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Sammanfattning: I den dagliga vården möter sjuksköterskan ständigt 

situationer som har ett etiskt perspektiv. En utvecklad 

personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och 

andras värden är en betydelsefull del vid dessa möten. För att 

kunna möta etiska problem måste också den egna och 

patientens sårbarhet uppmärksammas och reflekteras. 

Sårbarheten kan ses som en tillgång, men kan också 

upplevas som en påfrestning som leder till känslomässig 

stress och ohälsa. På grund av denna påfrestning är det 

betydelsefullt att identifiera de situationer som 

sjuksköterskan uppfattar som etiskt problematiska samt 

beskriva upplevelsen av dessa för att kunna ge patienten en 

bättre vård. Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser av etiska situationer och 

problem inom omvårdnaden. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie där 18 vetenskapliga artiklar bearbetades och 

analyserades. Resultatet visar att sjuksköterskor drivs av en 

vilja att göra det bästa för patienten, och när inte denna vilja 

kan följas upplevs etiska situationer och problem. De 

upplevde underbemanning, bristande kompetens och oetiskt 

beteende hos kollegor som faktorer som gav upphov till 

etiska situationer och problem. Trots en medvetenhet om vad 

som är rätt och fel i en situation, begränsades sjuksköterskan 

av olika faktorer att bedriva god vård med patienten i fokus. 

För att öka den etiska medvetenheten krävs etisk reflektion 

samt forskning om hur sjuksköterskan använder etiska 

teorier, principer och riktlinjer i den vardagliga 

omvårdnaden.  
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Abstract:   In everyday health care the nurse is constantly confronted 

with situations presenting ethical issues. A developed 

personal ethical ability and a good knowledge of one´s own 

and others´ values is an important part in dealing with such 

situations. To be able to meet ethical issues the vulnerability 

of one´s own and of the patients´ must also be noticed and 

reflected upon. The vulnerability can be seen as an asset, but 

can also be experienced as a strain which leads to emotional 

stress. Because of this strain it is important to identify the 

situations that nurses experience as ethical complicated 

along with describing the experience of these situations. The 

aim of this study was to describe the nurse´s experience of 

ethical situations and issues in nursing practice. The study 

was conducted as a literature review where 18 research 

articles were processed and analyzed. The results showed 

that the nurse is compelled by a desire to do what is best for 

the patient. When this desire cannot be followed, ethical 

situations and issues arise. Nurses experienced understaffing, 

lack of competence and unethical behavior among 

colleagues as factors leading to ethical situations and issues. 

Despite a consciousness of what is right and wrong in certain 

situations, the nurse was limited by different factors in 

providing quality care with the patient in focus. Reflection of 

ethical issues and further research on how the nurse uses and 

applies ethical theories, principles and guidelines in the daily 

nursing practice, are all needed, in increasing ethical 

awareness. Awareness, in turn, leads to a “platform of 

courage” in confronting ethical issues. 
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Inledning 

 

Etik har en betydelsefull plats i omvårdnaden för att skapa omsorgsfull vård för 

patienten. Sjuksköterskans arbete innefattar ett etiskt handlande som är en förutsättning 

för att kunna bedriva vård för allmänheten på ett tryggt och tillitsfullt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). I det dagliga arbetet möter sjuksköterskan ständigt etiska 

situationer där självklara lösningar saknas. Då sjuksköterskan ska handla på ett etiskt 

och moraliskt sätt behövs det en teoretisk grund i etiska koder och principer (Sarvimäki 

& Stenbock-Hult, 2008). För att kunna möta en etisk situation behöver sjuksköterskan 

känna igen rättvisa och orättvisa och vad som gör gott för patienten. Medvetenhet om de 

egna och patientens värderingar samt kunskaper om etiska grundbegrepp som rättvisa, 

omsorg och integritet är centralt i mötet med etiska situationer och problem. Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en 

humanistisk värdegrund. Omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet ska genomsyra vårdandet. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) är en vägledning till hur sjuksköterskan bör arbeta och 

handla grundat på sociala värderingar och behov. I en studie av Heymans, van der 

Arend och Gastmans (2007) framkom det att de etiska koderna användes just som en 

vägledning i det professionella yrkesutövandet. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) 

beskriver att sjuksköterskan även bör ha en väl utvecklad personlig etisk och moralisk 

förmåga. Den personliga etiska förmågan grundar sig i sårbarhet vilken är en 

förutsättning för den goda omvårdnaden. Sårbarheten kan ses som en tillgång då den 

skapar en öppenhet för det som händer i omgivningen. En studie av Stenbock-Hult och 

Sarvimäki (2011) visar också att sårbarhet kan uppfattas som en belastning vilket leder 

till känslomässig stress och ohälsa. Sjuksköterskors upplevelser av att identifiera och 

möta etiska situationer bör därför undersökas och beskrivas.  
 

Bakgrund 

 

Ordet etik härstammar från grekiskans éthos som översätts med det hemvanda, det 

invanda. Ordet moral kommer från latinets mos och betyder seder och bruk (Stryhn, 

2007). Etik och moral används ofta tillsammans där moral står för handlingarna och det 

som uträttas medan etik bygger på valet av handlingar och teoretiska reflektioner, det 

som bör uträttas. Etik grundas på värden och principer, och hur människan tänker om 

dessa. Värdena är vägledande för att kunna agera och ta beslut i etiska situationer. 

Värden delas in i personliga- och professionella värden. Personliga värden grundas på 

personliga erfarenheter och härstammar från vår uppfostran, kultur, utbildning samt 

livserfarenhet. Dessa värden är de som individen själv uppfattar som värdefullt och 

väsentligt för liv och existens. De värden som människan anser vara betydelsefulla 

uttrycks genom våra moraliska handlingar och etiska val. Att sjuksköterskan reflekterar 

över egna värden är centralt för att kunna möta, förstå och respektera patientens värden 
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[ibid]. En människas värden är avgörande för de handlingar som utförs (Horton, 

Tschudin & Forget, 2007). Värden är införlivade i människans liv och är en del av en 

människas tillvaro samt styr de val som görs och följs. Sjuksköterskan bör ha en klar 

uppfattning om de egna värdena eftersom det måste vara tydligt varför sjuksköterskan 

agerar och tänker på ett visst sätt. De personliga värdena integreras i yrkesrollen och har 

stort inflytande i hur sjuksköterskan handlar och påverkar därför omvårdnaden av 

patienten. Konflikt kan uppstå om värdena skiljer sig åt vilket kan resultera i stress, 

ångest och utbrändhet (ibid). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) och Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) ska sjuksköterskans värdegrund vila på en humanistisk människosyn. I den 

humanistiska människosynen ses varje människa som en enskild individ och som en 

helhet bestående av kropp och själ (Arlebrink, 2006). Individen är en fri varelse men har 

ett ansvar över både sig själv och andra. Det humanistiska synsättet menar att 

människan lever i en gemenskap och är beroende av varandra vilket leder till ett 

ömsesidigt ansvar. Utifrån ett humanistiskt perspektiv behandlas en patient utifrån 

dennes förutsättningar, vilket innebär att alla patienter inte behandlas lika i vården, utan 

behandlingen grundas på patientens specifika behov och livssituation. Sjuksköterskan 

bör bedriva vård och omsorg utifrån ett humanistiskt perspektiv. Patientens 

välbefinnande och tillfrisknande är beroende av sjuksköterskans bemötande och 

handling i olika situationer. Sjuksköterskans människosyn synliggörs genom 

bemötandet i samspel med patienten. Sjuksköterskan bör behandla varje individ som 

unik samt se individuella behov och olika förutsättningar hos patienten (ibid). 

Stryhn (2007) beskriver att de professionella värdena utvecklas genom kunskap med 

hjälp av formella riktlinjer. De formella etiska riktlinjerna som vägleder sjuksköterskan 

vid etiska situationer och problem är ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Viktiga professionella värden och etiska grundbegrepp är 

integritet, trygghet, rättvisa och omsorg. De professionella värdena förenas med de 

personliga värdena och sjuksköterskan utvecklar en etisk kompetens. ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor bygger på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och innehåller 

riktlinjer för sjuksköterskans etiska yrkesutövande. Sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Koden har fyra huvudområden som summerar dessa riktlinjer. De fyra 

områdena är sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan och medarbetare. I avsnittet om 

sjuksköterskan och allmänheten beskrivs sjuksköterskans ansvar för att ge människan 

vård, information och stöd samt arbeta för att mänskliga rättigheter och värderingar 

respekteras. Sjuksköterskan och yrkesutövningen beskriver sjuksköterskans ansvar för 

att upprätthålla sin yrkeskompetens samt agera på ett professionellt sätt så att yrkets 

anseende främjas. Sjuksköterskan och professionen fokuserar på sjuksköterskans ansvar 

att arbeta utifrån evidens och skapa en säker och rättvis arbetsmiljö. Avsnittet om 

sjuksköterskan och medarbetare beskriver att sjuksköterskan bör arbeta för goda 

arbetsrelationer där samarbete är centralt (ibid). I en studie av Numinen, van der Arend 

och Leino-Kilpi (2009) framkom det att koderna gav sjuksköterskorna vägledning i 

etiska situationer. De gav inga självklara svar men bistod sjuksköterskan när hon skulle 

agera eller fatta beslut. Även personliga erfarenheter och värderingar användes i de 

etiska situationerna. Sjuksköterskorna använde koderna både avsiktligt och omedvetet. 

De etiska koderna användes omedvetet på grund av att de etiska kodernas värden gick 

hand i hand med sjuksköterskornas professionella värden (ibid). 
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För att veta vilka handlingar som är de moralisk rätta behöver sjuksköterskan kunskap 

om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att 

bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer. Kunskap i de etiska teorierna bidrar till 

att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som 

sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik.  

 

Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Dygder står 

för moraliskt goda karaktärsdrag som människan får genom fostran och goda 

erfarenheter. Enligt Aristoteles är människan i behov av hur förnuftet och känslorna 

förhåller sig till varandra. Det krävs en balans mellan dessa för att handlingen ska bli 

god. En dygdig person handlar utifrån det som anses vara det goda. När dygdetiken 

omsätts i praktiken av sjuksköterskan framhävs egenskaper som leder till det goda för 

patienten. En moralisk sjuksköterska är medveten och insiktsfull som tillämpar sin 

kunskap vid olika handlingsalternativ (ibid). I en studie av Whelton (2002) beskrivs 

omvårdnadsvetenskapen som en komplex vetenskap där många olika typer av kunskap 

måste kombineras för att patientens behov ska kunna tillgodoses. Omvårdnad kan ses 

som en praktisk vetenskap och enligt Aristoteles innehåller en sådan vetenskap kunskap 

om vad som ska göras i en särskild situation. Att veta det rätta att göra för att förhindra 

sjukdom och främja hälsa grundar sig på principer som förklarar och stödjer 

sjuksköterskans beteende. Whelton (2002) tolkar Aristoteles och menar att det som 

anses vara rätt att göra i en särskild situation, också är det rätta att göra som människa. 

