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Sammanfattning Intensivvårdssjuksköterskor uttrycker upplevelser av 

moralisk stress i det dagliga arbetet och detta kan leda till 
utbrändhet eller behov av att byta yrke då de inte lyckas 
hitta strategier för att bemästra sin situation. Studiens syfte 
var att kartlägga moralisk stress hos intensivvårds-
sjuksköterskor med hjälp av Moral Distress Scale (MDS). 
Studien utfördes med en deskriptiv metod av tvärsnitts-
design där 45 sjuksköterskor med intensivvårdsutbildning 
i Västsverige tillfrågades att vid ett tillfälle besvara en 
enkät med en validerad svensköversatt MDS. Det totala 
resultatet bygger på 34 enkäter. Resultatet påvisade att det 
finns signifikant höga nivåer av moralisk stress hos 
intensivvårdssjuksköterskor yngre än 45 år (p=0,044) och 
även i gruppen med kandidat-/magisterexamen (p=0,003). 
De högsta nivåerna av moralisk stress kunde uppmätas när 
intensivvårdssjuksköterskorna ställdes inför situationer där 
de upplevde att ingen var beredd att fatta beslut om att 
avsluta livsuppehållande behandling. Bristande 
kompetens, ”onödiga” behandlingar och resursbrist 
medförde också hög moralisk stress. För att motverka 
moralisk stress behövs enligt studier; debriefing, etiska 
vårdkonferenser och stöd från arbetsledningen. Denna 
studie kan bidra till att åskådliggöra moralisk stress och 
intensifiera diskussionen samt skapa ett gemensamt språk 
kring moralisk stress bland intensivvårdssjuksköterskor. 
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Abstract Intensive care nurses express feelings of moral distress in 

daily practice and for some of them this contributes to a 
burnout or a need to change occupation. The aim of this 
study was to chart moral distress among ICU nurses with a 
survey, using the MDS-scale. This study was performed 
with a descriptive method of a cross-sectional design 
where 45 nurses with specialist training in intensive care 
was at one occasion asked to answer a swedish MDS 
survey. The total result was made of 34 surveys. The 
result demonstrates that there are significant high levels of 
moral distress in ICU nurses younger than 45 years 
(p=0.044) and even in the group with bachelor-/master 
education (p=0.003). Lack of decision making in order to 
end life-supporting treatment caused the highest level of 
moral distress among ICU nurses. High levels of moral 
distress could also be measured when ICU nurses 
perceived there was lack of competence, “unnecessary” 
treatment and resource shortages. To counteract moral 
distress according to previous studies there is a need to 
debriefing, ethical conferences and support from the 
management. This study may help to illustrate moral 
distress and intensify the discussion and create a common 
language about moral distress.  
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Inledning 
Intensivvårdens främsta mål är att ge vård, behandling och omvårdnad för att patienter 
ska överleva akuta medicinska hot och skador mot deras liv. Detta är inte alltid möjligt 
att åstadkomma utan att svåra etiska beslut måste tas om att antingen inte trappa upp 
vårdnivån eller avsluta behandling (Cronqvist, Lützén & Nyström, 2006). Problem 
uppstår då personalen inte kan diskutera etiska problem/dilemma med patienterna på 
intensivvårdsavdelningen (IVA) och ofta är patienternas önskan okänd även för 
anhöriga (Wilson, Goettemoeller, Bevan & McCord, 2012). Spänningar kan uppstå 
mellan personliga och professionella värden och sociala skyldigheter vilket kan medföra 
moralisk stress för personalen. Sjuksköterskor inom intensivvård vårdar ofta kritiskt 
sjuka patienter som de upplever får utsiktslös behandling, vilket kan medföra ökad risk 
för moralisk stress(ibid).  
 
