människor. 
 
Flera studier betonar vikten av reflektion (18,19,22,24,26,28,38). Sjuksköterskor vill 
gärna ha möjlighet att kunna reflektera själva och diskutera med kollegor om etiska 
situationer som uppstår under arbetsdagen (28,38). Genom erfarenhet och reflektion 
över etiska situationer kan sjuksköterskan utveckla sin etiska kunskap (1,22,24,26). Att 
reflektera innebär att ifrågasätta och analysera upplevelser och händelser (1,6). 
Sjuksköterskorna i en amerikansk och en koreansk studie upplever dock att tiden är för 
knapp för reflektion (28,38). Författarna till denna litteraturstudie har själva, som 
sjuksköterskestuderande, upplevt att reflektion inte prioriteras inom sjukvården. Det 
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strider mot den etiska koden om Sjuksköterskan och yrkesutövningen som uppmanar 
sjuksköterskan att vårda sin kropp och själ. Det är viktigt att sjuksköterskor får tid och 
möjlighet att reflektera för att få bättre förståelse för hur de etiska situationerna kan 
hanteras och för att arbetet ska kunna utföras på ett bättre sätt. Sjuksköterskor kan 
genom reflektion stärka den personliga utvecklingen och därmed få bättre 
självkännedom. Därför skulle det vara önskvärt med schemalagda reflektionsstunder 
innan arbetsdagens slut. 
 
Ett bra sätt att komma igång med reflektionen är att, som studenterna i en av studierna, 
få skriva dagbok under sina kliniska studier. Att skriva dagbok kan leda till att få ökad 
förståelse för olika situationer och sjuksköterskor kan då lättare praktisera sina 
erfarenheter i framtiden. Dagboken kan sedan ligga till grund för reflektionsgrupper där 
studenterna träffas och diskuterar sina upplevelser (34). Reflektionsgrupper kan ge en 
djupare kunskap eftersom situationerna som avhandlas har upplevts av deltagarna 
själva. Situationerna kommer närmare och blir betydligt mer påtagliga än om de hade 
varit beskrivna i en lärobok. Kunskapen blir på så sätt även känslomässigt förankrad. 
 
Klinisk handledning för sjuksköterskor är ganska lik de ovan nämnda 
reflektionsgrupperna för studenter, men med den skillnaden att handledningen är något 
mer strukturerad och inriktad på att lösa problem (41). Handledning leder till diskussion 
och reflektion vilket ger deltagarna bättre självförtroende, hjälper dem att ifrågasätta 
och att få andra infallsvinklar i olika frågor (34,41). Det svåra kan vara att få deltagarna 
att våga öppna sig helt och fullt. Om det eventuellt inte är en god och otvungen 
stämning i gruppen kanske många erfarenheter och mycket kunskap hålls tillbaka och 
inte kommer den övriga gruppen till del. Detsamma kan gälla om exempelvis alla 
deltagare arbetar på samma avdelning eller om där är någon deltagare som inte är 
omtyckt. 
 
När sjuksköterskan ska fatta beslut i etiska frågor är stöd från arbetsledning och 
kollegor det mest primära (18-21,30,34). Att få diskutera problem med en kollega kan 
göra att sjuksköterskan inte känner sig ensam i sitt beslutsfattande och hon får 
därigenom stöd för att kunna agera (21). Det är viktigt att arbetsledningen stöder 
sjuksköterskorna genom att skapa ett öppet klimat så att sjuksköterskorna vågar säga 
vad de tycker och tänker utan risk för efterräkningar eller att bli utsatta för moralisk 
stress. Sjuksköterskor behöver även känna sig delaktiga i organisationens planer, mål 
och prioriteringar (15). Det är kanske ingen lätt uppgift för personal och ledning att 
skapa ett öppet klimat. Mycket hänger på avdelningschefen. Har avdelningen en mindre 
bra chef kan det bli svårare för personalen att utveckla etiken. Då sjuksköterskor får ta 
del i organisationens planering och får göra sin röst hörd kan deras förståelse för 
organisationens syften och ståndpunkter öka. Det kan bidra till att sjuksköterskorna 
känner sig mer delaktiga och därmed kan arbetstrivseln öka.  
 