Att veta hur patienten påverkas av omvårdnadens handlingar grundar sig i kunskapen 

om mänskligheten. Med denna kunskap som utgångspunkt formas sjuksköterskans goda 

omdöme som tillsammans med kunskap från olika områden är en förutsättning för att 

kunna bedriva god vård (ibid). 

 

Pliktetik även kallad deontologisk etik kommer från grekiskan to deon som kan 

förklaras med det som bör göras. Immanuel Kant är förespråkare för pliktetiken som 

grundas på människans förstånd, autonomi och den goda viljan. Dessa grundläggande 

egenskaper leder individer till olika handlingsalternativ. Plikten styr människans 

handling om vad som bör göras i varje enskild situation. Plikten styrs av individens 

egna känslor och är beroende av individens omdöme. För att individen ska känna plikt 

krävs en moralisk känsla och ett samvete (Sarvimäki & Stenblock-Hult, 2008). 

Människan anses ha eget ansvar för val och handlingar och människans 

självbestämmande, autonomi, är en central del i Kants pliktetik (Stryhn, 2007). Enligt 

Kant har alla människor ett grundläggande lika värde just för att vi är människor. I 

omvårdnaden är denna grundsyn viktig för att stärka patientens autonomi och främja att 

varje individ har en egen fri vilja (Bolmsjö, 2005). Människor är i grunden rationella 

och Kant ansåg att etiken har sitt ursprung i förnuftet. Kant fokuserar på att göra det 

rätta just för att det är det rätta att göra. Konsekvenserna av handlingen saknar betydelse 

för det moraliska värdet, och det är endast de handlingar som grundar sig på plikt som 

är värdefulla ur en moralisk synvinkel. Plikten följs på grund av respekt för de 

moraliska normerna (Christie, Groarke & Sweet, 2008).  

 

Konsekvensetik eller teleologisk etik har sitt ursprung från grekiskans telos som betyder 

mål och ändamål (Sarvimäki & Stenblock-Hult, 2008). Det är konsekvensen av 

handlingen som är av betydelse för handlingens moraliska värde. Det är inte 

anledningen till handlingen som är viktig utan endast konsekvensen som är av 

betydelse. Förutom att sträva efter goda konsekvenser och mål med sina handlingar, är 



  

4 

 

det inom konsekvensetiken även viktigt vem som påverkas av dessa handlingar. 

Altruismen fokuserar på konsekvenser för andra och en handling anses som moraliskt 

riktig om den ökar en annan persons lycka. Inom altruismen är moraliska känslor som 

empati och sympati viktiga begrepp och andras intressen sätts före de egna. Egoismen 

ställer istället de egna intressena framför andra och handlingen anses vara moraliskt god 

när det är konsekvenserna för den som handlar som sätts i fokus. Utilitarismen strävar 

efter att skapa så mycket lycka åt så många som möjligt, och nyttan för flera sätts före 

nyttan för individen (ibid). De etiska principerna som vägleder sjuksköterskan är 

godhetsprincipen, rättviseprincipen, icke-skadaprincipen och autonomiprincipen 

(Stryhn, 2007). Autonomiprincipen innebär frihet att göra egna val för varje enskild 

individ. Autonomin grundar sig på personliga värden och önskemål. Rättviseprincipen 

utgår från att alla människor har lika rätt till vård och behandling oavsett kön, 

socioekonomiska faktorer, religion och etnicitet (ibid). Rättviseprincipen grundar sig 

ofta på utilitarismens tanke om att den handling som skapar nytta för så många som 

möjligt, är den moraliskt riktiga (Bolmsjö, 2005). Godhetsprincipen innebär att göra 

gott och väga nytta mot risk medan icke-skadaprincipen bygger på att inte orsaka skada. 

Båda dessa principer är associerade med plikt som styr handlingen (Stryhn, 2007). 

Godhetsprincipen kan tolkas på olika sätt beroende på vilken situation som uppstår. Att 

göra gott kan vara att bota en sjukdom men det kan också handla om att lindra en 

människas lidande vid livets slut. Godhetsprincipen vägleder sjuksköterskan i vårdandet 

men det är av största vikt att patientens egen syn på hälsa och vad som är gott styr 

handlingarna. De fyra principerna är alla viktiga grundstenar i hälso- och sjukvården 

men konflikter dem emellan kan uppstå. I en vårdsituation kan det vara svårt att veta 

vilken av autonomiprincipen och godhetsprincipen som ska väga tyngst (Bolmsjö, 

2005). 

 

En etisk situation är en situation som har en etisk prägel. Den etiska innebörden måste 

kunna synliggöras i varje vårdsituation för att känna igen när något är rätt eller fel. När 

de etiska situationerna känns igen har sjuksköterskan utvecklat en etisk känslighet 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Ett etiskt problem skapas när konflikt mellan 

värden och principer uppstår. Vid ett etiskt problem finns det oftast en lösning, men 

vägen dit kan vara problematisk. Det etiska problemet kan inte lösas enbart med hjälp 

av kunskap och två parter med likvärdig kunskap kan föreslå två olika lösningar på 

problemet. Detta beror på att de har olika värderingar som ligger till grund för deras 

beslutsfattande i den etiska situationen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Ett etiskt 

dilemma innebär att det finns två eller flera jämbördiga alternativ i en situation, där 

inget av alternativen är det givet bästa (Malmsten, 2008). I många fall kan det vara till 

synes omöjliga val som sjuksköterskan ställs inför (Jansson & Blom, 2007). Samtidigt 

som det ena alternativet väljs, går sjuksköterskan emot de värden och principer som 

förväntas följas i situationen (Thompson, 2006). Thompson et al. (2006) beskriver att 

det finns en benägenhet till att kalla alla etiska svårigheter för dilemman. Eftersom ett 

etiskt dilemma saknar en tillfredsställande lösning undviks att ta ansvar i den etiska 

situationen vilket leder till att möjliga lösningar inte uppmärksammas. Jansson och 

Blom (2007) skriver att valet vid ett etiskt dilemma måste kunna rättfärdigas. Etiska 

regler och riktlinjer som finns inom vårdorganisationen kan ge sjuksköterskan 

vägledning om vilka val som är de rätta i en viss situation.  

Människans sårbarhet är grundläggande för etiken och att vara sårbar innebär att vara 

mottaglig för egna och andras känslor. Sårbarheten kan ses som en personlig egenskap 

och behöver inte vara kopplat till svaghet utan innebär att se och förstå det som sker 
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inom och utanför oss själva. Sårbarheten har även en andra dimension där det finns risk 

för att bli sårad och skadad fysiskt och känslomässigt. Det krävs mod för att bejaka den 

egna sårbarheten och att känna igen den hos andra (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

I en studie av Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) förknippades sårbarheten med både 

positiva och negativa känslor. Att kunna använda sig av sårbarheten sågs som en 

tillgång i vårdandet och skapade en öppenhet för det som händer i omgivningen. Om 

sårbarheten kombinerades med mod ansågs detta istället som en styrka. Modet gör att 

känslor kan uttryckas vilket är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge god 

och omsorgsfull vård. Sårbarheten sågs även som en belastning vilket kunde leda till 

känslomässig stress och smärta. Att ta tillvara på den egna sårbarheten och se det som 

en tillgång innebar att vara öppen och engagerad. Ju mer engagerad och öppen 

sjuksköterskan var desto mer sårbarhet upplevdes. Sjuksköterskorna i studien uttryckte 

att det var betydelsefullt att utgå från egna värderingar för att skydda det personliga 

välbefinnandet (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). I omvårdnaden kan vårdarens 

sårbarhet användas som en tillgång och genom öppenhet blir patientens behov 

synliggjorda. När patient och sjuksköterska delar denna sårbarhet förstår vårdaren 

patienten och en tillitsfull relation skapas (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). För att 

kunna värdera omgivningen och det som sker som rätt eller fel måste sjuksköterskan ha 

en utvecklad moralisk känsla. Den moraliska känslan innehåller våra värderingar och 

dessa känslor och värderingar leder till hur den etiska situationen uppfattas.  

I den dagliga vården möter sjuksköterskan ständigt situationer som har ett etiskt 

perspektiv. En utvecklad personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och 

andras värden är en viktig del vid dessa möten. För att kunna möta etiska problem måste 

också den egna och patientens sårbarhet uppmärksammas och reflekteras. Sårbarheten 

kan ses som en tillgång, men kan också upplevas som en påfrestning som leder till 

känslomässig stress och ohälsa. På grund av denna påfrestning är det betydelsefullt att 

identifiera de situationer som sjuksköterskan uppfattar som etiskt problematiska samt 

beskriva upplevelsen av dessa. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av etiska situationer och problem 

inom omvårdnaden. 

 

Metod 
 

Datainsamling 
 

Studien utfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Sökningar av 

vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search 

Elite. Cinahl och PubMed valdes på grund av deras inriktning mot omvårdnad. 

Academic Search Elite valdes eftersom databasen täcker in flera områden.  
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En inledande sökning utfördes i de tre databaserna för att täcka in ämnesområdet etik i 

vården. Därefter bestämdes syfte och problemformulering som låg till grund för 

sökorden som sedan valdes.  

Den egentliga sökningen genomfördes med sökord relaterade till syftet. Sökorden som 

valdes var experience, encounter, ethical dilemma, ethics, nurse, ethical issues och 

nursing ethics. Sökningen utökades med moral dilemma, moral och moral issues då 

dessa ord användes synonymt med de valda sökorden i flera studier. Sökningen 

utökades ytterligare med sökorden identifying, everyday practice, conscience och 

ethical conflict eftersom dessa förekom i flertalet artiklar inom ämnesområdet, se tabell 

1 bilaga 1. De olika sökorden kombinerades på flera sätt i de tre databaserna, se tabell 2 

bilaga 2. Flera av sökningarna resulterade i dubbletter vilket inte redovisas eftersom det 

anses sakna relevans för resultatet. Även de sökningar som inte gav några träffar anses 

vara irrelevanta för resultatet och utelämnas i tabell 2. Sökningen ledde till att 116 

sammanfattningar lästes igenom. Därefter valdes 26 artiklar ut till urval 1 och dessa 

lästes i fulltext av samtliga författare. Fem artiklar fanns inte tillgängliga i fulltext i 

någon av de använda databaserna och beställdes därför från högskolebiblioteket. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet, vara vetenskapliga 

originalartiklar samt skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2007 och 2011. För att utöka resultatet utfördes även sökningar utan begränsning av 

tidsintervall. Den äldsta artikeln som valdes ut i den utökade sökningen var publicerad 

1999. Exklusionskriterier var översiktsartiklar, studenters-, chefers-, patienters- och 

specialistutbildade sjuksköterskors upplevelser samt studier som behandlar 

barnsjukvård. Samtliga artiklar i urval 1 granskades av samtliga författare enligt 

bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). Fyra 

artiklar bedömdes till grad III och sorterades ut på grund av för låg grad av 

vetenskaplighet. Resterande artiklar bedömdes till grad I eller II. Fyra artiklar gick inte 

vidare till urval 2 på grund av att de inte motsvarade syftet efter den mer noggranna 

genomläsningen och granskningen. 11 artiklar bedömdes till grad I vilket är den högsta 

graden av vetenskaplighet och sju artiklar bedömdes till grad II vilket är medelgod 

vetenskaplighet. Urval 2 resulterade i 18 artiklar.  