Intensivvårdssjuksköterskor (IVA-sjuksköterskor) uttrycker i flera studier upplevelser 
av moralisk stress och för vissa kan dessa leda till utbrändhet och i förlängningen byte 
av yrke då de inte lyckas hitta strategier för att hantera situationer som utlöser moralisk 
stress (McClendon & Buckner, 2007; Meltzer & Huckabay, 2004). Vidare fann 
Gutierrez (2005) att sjuksköterskor som inte fick vara med i beslutstagande om 
patienterna och kände sig maktlösa upplevde att deras arbete inte var värt något. 
Browning (2013) fick fram i sin studie att IVA-sjuksköterskor som deltar aktivt i 
vårdkonferenser kring patienten och därmed känner större empowerment, upplever 
moralisk stress mer sällan. 
 
All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar 
för sina bedömningar och beslut. Då vi som IVA-sjuksköterskor möter diskussioner 
kring moralisk stress i hög grad på vår egen arbetsplats hos flertal av våra kollegor 
kändes det viktigt att kunna utföra en undersökning som kartlägger moralisk stress. 
 
 
Bakgrund 
Intensivvårdens huvudsakliga uppgift är enligt Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård (SFAI, 2011) att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem 
så att fortsatt liv kan bli meningsfyllt ur patientens synvinkel. Den vård som bedrivs 
skall ta hänsyn till både medicinska och etiska aspekter. Larsson och Rubertsson (2012) 
påtalar att intensivvårdsarbetet ska ske i ett arbetslag med specialiserad vårdpersonal 
som ständigt är närvarande hos patienten. IVA-sjuksköterskans vardag är 
högteknologisk och sjuksköterskorna arbetar för att rädda liv genom att stötta och 
behandla sviktande vitala funktioner hos patienten. Behandlingen har förbättrats och 
utvecklats genom åren men utvecklingen har även bidragit till fler etiska dilemma både 
för sjuksköterskor och läkare. Intensivvårdens målsättning bör vara att optimera 
patientens förutsättningar att återfå hälsa och patientens livskvalitet är av avgörande 
betydelse. Risk finns annars att intensivvårdsbehandlingen ger patienterna sämre 
livskvalité eller en utdragen smärtsam dödsprocess (ibid).  
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Etik och moral 
Dag Lundberg beskriver i boken Intensivvård (Larsson & Rubertsson, 2012) de fyra 
etiska huvudprinciperna som professionens etiska ställningstagande baserar sig på, 
autonomi, göra gott, inte skada och rättvisa. Självbestämmande gäller även patientens 
tidigare viljeyttringar eller uttalade värderingar som anhöriga kan delge personalen om 
patienten själv är oförmögen att uttrycka sig. Principerna att göra gott och inte skada 
slås många gånger samman till nyttoprincipen. Den grundar sig på att 
intensivvårdsinsatserna alltid skall anpassas till patientens förutsättningar att dra nytta 
av behandlingen och förhållanden mellan risk och nytta måste omprövas noggrant 
(Larsson & Rubertsson, 2012). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) 
ansvarar sjuksköterskan för att omvårdnaden sker i överensstämmelse med individens 
säkerhet, värdighet och rättigheter. 
 
Moral kan beskrivas som en uppsättning föreställningar om vad som är rätt och fel, om 
vad man bör och inte bör göra. Etik är ett teoretiskt reflekterande över frågor kring 
moral och dess systematisering, analys och kritik. Moraliska värderingar påverkar hur vi 
som individer ser på världen och gör att vi får livserfarenheter (Helgesson, 2006). En 
studie av Gutierrez (2005) visar att sjuksköterskornas uppfattning om moraliska 
handlingar och värderingar har ett samband med en stark önskan att lindra patientens 
lidande, respektera patientens önskan, berätta sanningen och ge den vård som var 
nödvändig. Cronqvist, Theorell, Burns och Lützén (2004) fann i sin studie att en känsla 
av ångest hos sjuksköterskorna ger en signal att något är fel i en situation eller att man 
reagerar på en händelse. Ett slags intuitiv kunskap som ser vad som är bäst för 
patienten. Enligt Cronqvist et al. (2004) är moralisk stress en konflikt mellan personlig 
moral och professionella skyldigheter samt att handla mot sin egen övertygelse. Inom 
omvårdnaden har moralisk stress beskrivits som ett stort problem inom sjuksköterske-
professionen (Corley, 2002; AACN, 2008a).  
 
