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18 
2004 
Kanada 

Doane G 
Pauly B 
Brown H 
McPherson G 
 

Exploring the heart of 
ethical practice: 
implications for 
ethics education 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskor och studenter 
använder och erfar etik i det 
dagliga arbetet. 

Kvalitativ metod 
19 diskussions-
grupper varav 4 
med studenter och 
15 med sjuk-
sköterskor,  3-7 
deltagare per 
grupp 

Etisk omvårdnad utvecklades genom utbildning i etik, 
erfarenhet och av olika förväntningar från omgivningen 
Samtidigt som etisk omvårdnad var en personlig process 
påverkades och formades den av andra personer i 
omgivningen. 

19 
2003 
Kanada 

Varcoe C 
Doane G 
Pauly B 
Rodney P 
Storch J L  
Mahoney K 
McPherson G 
Brown H 
Starzomski R 

Ethical practice in 
nursing: working the 
in-betweens 

Syftet var att undersöka etikens 
mening och hur den praktiseras ur 
ett sjuksköterskeperspektiv.  
 

Kvalitativ metod 
n = 87  
19 diskussions-
grupper varav 
15 grupper med 
sjuksköterskor och 
4 grupper med 
studenter 
 

Då sjuksköterskan arbetade med patienter, anhöriga och 
annan vårdpersonal upplevde hon ofta andra åsikter och 
värderingar än sina egna och försökte därför lösa etiska 
bekymmer genom att kompromissa. Deltagarna önskade 
bättre stöd från kolleger och ledning samt mer utbildning i 
etik. 
 
 

20 
2004 
Australien 
 
 
 
 

Johnstone M-J 
Da Costa C 
Turale S 

Registered and 
enrolled nurses’ 
experiences of ethical 
issues in nursing 
practice 

Syftet var att undersöka och 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av etiska och 
mänskliga rättigheter hos 
sjuksköterskor som arbetar inom 
vården i Australien. 

Kvantitativ metod 
n = 398 
sjuksköterskor 
enkätundersökning 

Sjuksköterskorna upplevde ofta problem med vårdchefer 
och organisationen i sitt arbete som vårdare då det gäller 
etiska frågor. Det största problemet var att försvara 
patientens rättigheter och värdighet, att utöva vård med 
risk för deras egen hälsa och arbetsmönster som 
begränsade patientens möjlighet till att få omvårdnad. Mer 
utbildning i etik efterfrågades. 

21 
2002  
USA 

Rodney P 
Varcoe C 
Storch J L 
McPherson G 
Mahoney K 
Brown H 
Pauly B 
Hartrick G 
Starzomski R 

Navigating towards a 
moral horizon: a 
qualitative study of 
ethical practice in 
nursing 

Att undersöka etikens mening och 
antagandet av etisk praxis där 
metaforen moralens horisont 
representerar det goda dit 
sjuksköterskorna vill nå. 

Kvalitativ metod 
n = 87  
19 diskussions-
grupper varav 4 
med studenter och 
15 med sjuk-
sköterskor 

För att nå den moraliska horisonten hade sjuksköterskor 
mycket hjälp och stöd från kolleger, av riktlinjer och 
normer samt av utbildning i etik. 
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22 
1999 
Nya Zeeland 

Woods M A nursing ethic: the 
moral voice of 
experienced nurses 

Syftet var att studera erfarna 
sjuksköterskors dagliga moraliska 
beslutsfattande. 

Kvalitativ metod 
n = 8   
sjuksköterskor 
2 semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor per 
sjuksköterska 

Ändamålsenlig förmåga till moraliskt beslutsfattande 
kunde inte underskattas. Lämplig utbildning i etik var 
nödvändig och en viktig del i all sjuksköterske-utbildning.  
Etisk utbildning skulle ges på ett sätt som främjade god 
omvårdnad, genom reflektion av både verkligheten och 
idealet. Omvårdnadsetik kunde fungera som en röst, en 
process och ett ramverk för etisk utbildning. 