 

Databearbetning 
 

De 18 artiklar som gick till urval 2 lästes igenom och bearbetades. Artiklarna 

sammanfattades och fördes in i artikelöversikt, bilaga 3. Innehållet i artiklarna 

diskuterades gemensamt. Vid denna diskussion utformades en strategi där färgkoder 

användes för att kunna urskilja etiska situationer och problem samt hur olika etiska 

situationer och problem upplevdes. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång varpå 

de olika delarna urskildes med hjälp av färgkoderna. Dessa delar utgjorde kärnan i 

resultatet.  

 

Resultat 
 

Analysen resulterade i två delar som handlade om att beskriva vilka etiska problem och 

situationer som sjuksköterskan möter samt hur etiska situationer och problem upplevs. 
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Etisk kunskap och färdighet är bristande hos sjuksköterskor (Ersoy & Göz, 2001). För 

att kunna identifiera etiska situationer och problem krävs en etisk känslighet som 

uppnås genom att utveckla den etiska kunskapen och färdigheten. Den etiska kunskapen 

lutar sig mot autonomi- och rättviseprincipen, och sjuksköterskorna i studien lät sig 

vägledas av dessa etiska principer i mötet med etiska situationer och problem (ibid).  

 

Etiska situationer och problem  
 

Sjuksköterskor möter olika etiska situationer och problem i sitt dagliga arbete. De olika 

situationerna som identifierats i studierna har en gemensam nämnare som bygger på att 

vilja göra det bästa för patienten. När sjuksköterskan av olika anledningar inte har 

möjlighet att följa denna vilja, upplevs en etisk situation och det etiska problemet kan 

identifieras (van der Arend och Remmers-van den Hurk, 1999; Gaudine, LeFort, Lamb 

& Thorne, 2011; Johnstone, Da Costa och Turale, 2004; Pauly, Varcoe, Storch & 

Newton, 2009; Silén, Tang, Wadensten & Ahlström, 2008; Ulrich, et al., 2010; de Wolf 

Bosek, 2009). Sjuksköterskor beskriver att bristande kompetens hos kollegor är den 

faktor som bidrar till flest etiska situationer och problem i den dagliga vården (Pauly, et 

al., 2009). Förutom bristfällig kompetens hos kollegor upplevde sjuksköterskor etiska 

problem när annan vårdpersonal uppvisade olämpligt beteende gentemot patienten samt 

saknade en tillfredsställande etisk kompetens (Johnstone, et al., 2004; van der Arend & 

Remmers-van den Hurk, 1999; Gaudine, et al., 2011). Att vara beroende av hur andra 

sköter sitt arbete samt lojalitet mellan kollegor hämmar sjuksköterskans möjlighet att 

synliggöra oetiska beteenden i personalgruppen (Juthberg & Sundin, 2010). 

Sjuksköterskor beskrev att även om det fanns en medvetenhet om att patienten kunde 

fara illa om felaktigt beteende hos kollegor inte uppmärksammades, valdes ändå att 

avstå från att ta upp problemet (Shapira-Lishchinsky, 2009). Konflikter i 

personalgruppen sågs som ett etiskt problem vilket kunde leda till stress hos 

sjuksköterskan (Silén, et al., 2008; Pavlish, Brown-Saltzman, Hersh, Shirk & 

Nudelman, 2011). I studien av Pavlish et al. (2011) framkommer det att den etiska 

konflikten i personalgruppen orsakas av orättvisa, delade meningar och brist på 

professionalism där egna känslor påverkade hur sjuksköterskan reagerar. Olösta 

konflikter mellan kollegor kan bidra till moralisk stress på arbetsplatsen (ibid). 

Bristfälligt samarbete och kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna orsakade 

en etisk konflikt (Silén, et al., 2008). Professionerna i vårdteamet har olika uppgifter 

som alla måste utföras, och konflikt uppstod när olika faktorer som tidsbrist och viljan 

att ta sitt ansvar påverkade samarbetet i de olika yrkesrollerna.  

Sjuksköterskor i flera studier redogör för att underbemanning är en bidragande orsak till 

etiska problem och situationer i arbetet vilket leder till en försämrad arbetssituation och 

en högre arbetsbelastning (Silén, et al., 2008; Pauly, et al., 2009; Ulrich, et al., 2010; 

van der Arend & Remmers-van den Hurk, 1999; Johnstone, et al., 2004). I en annan 

studie var otillräcklig bemanning den mest framträdande orsaken till etiska problem för 

sjuksköterskor och utan tillräcklig personal kan de inte leva upp till de krav på etisk 

kompetens som ställs av vårdorganisationen (Ulrich, et al., 2010). Sjuksköterskorna i 

studien upplevde att problem av detta slag orsakade mycket hög grad av stress och en 

känsla av otillräcklighet. Otillräcklig bemanning ansågs påverka möjligheten att ge 

säker vård av god kvalitet (Pauly, et al., 2009; Van der Arend & Remmers-van den 

Hurk, 1999). Även brist på tid är en bidragande faktor till att etiska problem uppstår 



  

8 

 

(Silén, et al., 2008; Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2005). Administrativa uppgifter som 

sjuksköterskan måste genomföra skapar etiska dilemman och stress på grund av att 

mindre tid kan frigöras för patienten och det patientnära arbetet. 

Att fatta beslut i etiska situationer beskrivs av sjuksköterskorna i studierna av Silén et 

al. (2008), Tsaloglidou, Rammos, Kiriklidis, Zourladani och Matziari (2007) och 

Gaudine, et al. (2011) som etiskt problematiskt. Delaktighet och att kunna påverka 

beslutet saknades hos deltagarna i studierna. Det mest framträdande i studien av 

Tsaloglidou, et al. (2007) var sjuksköterskornas upplevelse av att representera 

patientens önskan i beslutsprocessen och förmedla denna till det övriga vårdteamet. För 

att möjliggöra detta krävdes starkt engagemang och delaktighet i beslutsprocessen, 

något som saknades hos sjuksköterskorna. När besluten fattades av personal med högre 

kompetens minskade sjuksköterskans känsla av ansvar och delaktighet i 

beslutsprocessen. När kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare var bristfällig, 

minskade möjligheten till delaktighet i det etiska beslutsfattandet för sjuksköterskan. 

För att sjuksköterskan ska kunna bli mer delaktig krävs en ökad kunskap och erfarenhet 

(ibid). Till skillnad från Tsaloglidou, et al. (2007) uttrycktes att beslut som fattats av en 

läkare inte kunde påverkas av sjuksköterskans åsikt, ansågs det betydelsefullt att 

uttrycka den egna åsikten i beslutsprocessen. Sjuksköterskan accepterade att det 

förekom olika åsikter i de två professionerna, och godtog därmed beslutet även om 

samtycke inte förekom (Silén, et al., 2008). Sjuksköterskan kände tillfredställelse när 

beslutsfattandet innefattade en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska där 

både patient och sjuksköterska var delaktiga i beslutsprocessen (de Wolf Bosek, 2009). 

När svåra beslut skulle fattas använde sjuksköterskan de etiska principerna 

autonomiprincipen, godhetsprincipen och rättviseprincipen som vägledning (Ersoy & 

Göz, 2001). Principerna hjälpte sjuksköterskorna att komma fram till ett beslut. Ärlighet 

i beslutsfattandet ansågs vara viktigt av många sjuksköterskor i studien, medan ett fåtal 

föredrog att undanhålla information för patientens bästa. 

Etiska situationer relaterade till patientens autonomi var de situationer som förekom 

mest frekvent i sjuksköterskans arbete (Pavlish, et al., 2011). Förutom frågor som rörde 

patientens autonomi var även frågor om patientens rättigheter något som påträffades 

dagligen (Ulrich, et al., 2010; Johnstone, et al., 2004). I studien av Johnstone, et al. 

(2004) var problem med att upprätthålla patientens rättigheter den vanligast 

förekommande etiska situationen. Att inte värna om patientens autonomi gav upphov 

till etiska situationer och dilemman där det var sjuksköterskans behov snarare än 

patientens som uppmärksammades (Gaudine, et al., 2011; van der Arend & Remmers-

van den Hurk, 1999). Etiska situationer och dilemman uppstod också när patientens 

autonomi överskuggades av närståendes önskemål och behov. Närståendes vilja att 

undanhålla information för patienten påverkade patientens autonomi vilket 

sjuksköterskan uppfattade som moraliskt problematiskt (van der Arend & Remmers-van 

den Hurk, 1999). Sjuksköterskan kände sig tvingad att övertala patienten att genomgå 

förändringar i livssituationen trots att sjuksköterskans åsikt inte stämde överens med 

organisationens riktlinjer. I denna situation var det organisationens och inte patientens 

behov som tillgodosågs vilket skapade ett etiskt dilemma (Silén, et al., 2008).  

Vård i livets slutskede förklaras som en etiskt svår situation som sjuksköterskan möter i 

sitt dagliga arbete (Silén, et al., 2008; Sorta-Bilajac, Bazdaric, Brozovic & Agich, 2008; 

Gaudine, et al., 2011). Etiska problem identifierades när patienten inte fick god vård vid 

livets slutskede (Gaudine, et al., 2011). Sjuksköterskan uppmärksammade att patienten 
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ibland fick en aktiv behandling i kurativt syfte när patienten istället var i behov av 

palliativ behandling. Den aktiva behandlingen ansågs hindra patienten att hantera den 

förestående döden. Behandling av svårt sjuka patienter beskrivs av Silén, et al. (2008) 

som en konfliktfylld situation för sjuksköterskan på grund av att läkarens beslut ofta 

inte stämmer överens med sjuksköterskans åsikt. Läkarens beslut om livsuppehållande 

behandling uppfattades som onödigt lidande för patienten enligt sjuksköterskan.  

 

Sjuksköterskans upplevelse av etiska situationer och problem 

 

Sjuksköterskor upplever olika etiska situationer i sitt dagliga arbete (Juthberg & Sundin, 

2010; Sørlie, et al., 2005; Jensen & Lidell, 2009). Samvetet påverkade sjuksköterskan 

när etiska situationer uppstod och känslor av otillräcklighet upplevdes när brist på tid 

gjorde att de inte kunde uppfylla önskan om att ge tillräckligt god vård till patienten. 

Detta skapade ett dåligt samvete hos sjuksköterskan (ibid). Samvetet kom till känna när 

sjuksköterskan blev medveten om det som bör göras i varje enskild situation och hjälpte 

sjuksköterskan att fatta självständiga beslut samt var vägledande när det gällde att vidta 

rätta åtgärder i etiska situationer (Sørlie, et al., 2005). Samvetet hjälpte sjuksköterskan 

att upprätthålla det etiska omdömet och uttrycka den etiska personligheten samt 

påminde sjuksköterskan om vad som uppfattades som rätt eller fel i olika situationer. 