Advokatrollen innebär att vara förespråkare för patienten (19,24,26,33). Sjuksköterskan 
kan försvara patienten gentemot organisationen, kollegor och anhöriga (31,32) Då kan 
förmågan att kunna agera professionellt och kommunicera vara till hjälp (33). Att agera 
för patientens sak är betydelsefullt även om patienten är av en annan åsikt (24). Att ge 
tillräckligt med information som är anpassad till den enskildes förutsättningar påverkar 
patientens självbestämmande (1). Om sjuksköterskan inte skulle värna om patientens 
autonomi är risken att sjuksköterskan förlorar patientens förtroende (29,35). Endast en 
artikel diskuterar de etiska principerna och vad de innebär (26). Många av de andra 
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artiklarna tog upp att det är viktigt att värna om patientens autonomi, men utan att 
nämna de övriga principerna (18,19,22,24,26,30,33,35). Vårdpersonal ska dock inte helt 
och hållet överlåta ansvaret att fatta ett beslut på patienten, utan stödja och hjälpa 
patienten så att han kan komma fram till rätt beslut (1). Patientens förtroende är 
väsentligt i alla situationer. Utan det kommer patienten att misstro allt som sker kring 
hans vård vilket kan innebära att han vägrar all vård som erbjuds. Det i sin tur kan 
påverka läkningsprocessen. Patienten blir i allra högsta grad lidande. Han kan uppleva 
det som ett för tungt ansvar att tvingas ta beslut om sin vård och behandling. Det kanske 
inte finns några enkla lösningar, men om sjuksköterskan är lyhörd för patientens 
reaktioner och försäkrar sig om att han får tillräckligt med information och stöd, 
underlättar det för patienten att välja. 
 
MDS är ett instrument som gör det möjligt att undersöka vilka specifika situationer som 
upplevs mest moraliskt stressande för sjuksköterskor och vårdpersonal (27,39). När 
dessa situationer är identifierade kan vidare arbete påbörjas för att komma fram till 
möjliga lösningar. På detta sätt kan det etiska beslutsfattandet underlättas samtidigt som 
personalen mår bättre. Det är då viktigt att organisationen och ledningen tar till sig 
resultaten av MDS och verkligen försöker att göra arbetsmiljön bättre. MDS skulle även 
kunna ligga till grund för vidare forskning. Vid telefonkontakt med en av författarna till 
den svenska MDS-studien, framkom att MDS-instrumenten inte används i någon stor 
utsträckning i Sverige. Eftersom det svenska instrumentet är nytt hoppas vi på att 
användningen kommer att öka. 
              
Två artiklar beskriver en strategi för att hantera etiska problem och dilemman. Den 
består av fyra delar, medvetenhet, förhandling, förklaring och tvång. När sjuksköterskan 
försöker lösa etiskt svåra situationer med hjälp av de tre första alternativen men inte 
uppnår något resultat, återstår att ta till tvång. Valet av behandling vägs mot patientens 
autonomi och kombineras med sjuksköterskans tidigare erfarenheter av att hantera 
liknande situationer (29,35). Det är viktigt att kommunikationen fungerar mellan 
sjuksköterska, läkare, kollegor och anhöriga. På så sätt finns det möjlighet att kunna 
rådgöra med alla, få nya idéer och få bekräftelse på beslut. 
 
Konklusion  
 
Sjuksköterskorna fick beredskap i etiska och moraliska situationer bland annat genom 
utbildning i etik och genom erfarenhet av vårdsituationer. Sjuksköterskan kunde agera 
som patientens advokat och därigenom stödja patienten i hans val av vård, samt skydda 
hans intressen gentemot organisationen, olika vårdinstanser och anhöriga. För att 
utveckla och underhålla yrkesetiken var det viktigt att reflektera över etiska situationer i 
det dagliga arbetet, men många sjuksköterskor tyckte att tiden sällan räckte till för detta. 
I reflektionsgrupper kunde sjuksköterskor diskutera och analysera sina erfarenheter, 
samt se dem ur andra perspektiv vilket hjälpte dem att lösa problemen. Klinisk 
handledning stimulerade också till reflektion och ökade deltagarnas insikt, gjorde dem 
trygga i sig själva och på så sätt kunde det ge dem möjligheter och mod att hantera 
etiskt svåra situationer.  Det var viktigt med stöd och support från arbetsledning och 
kollegor. Konflikter uppstod när vårdpersonal inte utförde sina arbetsuppgifter på ett 
noggrant och professionellt sätt. För att undvika repressalier som exempelvis 
uppsägning, sämre lön och utfrysning bland arbetskamraterna, var det vanligt att inte 
tillrättavisa eller ange kollegor som agerat etiskt felaktigt. Den moraliska stressen kunde 
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mätas genom att använda ett bedömningsinstrument som kallas MDS, där olika 
situationer skulle värderas utifrån hur stressande de upplevdes.  
 