23 
2003 
Israel 

Biton V 
Tabak N 

The relationship 
between the 
application of the 
nursing ethical code 
and nurses’ work 
satisfaction 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskor uppfattar den 
etiska koden och hur den används 
i arbetet. Forskarna tittade även 
på hur den etiska koden påverkar 
trivseln på arbetet.   

Kvantitativ metod 
n = 158 
sjuksköterskor   
enkätundersökning 

Resultatet visar att sjuksköterskor bättre klarar av att 
konfrontera etiska dilemman om de använder sig av den 
etiska koden i arbetet. Resultatet visar också att ju bättre 
sjuksköterskor klarar av att lösa etiska frågor desto bättre 
trivs de på arbetsplatsen. 

24 
2002  
USA 

Smith C V 
Godfrey N S 

Being a good nurse 
and doing the right 
thing: a qualitative 
study 

Syftet var att undersöka vad 
uttrycken ”en god sjuk-sköterska” 
och att ”göra rätt saker” betyder 
ur en amerikansk sjuksköterskas 
synvinkel             

Kvalitativ metod 
n = 53  
sjuksköterskor 
som svarade på 
öppna frågor 

Att vara en god sjuksköterska och att göra rätt saker hörde 
ihop och var både komplext och subjektivt. Det innebar 
att både ha en god etisk förmåga och en god etisk 
personlighet som till exempel att bry sig om, att visa 
respekt, att sätta patienten i centrum, att ha professionell 
kunskap och att kunna tänka kritiskt. Intuition och 
analytisk förmåga värderades högt. 

25 
1996 
USA 

Wurzbach ME Comfort and nurses’ 
moral choices 

Syftet var att utforska relationen 
mellan konceptet trygghet och 
sjuksköterskors beslut vid 
moraliska problem. 

Kvalitativ metod   
n = 15 
sjuksköterskor 
semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna och neutrala 
frågor 

Resultatet visade att sjuksköterskor inom långvården 
fungerade i rollen som förmedlare och kontakt. De hade 
ett ideal bild för hur en god sjuksköterska ska agera. De 
redovisade också för olika principer för god vård. Känslan 
av trygghet, både den egna och patientens, var basen för 
moraliska val.   

26 
1998 
Storbritannien 

Lipp A An enquiry into a 
combined approach 
for nursing ethics 

Syftet var att belysa hur 
sjuksköterskor fattar etiska beslut 
i det dagliga arbetet. 

Kvalitativ metod 
n = 8 
sjuksköterskor 
intervjuer med 
öppna frågor 

Samtidigt som sjuksköterskorna använde sig av  
traditionella etiska och moraliska principer och av tidigare 
reflektioner påverkades de mycket av sina kolleger, 
överordnade och av organisationen i det etiska 
beslutstagandet. 
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27 
2001 
USA 

Corley MC, 
Elswick RK, 
Gorman M, 
Clor T 

Development and 
evaluation of a moral 
distress scale 

Syftet var att utveckla och 
utvärdera “the moral distress 
scale” från 1994 till 1997. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
n = 214  
sjuksköterskor  

Resultaten stödjer validiteten och reliabiliteten av ”the moral 
distress scale”. Instrumentet är ändamålsenligt för att mäta 
moralisk stress. 
 

28 
1997 
USA 

Blake C 
Guare RE 

Nurses’ reflections on 
ethical decision 
making: implications 
for leaders 

Syftet var att undersöka etiska 
dilemman som sjuksköterskor i 
akutsjukvården erfar, känslorna 
de upplever när de fattar beslut, 
kunskapsbanken de använder 
för att ta beslut, och tillgängliga 
resurser de har för lämpligt 
beslutsfattande. 