Samvetet sågs som en drivkraft för sjuksköterskor i en studie av Jensen och Lidell 

(2009). Det låg till grund för sjuksköterskans handlingar samt hjälpte sjuksköterskan att 

uppfylla plikten att göra det bästa för patienten och sätta denna och dess behov i 

centrum. Samvetet visade sig även vara till hjälp för sjuksköterskor i samband med 

etiska situationer som upplevdes problematiska. Det gav sjuksköterskan styrka och mod 

att konfrontera situationen. I patientnära situationer kunde samvetet hjälpa 

sjuksköterskan att hålla en professionell och känslomässig distans för att inte bli alltför 

känslomässigt engagerad. När samvete och handling stämde överens upplevde 

sjuksköterskan tillfredsställelse (ibid).  

Sjuksköterskor upplever maktlöshet som ett moraliskt problem (van der Arend & 

Remmers-van den Hurk, 1999). Sjuksköterskan känner maktlöshet i samband med 

insikten om att inte kunna göra något mer för patienten eller när yttre faktorer som inte 

kan påverkas orsakar lidande. Samma känsla uppstod även när patientens integritet inte 

kunde upprätthållas eller när organisationens regler hindrade att rätt vård kunde utövas 

(ibid). När sjuksköterskans och läkarens åsikter kom i konflikt med varandra upplevdes 

känslor av maktlöshet (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). 

Sjuksköterskan hade svårt att övertyga läkaren om den nödvändiga behandlingen som 

patienten var i behov av. Sjuksköterskan kände sig maktlös när patienten var för svag 

för fortsatt behandling och inte kunde förmedla sin önskan och patientens livskvalitet 

inte längre hade någon betydelse för läkaren (ibid). Känslor av maktlöshet upplevdes 

även när krav från anhöriga påverkade vården som gavs till patienter i livets slutskede 

(Karlsson, et al., 2010). När anhörigas önskemål inte stämde överens med patientens, 

och sjuksköterskan ansåg att det främst var de närståendes önskemål som blev hörda 

riskerade detta att patientens hälsa och välbefinnande äventyrades till den grad att 

patientens död kunde påskyndas. Sjuksköterskan kände frustration över att patientens 

önskan och behov förbisågs av de närstående (ibid). Sjuksköterskan uttryckte ilska och 

frustration då fortsatt behandling utövades på en patient i livets slutskede (Sorta- 

Bilajac, et al., 2008). När livsuppehållande behandling till patienter i livets slutskede 



  

10 

 

diskuterades upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet. Osäkerheten kom till känna när 

beslut om patientens behandling skulle fattas (ibid). Sjuksköterskans maktlöshet 

relaterades till andra professioner inom hälso- och sjukvården där läkaren hade en 

tendens att endast se patienten ur en medicinsk synvinkel snarare än ur ett 

omvårdnadsperspektiv (van der Arend & Remmers-van den Hurk, 1999). Då brister i 

kompetensen hos personalen blev synlig i etiskt svåra situationer upplevdes maktlöshet 

hos sjuksköterskan (Juthberg & Sundin, 2010). Sjuksköterskan var beroende av hur 

andra utförde sitt jobb för att själv kunna ge patienten ett professionellt 

omhändertagande men tvingades möta situationer där sjuksköterskans vilja kom i 

konflikt med vårdteamets handlande. Detta medförde en känsla av maktlöshet. På grund 

av andras handlingar kunde sjuksköterskan inte leva upp till egna och andras 

förväntningar och sjuksköterskans kompetens ifrågasattes. Sjuksköterskan upplevde då 

att yrkesrollen inte uppskattades av övrig personal (ibid).  

Olika faktorer eller etiska situationer påverkar sjuksköterskan i det dagliga arbetet och 

ger upphov till varierande grad av moralisk stress (Pauly, et al., 2009). När 

sjuksköterskan arbetade med annan personal som inte ansågs ha tillräcklig kompetens 

upplevdes en hög grad av moralisk stress. Den moraliska stressen kom även till känna 

när sjuksköterskan arbetade med patienter som ansågs behöva kvalificerad vård som 

inte sjuksköterskan själv ansåg sig kunna utöva (ibid). I arbetet med svårt sjuka 

patienter med speciella behov som kräver en stor vårdinsats uttryckte sjuksköterskor en 

känsla av ett överväldigande ansvar för patientens vård och välbefinnande. 

Sjuksköterskorna upplevde stora krav på sig själva och den vård de bedrev. En känsla 

av att patienterna var i behov av specialiserad vård beskrevs och detta vårdbehov kunde 

inte uppfyllas på avdelningen på grund av brist på resurser och kompetens (Sørlie, et al., 

2005). Sjuksköterskorna i studien av Silén, et al. (2008) upplevde på grund av 

underbemanningen att de inte kunde sörja för patientens välbefinnande i tillräcklig 

utsträckning när vårdbehovet var som störst. Arbetsmiljön med underbemanning 

innebar att sjuksköterskan var tvungen att prioritera om arbetsuppgifter vilket skapade 

etiska situationer som upplevdes mentalt krävande och stressande (ibid). När 

arbetsbelastningen var för hög uppstod trötthet, utmattning och frustration (Silén, et al., 

2008). I studien av Ulrich, et al. (2010) var underbemanning den faktor som orsakade 

mest stress för sjuksköterskan. Det var svårt att nå upp till de etiska krav och riktlinjer 

som fanns för professionen. Sjuksköterskan hade kunskap om vad som var det moraliskt 

rätta att göra men yttre faktorer och organisationens begränsningar hindrade den 

moraliskt goda handlingen vilket påverkade sjuksköterskans förmåga att lindra 

patientens lidande (ibid). Moralisk integritet beskrevs som något betydelsefullt både i 

professionen och i vardagen där sjuksköterskan är utanför sin yrkesroll. För att bejaka 

den moraliska integriteten krävdes ärlighet, mod och möjlighet att göra det som är gott i 

varje situation (Laabs, 2007). När sjuksköterskan hindrades från att upprätthålla den 

moraliska integriteten upplevdes moralisk stress i hög grad (Laabs, 2007; Ulrich, et al., 

2010). För att kunna möta etiskt svåra situationer beskrev sjuksköterskan vikten av att 

ha en väl utvecklad moralisk styrka (Lindh, Severinsson & Berg, 2009). Den moraliska 

styrkan innebar att ha mod att följa inre övertygelser och sågs som en drivande kraft där 

handlingarna gjorde skillnad för patienten. Att känna igen och uppmärksamma 

patientens och den egna sårbarheten möjliggjorde att sjuksköterskan kunde vara 

närvarande i situationen och vara öppen för patientens känslotillstånd (ibid).  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

I den inledande sökningen som genomfördes för att undersöka ämnesområdet etik i 

omvårdnaden, användes även sökord som innehöll beslutsfattande i omvårdnad, då 

syftet först var utformat utifrån sjuksköterskans beslutsfattande i etiska situationer. 

Pilotsökningen gav inte tillräckligt med relevanta artiklar och syftet omarbetades därför 

till det aktuella syftet.  Databaserna Cinahl och PubMed valdes med tanke på deras 

inriktning mot omvårdnad och medicin. Academic Search Elite valdes eftersom 

databasen täcker flera ämnesområden. Cinahl var den databas som gav flest relevanta 

träffar möjligtvis för att sökningarna påbörjades i denna databas. Sökningarna i 

Academic Search Elite gav många träffar men flera var dubbletter som redan hade 

påträffats i sökningarna i Cinahl. Sökningarna i Pubmed gav inga nya artiklar, utan 

enbart dubbletter.  

Sökningar med olika kombinationer av de valda sökorden genomfördes i de tre 

databaserna. Flera av sökorden, ethical/moral och issues/problems/dilemmas användes 

synonymt i de olika studierna och eftersom de hade samma betydelse användes dessa 

synonymer i sökningarna. Att dessa begrepp användes synonymt i de olika studierna 

kan anses som en svaghet då det gjorde det svårt att urskilja skillnader mellan 

begreppen. Den första sökningen resulterade i flera relevanta artiklar som lästes igenom 

varpå nya sökord hittades. Dessa sökord kombinerades med de ursprungliga och nya 

artiklar med relevans för syftet hittades. Området ringades in bättre med hjälp av dessa 

utökade sökningar vilket ansågs som en styrka.  

För att hitta rätt sökord i varje databas utfördes sökningar i respektive katalog över 

ämnesord. I Cinahl användes Headings, i Academic Search Elite användes Subject 

terms och i Pubmed användes MeSH. När de specifika ämnesorden användes i 

sökningarna hittades inte tillräckligt många artiklar med relevans för syftet. 

Sökningarna genomfördes istället i hög grad med hjälp av fritextsökning vilket 

resulterade i mer specifika artiklar som motsvarade syftet.  

Sökningarna begränsades i vissa fall med ett tidsintervall mellan 2007 och 2011. Detta 

intervall valdes för att få så nya artiklar som möjligt. Eftersom etik är ett tidlöst ämne 

valdes även att söka utan tidsbegränsning. Detta resulterade i fyra artiklar som trots 

publikationsår bidrog till resultatet och två av dessa fyra tog dessutom upp både vilka 

situationer sjuksköterskan upplever och hur situationerna upplevs. Detta ansågs 

viktigare än artiklarnas tidsintervall. 

Av de 18 artiklarna som valdes ut till urval 2 var 11 kvalitativa och fem kvantitativa. 

Två artiklar baserades på både kvalitativ och kvantitativ analys. Det ansågs som en 

styrka att merparten av artiklarna var kvalitativa då syftet var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser. En kvalitativ studie är att föredra när upplevelser ska 

beskrivas då metoden ofta genomförs som djupgående intervjuer med berättande frågor 

och med hjälp av dessa intervjuer beskrivs individens upplevelser (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Studierna var främst från Sverige, USA och Kanada men även 

andra europeiska länder var representerade. Två av studierna härstammade från Israel 
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och Australien. De flesta studierna baserar sig på västerländsk kultur vilket kan anses 

som en styrka då synsätt och värderingar kan likna de svenska. Hälso- och sjukvård 

skiljer sig dock åt i de olika länderna och det kan därför även ses som en svaghet med 

studier från flera olika delar av världen.   

Alla artiklar lästes igenom och diskuterades sedan i gruppen för att innehållet skulle 

tydliggöras. Samtliga i gruppen var aktivt delaktiga i bearbetningsprocessen. I 

diskussionen urskildes två huvudkategorier som delade upp resultatartiklarna i de som 

identifierade etiska situationer och problem samt hur sjuksköterskorna upplevde etiska 

situationer och problem. Denna uppdelning begränsade bearbetningen av materialet 

något då flertalet av studierna presenterade dessa två delar integrerat och det var svårt 

att skilja dem åt. När endast identifiering av etiska situationer och problem skulle 

beskrivas kunde inte alla aspekter av artiklarnas resultat belysas. Istället formades 

resultatet utefter två rubriker som bestämdes efter bearbetningen av materialet. Dessa 

rubriker var etiska situationer och problem samt sjuksköterskans upplevelse av etiska 

situationer och problem. För att kunna urskilja delarna till resultatet användes en strategi 

där färgkoder förenklade sorteringen mellan etiska situationer och problem och hur 

sjuksköterskan upplevde dem. Detta ansågs som en styrka på grund av att alla delar 

identifierades och kunde bearbetas. 