Implikation  
 
Även om dagens sjuksköterskeutbildning tar upp ämnet etik finns det behov av fortsatt 
utbildning på arbetsplatsen. Tillfällen för reflektion och diskussion av etiska situationer 
på arbetsplatsen vore önskvärda. Samtliga sjuksköterskor borde erbjudas möjlighet till 
att delta i handledningsgrupper. Det bör vara en självklarhet att kunna gå till kollegor 
och till sin avdelningschef för att få stöd och support i etiska frågor. Det behövs mer 
forskning om hur sjuksköterskor kan utveckla sin beredskap i etiska och moraliska 
situationer, dels för att känna trygghet i sitt arbete som sjuksköterska och dels för att 
kunna ge bästa möjliga vård till patienten. För att kartlägga vilka etiska situationer och 
områden som upplevs som svårast kan MDS vara ett bra hjälpmedel. Med detta som 
utgångspunkt kan sedan en idébank med möjliga lösningar till etiska problem/dilemman 
arbetas fram. 
 
 



Referenser: 
 
1.  Jahren Kristoffersen N. Kapitel 4-6. i Jahren Kristoffersen N, redaktör. Allmän 

Omvårdnad, del 1. Sockholm: Liber AB; 2002. s. 213-430. 
2.  Kopala B, Burkhart L. Ethical dilemma and moral distress: Proposed new NANDA 

diagnoses. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications  
2005;16(1):3-13.  

3. Malmsten K. Etik i basal omvårdnad… i någon annans händer. Lund: 
Studentlitteratur; 2001. 

4. Bonnair A, Vikenhem J. Kapitel 2. i Jahren Kristoffersen N, redaktör. Allmän 
Omvårdnad, del 1. Stockholm: Liber AB; 2002. s. 83-131. 

5.    Nationalencyklopedin. Uttagen 061005. Tillgänglig på URL: 
      http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258830&i_word=moral 
6. Kide P. Etik och moral i vård och omsorg. Stockholm: Hemtjänst Förlag; 1998.  
7. Nationalencyklopedin. Uttagen 061005. Tillgänglig på URL: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144580&i_word=etik 
8. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Uttagen 061220. Tillgänglig på URL: 

http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf 
9. Östlinder G, red. Perspektiv i omvårdnadsarbetet. Helsingborg: Schmidts 

Boktryckeri AB; 1989. 
10. Nationalencyklopedin. Uttagen 061023. Tillgänglig på URL: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O135178&i_word=dilemma 
11. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Raadu G. Författningshandbok för personal 

inom hälso- och sjukvård 2006. Stockholm: Liber AB; 2006.  
12. Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Raadu G.  
      Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård 2006. Stockholm: Liber  
      AB; 2006. 
13. Sekretesslagen (1980:100). Raadu G. Författningshandbok för personal inom hälso-

och sjukvård 2006. 
14. Socialtjänstlagen (2001:453). Raadu G. Författningshandbok för personal inom 

hälso- och sjukvård 2006. 
15. Peter E, Lerch Lunardi V, Macfarlane A. Nursing resistance as ethical action: 

literature review. Journal of Advanced Nursing 2004;46(4):403-416. 
16. Eide M. Ständiga samtal motverkar etisk stress. Vårdfacket. 2005. Hämtad 061005. 

Tillgänglig på URL: http://www.vardfacket.se/article.aspx?articleID=13244 
17. Bentling S, Segesten K, Athlin E. Kapitel 3. i Jahren Kristoffersen N, redaktör. 

Allmän Omvårdnad, del 1. Stockholm: Liber AB; 2002. s. 133-211. 
18. Doane G, Pauly B, Brown H, McPherson G. Exploring the heart of ethical nursing 

practice: implications for ethics education. Nursing Ethics 2004;11(3):240-253. 
19. Varcoe C, Doane G, Pauly B, Rodney P, Storch J L, Mahoney K et al. Ethical  

practice in nursing: working the in-betweens. Journal of Advanced Nursing 
2004;45(3):316-325. 

20. Johnstone M-J, Da Costa C, Turale S. Registered and enrolled nurses’ experiences 
of ethical issues in nursing practice. Australian Journal of Advanced Nursing 
2004;22(1):24-30. 

21. Rodney P, Varcoe C, Storch J L, McPherson G, Mahoney K, Brown H, et al. 
Navigating towards a moral horizon: a multisite qualitative study of ethical practice 
in nursing. Canadian Journal of Nursing Research 2002;34(3):75-102. 

22. Woods M. A nursing ethic: the moral voice of experienced nurses. Nursing Ethics 
1999;6(5):423-433. 



  
 

23. Biton V, Tabak N. The relationship between the application of the nursing ethical 
code and nurses’ work satisfaction. International Journal of Nursing Practice 
2003;9:140-157. 