Kvalitativ metod 
n = 11   
sjuksköterskor som 
intervjuades 3 
gånger vardera  

Respons på etiska dilemman påverkades av organisationens 
policy, patientens rättigheter, omvårdnad, uppfattad idealisk 
handling och utförd handling. Identifierade etiska dilemman 
tillhörde kategorierna patientens rättigheter, att följa 
institutionens policy/läkarens ordination, meningslös behandling 
för döende, ej HLR, ej rapportering av tjänstefel och när läkaren 
inte informerade patienten korrekt. För att lösa konflikter  
användes handledare och grupparbete. Att vara tyst och inte 
säga något vid etiska dilemman grundade sig i deltagarens 
värderingssystem, vårdetiken för kollegor, patienter och 
anhöriga, den ekonomiska betydelsen av rapportering, 
etiska/lagliga följden av tjänstefel och oro för kollegiala 
relationer. Modeller för beslutsfattande användes i arbetet. 
Vårdande attityd var tydlig i relationen till patienter, familjer 
och kollegor. 

29 
2004 
Norge 

Slettebø Å, 
Haugen Bunch E 

Solving ethically 
difficult care 
situations in nursing 
homes 

Syftet var att belysa  
sjuksköterskors strategier för att 
lösa eller möta etiskt svåra vård-
situationer på ett sätt som visar 
respekt för patientens integritet 
och främjar deras självaktning. 

Kvalitativ metod 
n = 14  
sjuksköterskor på 
äldreboende 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer på 
arbetsplatsen 

Tre användbara strategier identifierades: Förhandling,  
verbal förklaring med ickeverbal försäkrande attityd,  
samt tvång. 
 

30 
2000 
Kanada 

Oberle K 
Tenove S 

Ethical issues in 
public health nursing 

Syftet var att undersöka vilka 
etiska problem sjuksköterskor 
erfar. 

Kvalitativ metod 
n = 22  
sjuksköterskor 
semistrukturerade 
intervjuer 

Fem teman av etiska problem identifierades  
1. relationen med vårdprofessioner 2. systemfrågor (spridning 
av befogade resurser, policy och lag som stöd och restriktion, 
stödsystem för praktiserande sjuksköterskor) 3. relationskaraktär 
(relationens natur, oberoende kontra beroende, sätta gränser) 4. 
respekt för personer (autonomi, klientens sammanhang, 
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     tystnadsplikt) 5. risktagande (personlig integritet, 
värderingskonflikter och fysisk fara). 

31 
2005 
Irland 

O’Connor T  
Kelly B 

Bridging the gap: a 
study of general 
nurses’ perceptions of 
patient advocacy in 
Ireland 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av 
att agera som patientens advokat 
och hur de utför denna uppgift. 
Studiens resultat jämfördes med 
litteratur i ämnet. 

Kvalitativ metod 
n = 20 
sjuksköterskor 
fokusgrupper 
intervjuades 3 
gånger 

Som patientens advokat är sjuksköterskan kopplingen 
mellan patienten och omgivningen. Huvudorsaken till att 
sjuksköterskan tar på sig rollen är patientens sårbarhet. 
Sjuksköterskan använder sig av patientens kunskap, sin 
egen kliniska kunskap och kunskap om organisationens 
funktion. Sjuksköterskan skiljer på klinisk- och  
organisatorisk advokatyr. Konflikter och konfrontationer 
är en risk för sjuksköterskan både professionellt och 
personligt och behöver därför stöttning.   

32 
2005 
Sverige 

Sørlie V 
Kihlgren A 
Kihlgren M 

Meeting ethical 
challenges in acute 
nursing care as 
narrated by registered 
nurses  

Syftet var att belysa 
sjuksköterskors erfarenhet av att 
vara i etiskt svåra 
vårdsituationer och att arbeta på 
en akutavdelning. 

Kvalitativ metod 
n = 20  
sjuksköterskor som 
intervjuades 

Sjuksköterskorna berördes mest av ansvarsbördan, 
arbetsmiljön och emotionella reaktioner. I diskussionen 
fokuserade de på patienten och möjliga negativa 
konsekvenser för dem. Sjuksköterskorna hade höga krav 
på sig själva och på deras interaktion med patienterna. 
Kraven skapades av dem själva utifrån vad de trodde 
patienterna egentligen krävde av dem.  

33 
2005 
Australien 

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 

Syftet var att utforska och 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av sin roll som 
patientens advokat. Syftet var 
också att undersöka vilka 
kliniska situationer som orsakar 
bekymmer samt hur involverade 
sjuksköterskorna är i etiskt 
beslutsfattande.  