 

Resultatdiskussion 

 

Flertalet av de som arbetar inom omvårdnad i Sverige är kvinnor (Högskoleverket, 

2005). I de flesta av studierna nämns inte könsfördelningen av deltagarna men i de 

studier där det redovisas var merparten kvinnor. Trots att könsfördelningen i studierna 

är ojämn uppfattas inte detta påverka resultatet. Det borde vara sjuksköterskans 

personliga sårbarhet, värden och yrkets värdegrund snarare än könet som formar 

sjuksköterskans etiska kompetens och perspektiv. Tolv (12) studier var godkända av en 

etisk kommitté och en av studierna krävde inte godkännande på grund av att patienter 

inte deltog i studien. Två studier var endast godkända av ansvarigt universitet och tre 

stycken diskuterade inte etiskt godkännande. 

  

Femton (15) av artiklarna hade etik som huvudbegrepp vilket anses som en styrka då 

resultatet är enhetligt inom området. Tre av artiklarna hade en annan inriktning där 

samvete och moralisk styrka togs upp som huvudbegrepp och kopplades till etik. 10 av 

artiklarna beskrev vilka situationer som sjuksköterskan upplevde som etiskt 

problematiska. Fem av artiklarna fokuserar främst på hur sjuksköterskan upplever etiska 

situationer och problem. Resterande tre studier samt några av de 10 ovan nämnda 

artiklarna beskriver både vilka situationer sjuksköterskan upplevde samt hur etiska 

situationer upplevdes. Detta stämde väl överens med litteraturstudiens syfte.  

 

De artiklar som utgjorde resultatet höll en hög vetenskaplighet då de bedömdes till 

antingen grad I eller grad II enligt bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod 

(Carlsson & Eiman, 2003). En hög grad av vetenskaplighet anses som en styrka då 

artiklarna håller en hög kvalitet. De artiklar som graderades till grad I hade väl utvecklat 

resultat och diskussion kopplat till artiklarnas syfte. De artiklar som graderades till grad 

II hade en något sämre metodbeskrivning där redovisning av bortfall saknades samt där 

repeterbarheten var något bristande. 



  

13 

 

 

Sjuksköterskans arbete bör sträva efter att göra det bästa för patienten (van der Arend & 

Remmers-van den Hurk, 1999; Gaudine, et al., 2011; Johnstone et al., 2004; Pauly, et 

al., 2009; Silén, et al., 2008; Ulrich, et al., 2010; de Wolf Bosek, 2009). Sjuksköterskan 

bör använda sig av etisk kunskap baserad på personliga värden samt etiska teorier, 

principer och riktlinjer för att kunna göra det bästa för patienten. Sjuksköterskans 

sårbarhet ligger till grund för den etiska kompetensen och förmågan att möta patienten 

på ett öppet och värdigt sätt. Sjuksköterskan drivs av personliga värden och den etiska 

kunskap som både erfarenhet och utbildning har bidragit till. Goethals, Gastmans och 

Dierckx de Casterlé (2010) beskriver att patienten sätts i fokus och ett holistiskt synsätt 

används när sjuksköterskan arbetar för att göra gott. När sjuksköterskan av olika 

anledningar inte har möjlighet att följa sina värden och etiska synsätt kan inte strävan 

efter att göra det goda för patienten uppfyllas och etiska situationer och problem uppstår 

(van der Arend & Remmers-van den Hurk, 1999; Gaudine, et al., 2011; Johnstone, et 

al., 2004; Pauly, et al., 2009; Silén, et al., 2008; Ulrich, et al., 2010; de Wolf Bosek, 

2009). Bristande kompetens hos kollegor är det som bidrar till flest etiska situationer 

och problem (Pauly, et al., 2009). Vården av patienten är ett teamarbete där flera olika 

professioner samarbetar och varje kompetens är betydelsefull. Bristande kompetens hos 

kollegor i teamet kan därför skapa negativa konsekvenser för patienten och en negativ 

stress hos sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde etisk konflikt när de ansåg att 

patienten blev lidande på grund av bristande kompetens hos kollegor. På grund av den 

bristande kompetensen upplevdes att det var sjuksköterskans behov snarare än 

patientens som möttes (Gaudine, et al., 2011). En gemensam värdegrund inom 

vårdteamet är av stor betydelse för att patientens önskemål ska kunna tillgodoses och att 

patientens autonomi ska kunna främjas. Sjuksköterskans personliga värden bör stämma 

överens med yrkets- och organisationens värdegrund för att undvika inre etisk konflikt. 

Yrkets värdegrund baserar sig på en humanistisk människosyn med respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet som centrala delar. De personliga värdena 

påverkar hur sjuksköterskan handlar i mötet med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det borde därför vara av betydelse att även dessa 

personliga värden baseras på en humanistisk människosyn.  

Oetiskt beteende exempelvis verbalt olämpligt uppträdande gentemot patienter och 

personal, när kollegor undanhåller information om olämpliga handlingar gentemot 

patienten och när bristande kompetens leder till felaktig behandling av patienten, 

orsakar etiska problem för sjuksköterskan (van der Arend & Remmers-van den Hurk, 

1999). För att sjuksköterskan ska kunna möta dessa situationer där kollegor handlar 

felaktigt vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten, krävs mod och 

moraliskt ansvar. När sjuksköterskan reflekterar över vad som är rätt och fel, vad som 

gör gott och vilka handlingar som påverkar situationen väcks den moraliska 

medvetenheten som är nödvändig för att goda moraliska handlingar ska kunna utföras 

(Lindh, Severinsson & Berg, 2007). I studien av Juthberg och Sundin (2010) beskriver 

sjuksköterskorna att lojaliteten kollegor emellan begränsade möjligheten att synliggöra 

oetiskt beteende. Sjuksköterskorna i studien av Shapira-Lishchinsky (2009) valde till 

och med att avstå från att uppmärksamma oetiskt beteende bland kollegor trots att de 

var medvetna om att patienten kunde fara illa. Lojaliteten i personalgruppen som väljs 

före lojaliteten till patienten gör att sjuksköterskan går emot de värden och principer 

som ligger till grund för omvårdnadsarbetet och relationen till patienten. Frågan om var 

lojaliteten bör ligga väcks och att patienten ska vara i fokus är grundläggande i hälso- 
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och sjukvården som baseras på en humanistisk värdegrund. För att våga stå upp för 

patienten i dessa fall krävs mod och en känsla av moraliskt ansvar. Att våga belysa 

kollegors oetiska och felaktiga beteende är något som kräver trygghet i den egna 

professionen där en öppenhet för de egna värderingarna kommer till känna. Det kan 

tänkas att sjuksköterskan väljer att inte konfrontera kollegor som beter sig oetiskt eller 

felaktigt för att känslan av mod och trygghet saknas vilket kan leda till en känsla av 

utsatthet och sårbarhet. Vissa sjuksköterskor har dock detta mod som krävs och står upp 

för patienten och för de egna värderingarna (Goethals, et al., 2010).  

Underbemanning är den faktor som bidrar till flest etiska situationer och problem i en 

studie av Ulrich, et al. (2010). När sjuksköterskan inte kan leva upp till de krav som 

ställs på grund av underbemanning och tidsbrist, upplevs en känsla av otillräcklighet. I 

en studie av Sørlie, et al. (2005) beskrivs tidsbristen bero på administrativa uppgifter 

som sjuksköterskan måste utföra upptill den patientnära omvårdnaden. Att ständigt bli 

avbruten i det patientnära arbetet då andra uppgifter uppstår, orsakar stress och etiska 

problem. Sjuksköterskan måste då prioritera vilken uppgift som anses viktigast. I Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) beskrivs prioriteringsordningen till att den 

som är i störst behov av vård ska ges företräde baserat på att alla har rätt till lika vård. I 

en vård där underbemanning och tidsbrist förekommer borde vårdkvaliteten påverkas 

negativt eftersom sjuksköterskan inte får möjlighet att ge varje patient den vård som 

krävs. När sjuksköterskan upplever otillräcklighet på grund av tidsbrist uppstår en 

känsla av maktlöshet och dåligt samvete (Jensen & Lidell, 2009; Sørlie, et al., 2005; 

Juthberg & Sundin, 2010). Det som enligt etiska teorier bör göras i varje situation är av 

betydelse för hur sjuksköterskan hanterar situationen. Detta kan ge sjuksköterskan 

vägledning och hjälp att hantera känslorna av maktlöshet och dåligt samvete. Etiska 

teorier, principer och värderingar ligger till grund för sjuksköterskans möjlighet att fatta 

beslut i etiska situationer och även att prioritera arbetet när tidsbrist och 

underbemanning råder. Hendry och Walker (2004) beskriver att flera faktorer 

exempelvis vilken relation sjuksköterskan har till patienten, vilket vårdbehov patienten 

har samt fördelning av resurser, påverkar sjuksköterskans förmåga att prioritera.  

Att fatta etiska beslut är något som varje sjuksköterska gör i den dagliga omvårdnaden. 

Många sjuksköterskor upplever att beslutsfattande skapar etiska problem och ofta 

upplevs brist på delaktighet i beslutsprocessen (Silén, et al., 2008; Tsaloglidou, et al., 

2007; Gaudine, et al., 2011). Denna avsaknad av delaktighet framträder tydligast när 

beslut fattas av annan profession med högre medicinsk kompetens exempelvis läkare 

(Tsaloglidou, et al., 2007). För att sjuksköterskan ska kunna bli mer delaktig i de beslut 

som fattas är det av betydelse att den egna professionen tydliggörs och stärks. I 

vårdteamet samarbetar sjuksköterska och läkare för att planera och bedriva den vård 

som patienten är i behov av. Läkaren har den högsta medicinska kompetensen som 

ligger till grund för de medicinska beslut som fattas. Sjuksköterskan å andra sidan har 

sin kompetens inom omvårdnaden där beslut som rör detta område måste kunna fattas. 

Studien av van der Arend och Remmers- van den Hurk (1999) beskriver att läkaren ofta 

tenderar att se patienten enbart ur en medicinsk synvinkel medan sjuksköterskan ser 

patienten ur ett omvårdnadsperspektiv. Det är betydelsefullt att både sjuksköterska och 

läkare kan se att dessa delar av vården är viktiga för att en god vård med patientens 

bästa i fokus ska kunna bedrivas. Det kan krävas både mod och trygghet i den egna 

professionen för att våga stå upp för de beslut som sjuksköterskan kan och måste fatta. 

Att använda sig av etiska teorier, principer och ICN:s etiska kod kan göra att tryggheten 

i den egna professionen stärks vilket underlättar det etiska beslutsfattandet. En studie av 
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Heymans, et al. (2007) beskriver att den etiska koden används som en vägledning av 

sjuksköterskorna och ger stöd i etiska situationer. De etiska principerna användes i 

samband med beslutsfattande av sjuksköterskorna i en studie av Ersoy & Göz (2001). 