Jameton (1984) var den som först med att identifiera och utforma ett koncept om 
moralisk stress. Han beskrev moralisk stress som en känsla som är smärtsam och som 
en psykologisk obalans som uppträder när sjuksköterskan befinner sig i en situation där 
hon/han upplever sig inkapabel att utföra rätt handling. Jameton beskrev att moralisk 
stress uppträder när man vet vad som är rätt handling men institutionella begränsningar 
gör det omöjligt att genomföra den rätta handlingen. 
 
Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver att människor är sårbara och det finns 
två olika dimensioner. Den rent kroppsliga och en själslig sårbarhet. Enligt Sarvimäki 
och Stenbock-Hult (2008) är detta centralt i etiken. Det finns ett samband mellan 
öppenhet och äkthet som speglar det autentiska livet. När sjuksköterskan möter 
patienten är öppenhet och känslighet en resurs och hon/han kan uppfatta stämningar och 
budskap och se patientens behov och önskningar. Men samtidigt medför det en 
sårbarhet och relationen med patienten kan bli smärtsam. Sjuksköterskans känslor spelar 
stor roll och påverkar hur hon/han ser på sitt liv. En person som har moraliska 
värderingar och sina känslor i balans har också en moralisk integritet. En sjuksköterska 
som är öppen, sårbar och empatisk kan lätt uppleva moralisk stress, speciellt när han 
eller hon utsätts för överdrivna och motstridiga förväntningar från omgivningen (ibid). 
Att arbeta som IVA- sjuksköterska innebär att man kan ge omvårdnad till patient och 
anhöriga under flera dagar – veckor och oftast blir personalen familjär både med 
patienter och anhöriga. Denna närhet gör oss mer sårbara men även mottagliga för den 
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holistiska synen på individen. Omgivningen ser ofta patienten fragmentariskt när de 
bidrar med sina vårdinsatser medan sjuksköterskan ska sammanföra helheten kring 
människan. 
 
 
Omvårdnadsbegrepp 
Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1993) beskriver hur kunskap och praktisk 
erfarenhet tillsammans utvecklar sjuksköterskan i hennes yrkesroll. Hon har skapat en 
modell med olika kompetensnivåer, från novis till expert. Den nyutbildade IVA-
sjuksköterskan befinner sig på novisens nivå även om hon arbetat tidigare som 
sjuksköterska eftersom omvårdnadsmålen för IVA-patienterna är nya och obekanta. 
Även i andra steget behöver den avancerade nybörjaren stöd i kliniska sammanhang. 
Först i det fjärde steget kan i regel sjuksköterskan uppfatta situationer som helheter och 
kan då se betydelsen av åtgärder relaterad till långsiktiga mål. Expert är den 
sjuksköterska som arbetar utifrån en djupare förståelse för situationen och har en vision 
av vad som är möjligt (ibid.).  
 
 
Åtgärder vid moralisk stress 
Cronqvist och Nyström (2007) skriver att bristen på IVA-sjuksköterskor är en viktig 
faktor då det finns ett samband mellan ökade kateterrelaterade infektioner, postoperativa 
komplikationer och för lite personal. Färre IVA-sjuksköterskor leder till en ökad 
arbetsbörda för de som är kvar och kan vara en riskfaktor vid utvärdering av mortalitet 
(mått på dödlighet hos patienter). Hög stress utgör den största faktorn när IVA-
sjuksköterskor lämnar sitt yrke. Avancerad medicinsk teknologi skapar situationer som 
utmanar personalen på IVA vilket innebär att läkare och sjuksköterskor måste ta svåra 
beslut i högst osäkra förhållanden.  
 