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
n = 61 
sjuksköterskor  
enkätundersökning 

Sjuksköterskors beslutsfattande gjordes främst som 
patientens advokat för barnets och familjens bästa. De 
använde klinisk kunskap och erfarenhet för att ta beslut. 
De redovisade tydligt etiska problem och svarade på 
dem enligt det kliniska scenariot. Sjuksköterskorna var 
bestämda i sina åsikter fast några av dem var mer 
passiva.  
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34 
1997 
Storbritannien 

Durgahee T Reflective practice: 
nursing ethics 
through story telling 

Syftet var att utforska och 
identifiera möjliga effekter av 
reflektiv analys i 
sjuksköterskans förmåga att 
fatta etiska beslut  

Kvalitativ metod 
n = 110  
sjuksköterskor 
som arbetade inom 
kommunen, på 
sjukhus och på 
psykiatriska 
avdelningar 
10 grupper med 11 
deltagare per 
grupp 

Den här studien visar att etiskt beslutsfattande är mycket 
komplext. Variationen av element skiljer sig utifrån olika 
kontexter. Den etiska beslutsprocessen består av följande 
koncept:   
Narrativt  resonemang - textmässig eller verbal  
beskrivning som hjälper till att identifiera  
huvudproblemen för att nå insikt och generera etiska  
principer.   
Interaktivt resonemang - diskussion och ifrågasättande 
som hjälper till att avkoda och ta fram hur och varför  
beslut fattas. 
Psykoanalytiskt och personligt självförtroende - för att  
se, söka och hjälpa andra att se praktiska lösningar. 
De här tre komponenterna går in i varandra och bildar en 
cirkulär process. Det råder inga tvivel om att reflektivt  
lärande har ökat studenternas nivå av självförtroende  
och att vara mer kritiska i sitt arbete. 

35 
2004 
Norge 

Slettebø Å 
Bunch EH 

Ethics in nursing 
homes: experience 
and casuistry 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors metoder för att 
lösa etiskt svåra vårdsituationer 
på vårdhem. Målet för artikeln 
var att presentera en modell för 
hur sjuksköterskor kan hantera 
sådana situationer. 

Kvalitativ metod 
n = 14  
sjuksköterskor på 
äldreboende  
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer på 
arbetsplatsen 

Sjuksköterskorna använde sig av tidigare erfarenhet i 
etiskt svåra situationer. En modell utformades för 
planering och genomförande av arbetet i samverkan med 
patienten. Fyra handlingsalternativ fastställdes, 
medvetenhet, förhandling, förklaring och restriktion. 
Dessa ställdes i relation till tidigare erfarenhet och målet 
kunde uppfyllas.  

36 
1998 
USA 

Redman BK 
Fry ST 

Ethical conflicts 
reported by registered 
nurse/certified 
diabetes educators: a 
replication 

Syftet var att identifiera etiska 
konflikter rapporterade av 
sjuksköterskor och undersöka de 
etiska konflikternas relation till 
variabler som befolkning, 
utbildning och 
praktikmottagning. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
n = 103  
sjuksköterskor 
enkät med öppna 
frågor 
 
 

De vanligaste konflikterna var oenighet med medicinsk 
praktik. Mindre vanliga var professionella 
uppgifter/plikter, patient-compliance, hälsopolicy, 
institutionella restriktioner/funktioner, studieetik, övriga 
icke-etiska dilemman. En relation till variablerna 
konstaterades. Sjuksköterskor i klinisk praktik var mindre 
benägna att beskriva en konflikt angående oenighet med 
medicinsk praxis än de i andra roller.   
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37 
2003 
Korea 

Park H 
Cameron ME 
Han S 
Ahn S 
Oh H 
Kim K 

Korean nursing 
students’ ethical 
problems and ethical 
decision making 

Syftet var att undersöka sjuk-
sköterskestuderandes erfarenhet 
av etiska problem under  
praktiken och användningen av  
modeller för etiskt 
beslutsfattande. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
n = 97 
sjuksköterske-
studerande som fick 
skriva essäer 
 

Sjuksköterskestuderande upplevde etiska problem inom 
områdena; andra vårdprofessioner, livskvalitet och 
palliativ vård, oenighet med patienters beteende, 
HIV/AIDS patienter och andra smittsamma sjukdomar 
samt övrigt. 94 % av sjuksköterskestudenterna var 
hjälpta av en modell för etiskt beslutsfattande. 