Många ansåg att det var viktigt att vara ärlig mot patienten i beslutsprocessen, men 

några uppgav att de hellre undanhöll information och menade att detta gjordes med 

tanke på patientens bästa. Det kan tänkas att det som uppges vara för patientens skull 

snarare handlar om att sjuksköterskan har svårt att möta en situation där de egna 

känslorna påverkar sjuksköterskan som person och på så sätt väljs en enklare väg där 

information undanhålls. Sjuksköterskan kan uppleva rädsla för att möta patientens 

lidande och reaktioner (Lindh, et al., 2007). Även närstående i en studie av van der 

Arend och Remmers-van den Hurk (1999) ville undanhålla information för patienten, 

vilket sjuksköterskan upplevde som moraliskt problematiskt då patientens autonomi 

påverkades. Sjuksköterskan ska verka för att patientens autonomi främjas och har ett 

ansvar att möjliggöra patientens rätt till självbestämmande (Socialstyrelsen, 2005). I 

mötet med patienten har sjuksköterskans attityd och värderingar stor betydelse för om 

patientens autonomi kan främjas eller inte. I svåra situationer där patientens förmåga att 

uttrycka sin önskan och självbestämmandet inte blir tydligt, måste sjuksköterskan ha en 

utvecklad medvetenhet om vikten av att främja patientens autonomi. Då sjuksköterskans 

och läkarens åsikter om patientens behandling inte stämmer överens, upplevs ett etiskt 

problem för sjuksköterskan. Då läkaren hade beslutat om fortsatt behandling på en 

patient i livets slutskede, och sjuksköterskan inte samtyckte med detta beslut, upplevdes 

frustration eftersom sjuksköterskan var tvungen att utföra behandlingen trots att det gick 

emot värderingar och orsakade patienten lidande istället för nytta (Silén, et al., 2008). 

Det kan diskuteras om det är patientens önskan som sjuksköterskan förmedlar eller om 

det är sjuksköterskans egna åsikter som krockar med läkarens. Sjuksköterskan drivs av 

en vilja att göra gott för patienten, men upplevelsen av vad som är gott är individuellt 

och det är patientens uppfattning och önskan som ska ligga till grund för den vård 

sjuksköterskan bedriver.  

 

Konklusion 
 

Etiska situationer och problem är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskan upplever underbemanning, bristande kompetens och oetiskt beteende 

hos kollegor som faktorer som ger upphov till etiska situationer och problem. Även att 

fatta beslut kan upplevas som etiskt problematiskt. Sjuksköterskan har en drivkraft att 

vilja göra det bästa för patienten och vet ofta vad som är rätt eller fel i varje situation. 

Att veta vad som är rätt eller fel grundar sig på personliga och professionella 

värderingar, etiska teorier och principer samt erfarenhet. Trots detta uppstår ändå 

situationer där det inte är patientens behov som tillgodoses i första hand. Olika faktorer 

så som organisatoriska riktlinjer, bristande resurser, övriga professioners motstridiga 

åsikter samt närståendes vilja och önskemål begränsar sjuksköterskan att bedriva god 

vård med patienten i fokus. Sjuksköterskan upplever maktlöshet och dåligt samvete när 

etiska situationer uppstår och patientens behov inte kan tillgodoses i full utsträckning. 

För att möta dessa situationer på ett tillfredsställande sätt är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan har en väl utvecklad etisk känslighet samt mod att stå upp för patienten.  
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Implikation 
 

Sjuksköterskan behöver medvetandegöra och utveckla den etiska kompetensen för att 

kunna möta etiska situationer och problem. Den etiska kunskapen som grundar sig på 

etiska teorier och principer bör införlivas i den patientcentrerade omvårdnaden där 

professionella och personliga värden möts. Genom fördjupad utbildning i etik samt 

regelbunden etisk reflektion på arbetsplatsen, synliggörs etiska situationer och problem 

och den etiska känsligheten ökar. Den regelbundna etiska reflektionen bör vara 

tvärprofessionell eftersom det finns ett behov av att samtliga professioner inom hälso- 

och sjukvård har en gemensam etisk plattform att utgå från då patientcentrerad vård ska 

bedrivas. Den sjuksköterska som har mod att möta etiska situationer och problem samt 

stå upp för patientens rättigheter, bör få stöd i det etiska ställningstagandet. En etisk 

fortbildning för yrkesverksamma sjuksköterskor är önskvärt för att underhålla den 

etiska kompetensen som är avgörande för hur etiska situationer och problem kan mötas. 

Sjuksköterskans profession med omvårdnad i fokus måste stärkas för att sjuksköterskan 

ska bli mer delaktig i de beslut som fattas när patienten vårdas ur ett helhetsperspektiv. 

Mer forskning krävs för att undersöka hur sjuksköterskor använder etiska teorier, 

principer och riktlinjer i den vardagliga omvårdnaden. Denna forskning bör leda till att 

fler möjligheter till etisk reflektion skapas och att etiska frågor i sjuksköterskans dagliga 

arbete lyfts fram.  
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Tabell 1.  Sökordsöversikt                      Bilaga I 

Sökord Cinahl PubMed Academic Search 

Elite 

Upplevelse 

 

Work experience 

(headings) 

Experience (fritext) 

Experience 

(fritext) 

Experience 

(fritext) 

Etiskt dilemma 

 

Ethical dilemmas 

(headings) 

Ethical dilemmas 

(fritext) 

Ethical dilemma 

(fritext) 

Ethical dilemma 

(fritext) 

Etik 

 

Ethics, nursing 

(headings) 

Ethics 

(fritext) 

 

Ethics 

(MeSH) 

Ethics 

(subject terms) 

 

Sjuksköterska Nurse 

(fritext) 

Nurses 

(MeSH) 

Nurse 

(fritext) 

Moraliska problem Morals 

(headings) 

Morals-subheading 

conscience 

(headings) 

Ethics, nursing 

(headings) 

 

Ethics, clinical 

(MeSH) 

Moral issues 

(fritext) 

Moraliskt dilemma 

 

Morals 

(headings) 

Moral dilemma 

(fritext) 

Ethical dilemmas 

Subject terms) 

Etiska problem 

 

Ethical issues 

(fritext) 

Ethical conflict 

(fritext) 

Ethics 

(MeSH) 

Ethical problems 

(subject terms) 

Omvårdnadsetik 

 

Ethics, nursing 

(headings) 

Ethics, nursing 

(MeSH) 

Nursing ethics 

(fritext) 

Nursing ethics 

(fritext) 

Dagligt arbete Everyday practice 

(fritext) 

Nursing practice 

(fritext) 

Everyday practice  

(fritext) 

 

Everyday practice 

(fritext) 

Samvete 

 

Conscience 

(headings) 

Conscience 

(fritext) 

Conscience 

(fritext) 

Conscience 

(subject terms) 

Moral 

 

Moral 

(fritext) 

Moral Obligations 

(MeSH) 

Moral 

(fritext) 

Möte 

 

Encounter 

(headings) 

Encounter 

(fritext) 

Encounter 

(fritext) 

Identifiera 

 

Identifying 

(headings) 

Identifying 

(fritext) 

Identifying 

(fritext) 



  

 

Tabell 2. Sökhistorik                  Bilaga II:1 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Cinahl 2011-03-30 Ethical issues (fritext) AND 

nursing practice (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article. 

119 19 2 2 

Cinahl 2011-03-30 Nurse (fritext) AND ethical 

dilemmas (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article, published 2007-2011. 

27 14 3 1 

Cinahl 2011-03-30 (MH "Work Experiences") AND 

(MH "Ethics, Nursing")  

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article. 

12 5 2 1 

Cinahl 2011-03-31 Nursing ethics (fritext) AND 

encounter (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research article 

5 5 0 0 

Cinahl 2011-04-01 Moral (fritext) AND nurse 

(fritext) AND ethics (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article, published 2007-2011. 

31 17 2 2 

Cinahl 2011-04-01 Everyday practice (fritext) AND 

ethics (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research article 

12 7 3 2 

Cinahl 2011-04-06 Experience (fritext) AND 

conscience (fritext) AND nurse 

(fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article, published 2007-2011. 

1 1 1 1 

Cinahl 2011-04-06 Conscience (fritext) AND nurse 

(fritext) AND ethics (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article. 

6 1 1 0 

Cinahl 2011-04-06 (MH "Ethics, Nursing") AND 

(MH "Conscience")   

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article. 

3 2 2 2 

Cinahl 2011-04-19 Ethical conflict (fritext) AND 

nurse (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research  

article, published 2007-2011 

 

5 4 1 1 



  

 

                      Bilaga II:2 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Cinahl 2011-04-19 Identifying (fritext) AND ethical 

issues (fritext) 

Limits: Abstract available, 

English language, Research 

article, published 2007-2011. 

21 5 1 1 

Academi

c Search 

Elite 

2011-03-30 Experience (fritext) AND ethical 

dilemma (fritext) AND nurse 

(fritext) 

Limits: published 2007-2011 

23 10 4 4 

Academi

c Search 

Elite 

2011-03-31 Nursing ethics (fritext) AND 

encounter (fritext) 

Limits: published 2007-2011 

19 9 2 1 

Pubmed 2011-04-19 Nursing ethics (fritext) AND 

encounter (fritext) 

Limits: English language, abstract 

available, published last 5 years 

41 17 2 0 



  

 

Tabell 3. Artikelöversikt                                                      Bilaga III:1 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

1999 

Nederländerna 

Cinahl 

van der Arend 

A JG, 

Remmers- van 

den Hurk C 

HM.  

Moral problems among 

dutch nurses: a survey. 

Syftet var att undersöka 

vilka moraliska 

problem holländska 

sjuksköterskor 

upplevde och hur 

allvarliga de upplevde 

dem. 

En empirisk tvärsnittsstudie med 

semistukturerade intervjuer 

användes för att beskriva vilka 

moraliska problem sjuksköterskan 

mötte samt hur allvarliga de 

upplevdes. Först gjordes en 

pilotstudie för att testa 

frågeformuläret. I urvalet ingick 

294 sjuksköterskor varav 212 

svarade. Svaren analyserades och 

vissa frågor omformulerades. 

Därefter gjordes huvudstudien där 

frågeformuläret gav upphov till 

både kvalitativ och kvantitativ 

data. Ett slumpmässigt urval 

gjordes av 150 sjukhus i 

Nederländerna varav 91 sjukhus 

deltog. Legitimerade 

sjuksköterskor samt annan 

vårdpersonal deltog i studien. 

83,6% av deltagarna var kvinnor. 

Sjuksköterskor upplevde 

moraliska problem och känslor 

av maktlöshet uppstod när de 

kände att de inte kunde göra 

mer för patienten. Även när 

kollegor mötte patienter på ett 

oprofessionellt sätt upplevdes 

moraliska problem. Känslor av 

orättvisa var ett problem som 

upplevdes allvarligt. 

Grad I 

2001 

Turkiet 

Cinahl 

Ersoy N, 

Göz F. 

The ethical sensitivity 

of nurses in turkey. 

Syftet var att studera 

sjuksköterskors etiska 

lyhördhet baserat på 

deras förmåga att känna 

igen ett etiskt problem 

och om de kunde 

använda sig av etiska 

principer vid 

beslutsfattandet. 