Enligt Mobley, Rady, Verheijde, Patel och Larson (2007) så möter IVA-sjuksköterskor 
ofta patienter som är döende och målet för alla sjuksköterskor är att ge god omvårdnad i 
alla situationer som uppkommer även om patienten inte återfår hälsan. När patienten 
närmar sig döden ökar gapet mellan sjuksköterskor och läkare eftersom vi har olika 
professionella yrkesroller. IVA-sjuksköterskor upplever moralisk stress då de ska 
behandla patienter som enligt deras uppfattning får utsiktslös behandling, vilket ger 
känslomässig utmattning och kan leda till utbrändhet (ibid). En studie av Wiegand och 
Funk (2012) har visat att moralisk stress kan ge sjuksköterskor ilska, nedstämdhet, 
depressioner, frustration och hjälplöshet. Några av sjuksköterskorna upplevde 
upprepade gånger att ingen lyssnade på dem och detta ledde till att de gav en lägre 
standard på omvårdnaden.  
 
Enligt Browning (2013) kan empowerment göra att sjuksköterskor uppfattar sig själva 
stärkta och det medför att de påverkas mindre av moralisk stress. Sjuksköterskor som 
deltar i konferenser runt terminala patienter uppger att de känner mindre moralisk stress 
då de kan ta upp olika frågor. American Association of Critical Care Nurses (AACN) 
(2008a) har enats om en policy gällande moralisk stress då man insett att det är ett 
ignorerat problemområde som orsakar emotionellt lidande och bidrar till förluster för 
yrkeskåren. De har utarbetat en strategi för att upptäcka och motarbeta moralisk stress 
bland IVA-sjuksköterskor. Strategin kallas ”4: An (AACN, 2008b) för att minska 
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moralisk stress”, Ask, Affirm, Assess och Act det vill säga fråga, bekräfta, bedöma och 
agera. Målet med strategin är att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö där IVA-
sjuksköterskor kan agera optimalt till gagn för patienter och deras anhöriga. AACN 
förespråkar att varje sjuksköterska och arbetsgivare ska ansvara för att implementera 
metoder för att minska skadliga effekter av moralisk stress och bidra till hälsosam 
arbetsmiljö (ibid). 
 
En kartläggning av den moraliska stressen på IVA kan bidra till att åskådliggöra etiska 
dilemman och intensifiera diskussionen samt skapa ett gemensamt språk kring moralisk 
stress bland IVA-sjuksköterskor. Nya kunskaper kan erhållas om vilka faktorer som 
påverkar nivå och förekomst av moralisk stress på en intensivvårdsavdelning. 
 
 
Syfte 
Att kartlägga moralisk stress hos IVA-sjuksköterskor med hjälp av Moral Distress 
Scale. 
 
 
Metod 
Design 
Denna studie har en tvärsnittsdesign med kvantitativ ansats där IVA-sjuksköterskor 
besvarade en enkät om moralisk stress vid ett tillfälle. Tvärsnittsdesignen ger en bild av 
populationen vid en viss tidpunkt och all data samlas in vid ett enda tillfälle (Polit & 
Tatano Beck, 2008). Denna studie har en utforskande och deskriptiv metod och 
använder ett frågeformulär som utgår från Moral Distress Scale (MDS) (Silén, 
Svantesson, Kjellström, Sidenvall, & Christensson, 2011).  
 