38 
2002 
Kanada 

Doane GAH Am I still ethical? 
The socially-
mediated process of 
nurses’ moral identity 

Syftet var att beskriva resultatet 
i en då opublicerad forskning 
om meningen och utförandet av 
sjuksköterskors etiska arbete i 
olika kliniska miljöer samt om 
den moraliska identitetens 
utveckling och betydelse.  

Kvalitativ metod 
19 diskussions-
grupper varav 4 
med studenter och 
15 med sjuk-
sköterskor,  2-7 
deltagare per grupp 

Sjuksköterskans moraliska identitet var berättande, 
förmedlande, relaterande och kontextuell. Den var 
centralt viktig i etiska frågor. Reflektion och inre dialog 
i etiska frågor var av vikt. Denna utveckling var en djupt 
personlig sak.  

39 
2006 
Sverige 

Kälvemark 
Sporrong S, 
Höglund AT, 
Arnetz B 

Measuring moral 
distress in pharmacy 
and clinical practice 

Syftet var att konstruera och 
utvärdera ett instrument för att 
mäta moralisk stress som skulle 
vara relevant för de flesta 
vårdrelaterade arbetsplatser. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod  
3 semistrukturerade 
fokusgrupper med 
5-7 deltagare per 
grupp  
Yrken: läkare, 
sjuksköterskor, 
läkarsekreterare, 
farmaceuter, 
apotekstekniker.  
Vid testning av 
instrumentet: 
n = 259 varav 200 
på sjukhus och 59 
på apotek 

Detta instrument behöver vidareutvecklas och testas. 
Jämfört med andra ”Moral distress scales” är detta 
instrumentets styrka att det har fokus på vardagliga 
etiska dilemman och att det kan användas på olika 
vårdrelaterade arbetsplatser. 



  
 

                Bilaga 2:7 
Referensnr 
Publika- 
tionsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte  Metod 
Urval 

Slutsats 

40 
1992 
Kanada 

Duncan SM Ethical challenge in 
community health 
nursing 

Syftet var beskriva den etiska 
konfliktens natur i kommunal 
sjukvård.  

Kvalitativ metod 
n = 30 
sjuksköterskor  
enkätundersökning 
med öppna frågor 

Svåra etiska situationer beskrevs inom följande 
områden: patientens rättigheter (föräldraproblem, vuxna 
med mentala problem och tonåringen kontra familjen), 
interaktionen med kollegor och systemet samt 
sjuksköterskans rättigheter att agera enligt personliga 
och professionella värderingar. 
 

41 
2002 
Norge 

Berggren I, 
Severinsson E 

Nurse supervisors’ 
actions in relation to 
their decision-making 
style and ethical 
approach to clinical 
supervision 

Syftet var att utforska 
beslutsfattandestil och etisk 
ansats hos handledare i klinisk 
handledning genom att fokusera 
på prioriteringar och 
ingripanden i 
handledningsprocessen. 

Kvalitativ metod 
n = 4  
handledare för 
klinisk handledning 
av sjuksköterskor 
med minst 2 års 
erfarenhet. 
2 intervjuer per 
handledare 

Kliniska handledare för sjuksköterskor reflekterar ofta  
över autonomi, samt innehåll och sammanhang vad  
gäller integritet. De använde en etisk utgångspunkt som 
fokuserade på vårdsituationer. Handledarna agerade som 
förebilder och delade med sig av sin kunskap samt lade 
fokus på patientrelaterade situationer. De använde  
utvärdering som underlag för nya beslut. Den här typen  
av beslutsfattande kan stärka de handledda  
sjuksköterskornas professionella identitet.  

  
 
 
 