En kvantitativ studie där ett 

frågeformulär med etiska 

scenarion utvecklades och 

användes för att identifiera etiskt 

beslutsfattande i olika situationer. 

Sjuksköterskornas val jämfördes 

med deras ålder, erfarenhet, 

arbetsområde och arbetsplats i en 

χ
2 
analys. Urvalet bestod av 180 

sjuksköterskor i patientnära 

arbete. 165 valde att svara på 

frågeformuläret och därmed delta 

i studien.   

Studien visar att de 

sjuksköterskor som uppfattade 

etiska problem ansågs ha en 

fungerande etisk lyhördhet 

vilket krävs för att kunna fatta 

etiska beslut. Hälften av 

sjuksköterskorna fattade beslut 

med hjälp av 

autonomiprincipen, och resten 

fattade beslut med hjälp av 

andra principer (rättvise- och 

godhetsprincipen).  

Grad II 



  

 

                                                       Bilaga III:2 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

Canada 

Academic 

Search Elite 

Gaudine A, 

LeFort S M, 

Lamb M, 

Thorne L. 

Clinical ethical 

conflicts of nurses and 

physicians. 

Syftet var att identifiera 

vilka etiska konflikter 

som sjuksköterskor och 

läkare upplever i 

arbetet idag. 

 

En kvalitativ beskrivande 

innehållsanalys där informanterna 

intervjuats med förbestämda 

frågor om upplevelsen av etisk 

konflikt i en klinisk situation.  

 

Urvalet bestod av 34 utvalda 

sjuksköterskor, 10 sjuksköterskor 

med chefsposition och 31 läkare 

från fyra universitetssjukhus i 

Canada.  Deltagarna valdes ut 

utifrån syftet.  

Studien visar att det fanns nio 

teman kring etiska konflikter 

som ofta upplevdes av både 

sjuksköterskor och läkare. 

Några av dessa teman var att 

inte kunna respektera en 

patients önskan, att inte veta vad 

som är rätt att göra, att patienten 

inte får god vård i livets 

slutskede och att patientens eller 

anhörigas beteende hindrar en 

säker eller god vård för sig själv 

eller andra. Alla teman hade 

samma grundtanke: att sträva 

efter att göra det som är bäst för 

patienten.  

 

Grad I 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Jensen A, 

Lidell E. 

The influence of 

conscience in nursing. 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

uppfattning av 

samvetets inverkan på 

vårdandet av patienten.  

En deskriptiv kvalitativ studie 

med en fenomenografisk ansats. 

Studien utfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide 

med nio frågor som handlade om 

vilka etiska utmaningar 

sjuksköterskan möter, och om de 

kunde identifiera situationer där 

samvetet hade varit vägledande.  

Urvalet bestod av 15 

sjuksköterskor som arbetade i 

patientnära vård på tre sjukhus. 

Den ledande sjuksköterskan på 

varje avdelning valde ut fem 

sjuksköterskor som deltog i 

studien.  

 

Informanterna upplevde att 

samvetet var en viktig 

komponent i vårdandet som 

påverkade hur de utförde sitt 

yrke. De ansåg att det var viktigt 

att stå upp för sina etiska värden 

och att samvetet var en drivkraft 

i professionen.  

Grad I 



  

 

                                                       Bilaga III:3 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2004 

Australien 

Cinahl 

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 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av etik och 

mänskliga rättigheter i 

sjukvården.  

En kvantitativ studie som 

analyserades med deskriptiv 

analys genomfördes med hjälp av 

ett frågeformulär med frågor som 

handlade om vilka etiska frågor 

sjuksköterskorna stöter på i sitt 

arbete.  

Deltagarna bestod av 398 

sjuksköterskor som slumpmässigt 

valdes ut från ett register över 

2329 legitimerade sjuksköterskor 

i delstaten Victoria, Australien. 

92% av deltagarna var kvinnor. 

 

 

 

 

Studien visar att de etiska frågor 

som sjuksköterskorna stötte på 

handlade om patientens 

rättigheter och värde, 

begränsningar som påverkar 

patientens vård, politisk 

styrning som hotar god vård, 

patientens autonomi och 

närståendes önskan och 

beslutsfattande. 

Sjuksköterskorna upplevde 

också etiska frågeställningar i 

samband med att arbeta med 

personal med låg etisk 

kompetens.  

Grad II 

2010 

Sverige 

Cinahl 

Juthberg C, 

Sundin K. 

Registered nurses´ and 

nurse assistants´ lived 

experience of troubled 

conscience in their 

work in elderly care – 

A phenomenological 

hermeneutic study. 

Syftet med studien var 

att belysa legitimerade 

sjuksköterskors och 

undersköterskors 

upplevelse av 

samvetets betydelse i 

arbetet inom kommunal 

äldreomsorg.  

En fenomenologisk hermeneutisk 

studie utfördes för att belysa 

betydelser av sjuksköterskors och 

undersköterskors upplevelse. En 

kvalitativ intervju studie med 

frågeformulär utfördes och 

tolkades med en tolkningsmetod 

beskriven av Lindseth och 

Norberg (2004). 

Deltagarna var 6 sjuksköterskor 

och 6 undersköterskor som valdes 

ut bland deltagare från en tidigare 

studie.  

 

 

 

 

Studien handlar om 

sjuksköterskors och 

undersköterskors dåliga samvete 

i kritiska situationer. 

Sjuksköterskors upplevelse av 

dåligt samvete handlar om att 

vara otillräcklig, känna 

osäkerhet, tvivla på sig själv och 

uppleva maktlöshet. 

Grad I 



  

 

                                                       Bilaga III:4 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Sverige 

Academic 

Search Elite 

Karlsson M, 

Roxberg A, 

Barbosa 

daSilva A, 

Berggen I. 

 

Community nurses´ 

experiences of ethical 

dilemmas in palliative 

care: a Swedish study. 

Syftet var att belysa 

kommunsköterskors 

upplevelse av etiska 

dilemma I palliativ 

vård.  

En kvalitativ innehållsanalys 

utfördes för att beskriva vilka 

etiska dilemman 

kommunsjuksköterskan upplevde 

i vårdandet av den döende 

patienten. De fick också beskriva 

hur de hanterade dessa situationer 

och om de upplevde att de hade 

stöd från andra.  

16 kommunsjuksköterskor som 

deltog i en kurs i palliativ vård 

tillfrågades och 7 stycken valde 

att delta i studien. Samtliga 

deltagare var kvinnor. Alla 

sjuksköterskorna hade erfarenhet 

av att arbeta med palliativ vård.  

Studien fann tre huvudteman 

som svar på forskningsfrågorna; 

maktlöshet, frustration och oro. 

Sjuksköterskorna upplevde 

maktlöshet när den döende 

patienten inte längre kunde 

vårdas hemma, eller när de var 

beroende av läkaren för att 

kunna ge smärtlindring. 

Sjuksköterskorna upplevde 

frustration när den döende 

patientens önskan om att vårdas 

hemma ignorerades av anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde 

också otillräcklighet när tester 

och behandlingar fortsatte trots 

att patienten för svag.  

 

Grad I 

2007 

USA 

Cinahl 

Laabs, CA. Primary care nurse 

practitioner`s integrity 

when faced with moral 

conflict. 

Syftet med studien var 

att beskriva en process 

som yrkesverksamma 

sjuksköterskor kan 

använda sig av för att 

hantera moraliska 

problem samt vilka 

problem som 

förekommer i 

primärvården. 

En kvalitativ studie som utfördes 

med en Grounded theory. Studien 

genomfördes med hjälp av 

intervjuer som undersökte hur 

olika etiska situationer 

hanterades. Sjuksköterskor som 

arbetade i primärvården erbjöds 

att delta i studien. Totalt var det 

23 sjuksköterskor som valde att 

delta. Alla deltagare utom en var 

kvinnor. 

 

 

 

 

 

I studiens resultat framgår det 

att sjuksköterskans moraliska 

integritet måste upprätthållas i 

mötet med moraliska konflikter 

för att dessa ska kunna hanteras. 

Moralisk stress upptäcktes som 

ett problem i samband med 

etiska konflikter. Moralisk 

stress bidrar till förlust av 

personlig och yrkesmässig 

integritet. 

Grad II 



  

 

                                                       Bilaga III:5 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Lindh I-B, 

Severinsson E, 

Berg A. 

Nurses´moral strength: 

a hermeneutic inquiry 

in nursing practice. 

Syftet var att tolka 

sjuksköterskans 

upplevelser av moralisk 

styrka i praktiken.  

En kvalitativ studie med 

hermeneutisk ansats utfördes för 

att få en djupare förståelse för 

moralisk styrka hos 

sjuksköterskan. Studien 

genomfördes med öppna, 

individuella intervjuer där 

sjuksköterskan fick beskriva 

upplevelsen av hur deras 

moraliska styrka användes i 

arbetet. Datan analyserades och 

tre teman valdes ut.  

Urvalet bestod av samma 

sjuksköterskor som deltagit i en 

inledande studie tidigare. 8 

sjuksköterskor mellan 26 och 51 

år, med 2,5 års erfarenhet av yrket 

valde att delta. 

Studien visar att 

sjuksköterskorna upplevde 

moralisk styrka som att ha mod 

att stå upp för sina övertygelser 

och värderingar, att vara 

uppmärksam på sårbarhet hos 

patienter och sig själv samt 

kunna möta det oförutsägbara. 

Den moraliska styrkan sågs som 

en drivande kraft för att kunna 

göra skillnad och vara 

betydelsefull för patienten. 

Grad I 

2009 

Canada 

Cinahl 

Pauly B, 

Varcoe C, 

Storch J, 

Newton L. 

Registered 

nurses´perceptions of 

moral distress and 

ethical climate. 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

uppfattning av grad och 

omfattning av moralisk 

stress, deras 

uppfattning om det 

rådande etiska klimatet 

på arbetsplatsen och 

relationen mellan 

uppfattningen av 

moralisk stress och det 

etiska klimatet.  

En kvantitativ tvärsnittsstudie där 

Corley et al´s Moral Distress 

Scale (MDS) och Olson´s 

Hospital Ethical Climate Survey 

(HECS) användes för att 

undersöka uppfattningarna av 

moralisk stress och etiskt klimat 

hos praktiserande sjuksköterskor. 

Dessa formulär kombinerades 

med kvalitativa, öppna frågor 

relaterade till moralisk stress.  

1700 sjuksköterskor valdes 

slumpmässigt ut. 374 stycken 

medverkade i studien varav 94,1 

% var kvinnor. Informanterna var 

mellan 23 och 68 år.  

Informanterna beskrev att den 

högsta graden av moralisk stress 

upplevdes när de arbetade 

tillsammans med personal som 

upplevdes kunna äventyra 

patientens säkerhet. Även 

otillräcklig kompetens hos sig 

själv och andra medarbetare 

från olika professioner skapade 

moralisk stress i olika grad. 

Studien visar att ju bättre etiskt 

klimat det fanns på 

arbetsplatsen, desto lägre grad 

av moralisk stress upplevdes. 

 

Grad I 



  

 

                                                       Bilaga III:6 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Academic 

Search Elite 

Pavlish C, 

Brown-

Saltzman K, 

Hersh M, 

Shirk M, 

Nudelman O. 