24. Smith C V, Godfrey N S. Being a good nurse and doing the right thing: a qualitative 
study. Nursing Ethics 2002;9(3):301-312. 

25. Wurzbach ME. Comfort and nurses’ moral choices. Journal of Advanced Nursing 
1996;24(2):260-264. 

26. Lipp A. An enquiry into a combined approach for nursing ethics. Nursing Ethics 
1998;5(2):122-138. 

27. Corley MC, Elswick RK, Gorman M, Clor T. Development and evaluation of a 
moral distress scale. Journal of Advanced Nursing 2001;33(2):250-256. 

28. Blake C, Guare RE. Nurses’ reflections on ethical decision making: implications for 
leaders. Journal of the New York State Nurses Association 1997;28(4):13-16. 

29. Slettebø Å, Haugen Bunch E. Solving ethically difficult care situations in nursing 
homes. Nursing Ethics 2004;11(6):543-552.   

30. Oberle K, Tenove S. Ethical issues in public health nursing. Nursing Ethics 
2000;7(5):425-438.  

31. O’Connor T, Kelly B. Bridging the gap: a study of general nurses’ perceptions of 
patient advocacy in Ireland. Nursing Ethics 2005;12(5):453-467. 

32. Sørlie V, Kihlgre A, Kihlgren M. Meeting ethical challenges in acute nursing care 
as narrated by registered nurses. Nursing Ethics 2005;12(2):133-142. 

33. Monterosso L, Kristjanson L, Sly PD, Mulcahy M, Holland BG, Grimwood S, 
White K. The role of the neonatal intensive care nurse in decision-making: 
advocacy, involvement in ethical decisions and communication. International 
Journal of Nursing Practice 2005;11(3):108-117. 

34. Durgahee T. Reflective practice: nursing ethics through story telling. Nursing Etics 
1997;4(2):135-146. 

35. Slettebø Å, Haugen Bunch E. Ethics in nursing homes: experience and casuistry. 
International Journal of Nursing Practice 2004;10(4):159-165. 

36. Redman B, Fry S. Ethical conflicts reported by registered nurse/certified diabetes 
educators: a replication. Journal of Advanced Nursing 1998;28(6):1320-1325. 

37. Park H, Cameron ME, Han S, Ahn S, Oh H, Kim K. Korean nursing students’ 
ethical problems and ethical decision making. Nursing Ethics 2003;10(6):638-653. 

38. Doane GAH. Am I still ethical? The socially-mediated process of nurses’ moral 
identity. Nursing Ethics 2002;9(6):623-635. 

39. Kälvemark Sporrong S, Höglund AT, Arnetz B. Measuring moral distress in 
pharmacy and clinical practice. Nursing Ethics 2006;13(4):416-427. 

40. Duncan SM. Ethical challenge in community health nursing. Journal of Advanced 
Nursing 1992;17(9):1035-1041. 

41. Berggren I, Severinsson E. Nurse supervisors’ actions in relation to their decision-
making style and ethical approach to clinical supervision. Journal of Advanced 
Nursing 2003;41(6):615-622. 

42. Willman A, Stoltz P. Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2002. 
 
 
 
 
 
 



  
 

Tabell 1. Sökhistoria            Bilaga 1:1 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 

abstract 
Urval 

1 
Urval 2 
Valda 

artiklar 

Referens 
i arbetet 

Cinahl 061005 
Colleague* 
and ethic* 
and nurs* 

52 18 7 2 21,26 

Cinahl 061005 

Ethic* 
And nurs* 

And 
Patient 

advocacy 

23 7 2 2 30,31 

Cinahl 061008 

Nurse 
attitudes and 
ethic* and 

human rights 

6 3 1 1 20 

Academic 
Search 
Elite 

061009 
Ethical 

dilemma* and 
nurs* 

135 40 12 2 29,39 

Cinahl 
 

061009 
 

Ethic* 
and nurs* 

and 
Ethics,nursing 

116 17 10 7 
18,19,22 
23,24,32 

36  

Cinahl 061009 
Nurses 

and 
Ethical issues 

23 1 1 1 28 

Academic 
Search 
Elite 

061010 

Ethic* and 
professional* 
and nurs* and 
nursing ethics 

146 63 3 2 27,34 

Cinahl 061010 

Ethic* and 
professional* 

and nurs*  
and ethics, 

nursing 

45 11 2 1 41 

Cinahl 061017 

Decision 
making and 
clinical and 

ethical issues 
and methods 

24 3 2 2 33,35 

 
Cinahl 

 
061017 

Ethic* and 
nurs* and 
nursing 
practice 

76 14 4 4 25,37 
38,40 

 
 
 