Early indicators and 

risk factors for ethical 

issues in clinical 

practice. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

beskrivning av etiskt 

svåra situationer för att 

identifiera riskfaktorer 

och tidiga indikationer 

på etiska konflikter.  

En kvalitativ deskriptiv studie 

med kvantitativa inslag 

genomfördes med hjälp av 

frågeformuläret Critical incident 

technique (CIT) som undersökte 

vilka vanliga kännetecken som 

upplevdes vid etiska situationer, 

vilka riskfaktorer som uppfattades 

vid dessa situationer och vilka 

tidiga indikationer på riskfaktorer 

för etisk konflikt som uppfattades. 

Alla sjuksköterskor vid en 

konferens i vårdetik tillfrågades 

om att delta i studien. 91 stycken 

deltog. Det var dock bara 70 av 

de beskrivna etiska situationerna 

som passade in på studiens 

kriterier. 94,3 % av deltagarna i 

studien var kvinnor. 

I studien framkom att 

sjuksköterskorna upplevde att 

de mest framträdande etiska 

situationerna förekom vid 

onödigt lidande för patienten 

och när patienten hade minskad 

förmåga att fatta egna beslut. 

Sjuksköterskorna upplevde 

också etiskt svåra situationer då 

kollegor handlade oetiskt. 

Många svåra etiska situationer 

upplevdes i samband med vård i 

livets slutskede, och ofta då 

inom intensivvård. Att möta 

patienternas lidande ledde till 

moralisk stress hos 

sjuksköterskorna.  

Grad II 

2009 

Israel 

Academic 

Search Elite 

 

Shapira-

Lishchinsky O. 

Ethical dilemmas: the 

experiences of Israeli 

nurses. 

Syftet var att främja 

förståelsen för 

innebörden av etiska 

dilemman.  

En kvalitativ deskriptiv studie 

utfördes med hjälp av djupgående 

intervjuer med öppna frågor för 

att identifiera olika etiska 

dilemman. Datan kategoriserades 

och transkriberades till skrift.  

Urvalet bestod av 52 

sjuksköterskor från olika 

avdelningar på 18 sjukhus i Israel. 

Deltagarna var mellan 25 och 55 

år och hade 10 till 40 års 

erfarenhet. 33 av deltagarna var 

kvinnor och 19 var män. 

 

 

Studien beskriver att det finns 

olika kategorier av etiska 

dilemman samt sjuksköterskan 

upplevelser i samband med 

dessa. Det framgick att 

sjuksköterskorna hade 

otillräckliga resurser för att 

hantera etiska dilemman, och att 

det fanns motsättningar mellan 

personliga värderingar hos 

sjuksköterskor, läkare och 

patienter. När beslut i en etisk 

situation skulle fattas lades stor 

vikt vid patientens 

välbefinnande. 

Grad I 



  

 

                                                       Bilaga III:7 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

Cinahl 

Silén M, 

Tang PF, 

Wadensten B, 

Ahlström G. 

Workplace distress and 

ethical dilemmas in 

neuroscience nursing. 

Syftet var att beskriva 

svenska 

sjuksköterskors 

upplevelse av stress 

och etiska dilemma på 

en neurologisk 

avdelning.  

En kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats genomfördes med 

hjälp av samtal som baserades på 

en intervjuguide med frågor om 

upplevelser av etiska dilemman i 

arbetet och hur dessa hanterades, 

samt vilka situationer som 

upplevdes stressande. 

Sjuksköterskor vid två 

neurologiska avdelningar på ett 

universitetssjukhus i Sverige 

tillfrågades om att delta. 21 

stycken valde att delta i studien. 

 

 

 

Studien visar att sjuksköterskan 

möter etiska dilemman samt 

upplever stress i det dagliga 

arbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde även stress när de 

ständigt blev tvungna att 

prioritera i sitt arbete. 

Deltagarna beskrev sin 

arbetssituation som påfrestande 

och krävande vilket ledde till 

utmattning och stress.  

Grad I 

 

2008 

Kroatien 

Cinahl 

 

Sorta-Bilajac I, 

Bazdaric K, 

Brozovic B, 

Agich G J. 

 

Croatian 

physicians´and 

nurses´experience with 

ethical issues in clinical 

practice. 

Syftet var att undersöka 

etiska problem bland 

läkare och 

sjuksköterskor vid ett 

universitetssjukhus I 

Kroatien.  

En kvantitativ studie utfördes 

med hjälp av två frågeformulär 

som analyserades med 

korrelationsanalys. 

Frågeformulären innehöll frågor 

om deltagarnas kön, utbildning 

och yrkeserfarenhet samt frågor 

om upplevelser av etiska 

svårigheter.  

Urvalet bestod av läkare och 

sjuksköterskor som arbetade inom 

internmedicin, onkologi och 

intensivvård. Totalt deltog 392 

sjuksköterskor och 140 läkare i 

studien.  95% av sjuksköterskorna 

och 55% av läkarna var kvinnor. 

 

 

Studien visar att både läkare och 

sjuksköterskor upplevde att de 

svåraste etiska dilemman de 

mötte var kopplade till vård i 

livets slutskede. Både läkare och 

sjuksköterskor upplevde ofta 

problem när de kände sig osäkra 

inför att fatta ett etiskt beslut.  

Grad II 



  

 

                                                       Bilaga III:8 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2005 

Sverige 

Cinahl 

Sørlie V, 

Kihlgren A, 

Kihlgren M. 

Meeting ethical 

challenges in acute 

nursing care as narrated 

by registered nurses. 

Syftet var att belysa 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av att möta 

svåra etiska 

vårdsituationer på en 

akutvårdsavdelning. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk hermeneutisk 

ansats utfördes med hjälp av 

narrativa intervjuer för att 

undersöka sjuksköterskans 

upplevelse av att möta svåra 

etiska situationer. Intervjuerna 

transkriberades till skrift och 

mönster hittades för att kunna 

tolka intervjuerna.  

Urvalet bestod av fem 

legitimerade sjuksköterskor som 

arbetade på en 

akutvårdsavdelning. Deltagarna 

var mellan 23 och 45 år och hade 

1 till 11 års erfarenhet av yrket.  

 

I studien framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde ett 

stort ansvar, ett dåligt samvete 

och otillräcklighet gentemot 

patienten i arbetet på 

akutvårdsavdelningen. Detta 

berodde på att de inte hade 

möjlighet att vara så nära 

patienterna som de önskade och 

hade lärt sig under utbildningen, 

vilket berodde på brist på 

resurser.  

Grad I 

2007 

Grekland 

Academic 

Search Elite 

Tsaloglidou A, 

Rammos K, 

Kiriklidis K, 

Zourladani A, 

Matziari C. 

Nurses´ ethical 

decision-making role in 

artificial nutritional 

support. 

Syftet var att identifiera 

sjuksköterskans 

beslutsfattande process 

angående artificiell 

nutrition till svårt sjuka 

och döende patienter, 

för att beskriva 

svårigheterna de möter 

i sitt vardagliga arbete 

och bestämma deras 

roll i det utökade 

vårdteamet.  

En kvalitativ observationsstudie 

kombinerades med 

semistrukturerade intervjuer för 

att få en förståelse för 

sjuksköterskors beslutsfattande. 

 

Urvalet bestod av all personal på 

en nutritionsavdelning på ett 

universitetssjukhus i 

Storbritannien. Deltagarna var 12 

sjuksköterskor, 1 dietist och 2 

läkare som var mellan 25 och 57 

år gamla.   

Studien visar att sjuksköterskan 

upplevde en etisk skyldighet 

gentemot patienten och de andra 

medlemmarna i vårdteamet. På 

grund av detta behövde de vara 

involverade i beslutsprocessen, 

men de upplevde att de endast 

var involverade indirekt. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

den indirekta medverkan ledde 

till en frånvaro av personligt 

ansvar för besluten. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

de inte deltog i den riktiga 

beslutsprocessen, utan detta 

lämnades till mer kvalificerade 

kollegor.  

Grad II 



  

 

                                                       Bilaga III:9 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

Cinahl 

Ulrich C M, 

Taylor C, 

Soeken K, 

O´Donell P, 

Farrar A,  

Danis M, 

Grady C.  

Everyday ethics: 

ethical issues and stress 

in nursing practice. 

Syftet var att beskriva 

typ, frekvens och grad 

av stress vid etiska 

problem sjuksköterskan 

möter i sitt dagliga 

arbete.  

En kvantitativ tvärsnittsstudie 

utfördes och frågeformulär 

skickades ut och analyserades 

med beskrivande statistik. 

Frågeformuläret innehöll frågor 

om sociodemografiska variabler 

som ålder, kön, inkomst, 

yrkeserfarenhet och utbildning. 

Frekvensen av etiska problem och 

den stress som uppkom i samband 

med dessa, mättes med hjälp av 

The Ethical Issues Item Scale.  

1000 sjuksköterskor valdes 

slumpmässigt ut från listor över 

legitimerade sjuksköterskor från 

fyra delstater i USA. 422 stycken 

deltog i studien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien visar att de flesta 

deltagarna upplevde etiska 

svårigheter som oftast när 

patienters rättigheter behövde 

skyddas. De flesta av 

sjuksköterskorna kände sig 

trygga i att möta etiska 

situationer och fatta etiska 

beslut. Många av deltagarna 

upplevde ändå utmattning, 

maktlöshet och frustration i 

mötet med etiska problem.  

Grad I 



  

 

                                                     Bilaga III:10 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

de Wolf Bosek 

M S. 

Identifying ethical 

issues from the 

perspective of the 

registered nurse.  

Att beskriva de etiska 

problem sjuksköterskor 

uppfattar och att 

analysera de variabler 

som påverkar 

sjuksköterskans etiska 

beslutsfattande samt 

processen som dessa 

sjuksköterskor 

använder sig av när de 

löser ett etiskt problem.  

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ, deskriptiv 

utforskande studie som utfördes 

med hjälp av en undersökning 

med frågor som handlade om att 

beskriva etiska situationer som 

sjuksköterskan mött, att 

undersöka om dessa situationer 

löstes på ett tillfredsställande sätt 

samt vilka resurser sjuksköterskan 

behöver för att kunna lösa etiska 

situationer.  

Urvalet bestod av legitimerade 

sjuksköterskor vid ett sjukhus 

som kontaktades via e-post. 17 

stycken valde att delta i studien.  

Studien beskriver att 21 olika 

etiska situationer identifierades 

av informanterna. De etiska 

situationerna uppstod vid 

begränsade resurser, begränsad 

behandling, relationsproblem 

och andra sammanhang som 

relaterade till utbildning i etik 

och etiska värden. Flera 

variabler som kunde påverka 

sjuksköterskans etiska 

beslutsfattande beskrevs, 

exempelvis kommunikation. 

Deltagarna beskrev också att 

den etiska situationen kunde 

lösas när patientens behov 

tillfredsställdes, när det fanns en 

god kommunikation med patient 

och familj och när det fanns 

tillräckligt med tid för patienten. 

 

 

Grad II 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