 
Instrument 
Utifrån intresset för moralisk stress valdes efter flertal eftersökningar ett validerat 
instrument som utarbetats i USA för att kartlägga omfattningen av moralisk stress på en 
arbetsplats. MDS har används i flera studier av bland annat Papathanassoglou, 
Karanikola, Kalafati, Giannakopoulou, Lemonidou, & Albarran (2012) och McClendon 
& Buckner (2007). Skalan har även använts av Silén et al. (2011) i Sverige. Den 
ursprungliga MDS utvecklades av dr Mary Corley (2001) för akutsjukvård och innehöll 
32 påstående som mäter moralisk stress uppdelad på tre faktorer: eget ansvar, inte i 
patientens bästa och vilseledande (Corley, 2001). Deltagande ombads att markera både 
intensiteten av moralisk stress (från 0=ingen till 6=i hög grad) samt hur ofta de 
upplevde situationen (från 0=aldrig till 6=mycket ofta). Skalan utarbetades i två steg. 
Först gjordes efterforskningar för att identifiera påståenden och i andra delen 
formulerade en grupp experter instrumentet. Originalet har sedan används i norra 
Amerika och i Europa men inte i Sverige förrän Silén et al. (2011) använde för första 
gången inom svensk sjukvård. Tre oberoende auktoriserade översättare har översatt den 
ursprungliga skalan och översättningarna har därefter anpassats till svensk kontext av 
Silén et al. (2011) samt en av handledarna, vilket innebar att sex påståenden relaterade 
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till socialförsäkringssystemet och andra aspekter uteslöts då de inte ansågs relevanta för 
svenska förhållanden. Marit Silén och medförfattare har fått tillåtelse av 
ursprungsförfattaren Dr Corley att översätta MDS från engelska till svenska och göra 
vissa justeringar. Den svenska validerade versionen av MDS bestående av 32 
påståenden mäter två aspekter av moralisk stress; nivå och förekomst (bilaga A). 
Svenska MDS testades först i en pilotstudie på 7 sjuksköterskor och efterhand gjordes 
små justeringar i texten som förtydligade påståendena (Silén et al., 2011). Förutom de 
32 slutna frågorna som tillhör instrumentet har Silén et al. (2011) även fyra öppna 
frågor som ger respondenten möjlighet att ge synpunkter över de påståenden som känns 
irrelevanta eller saknas och om deras funderingar kring att lämna sitt arbete i relation till 
moralisk stress (bilaga A). Totalt blev det 36 påståenden/frågor att besvara i enkäten 
samt de fyra demografiska frågorna. Tillåtelse att använda MDS har erhållits av Dr 
Corley och M. Silén. Skalan bedömdes vara relevant i kartläggningen av intensiv-vård 
och vi valde att behålla de frågor som har lagts till av Silén et al. (2011) dvs. om ålder, 
antal år inom intensivvård, utbildning och kön. 
 
 
Urval 
Inklusionskriterier  
Urvalet till denna studie var alla specialistutbildade IVA-sjuksköterskor vid en IVA i 
västra Sverige, anställda under januari-februari 2014 (n=47). Barnlediga och 
sjukskrivna IVA-sjuksköterskor erbjöds även att delta i studien. 
 
 
Exklutionskriterier 
Sjuksköterskor med enbart grundutbildning eller annan specialistutbildning (n=3). 
Författarna exkluderades ur studien. 
  
 
Datainsamling 
IVA-sjuksköterskorna med specialistutbildning erhöll information om studien vid två 
avdelningsmöten och via mail. Barnlediga och sjukskrivna IVA-sjuksköterskor fick 
information via telefon och mail. Alla fick därefter en enkät (bilaga A) med 
introduktionsbrev (bilaga C), samtyckesblankett (bilaga C1) och ett retur kuvert i sitt 
postfack eller hem i brevlådan. Enkät och samtyckesblanketten ombads att återlämnas i 
var sitt kuvert i en plomberad brevlåda på det låsta läkemedelsrummet på intensivvårds-
avdelningen. I introduktionsbrevet klargjordes att deltagande var frivilligt och att 
deltagarna garanterades att materialet behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter 
kan identifieras. Två veckor efter utlämnandet av kuvertet i postfacken skickades ett 
uppföljningsmail för att öka deltagarantalet. Varje enkät hade ett nummer på baksidan 
och samma nummer bakom sitt namn i en anställningslista. Denna lista förvarades i ett 
låst skåp hos avdelningschefen och enkäterna bockades av mot listan efter insamling. 
Enkäten avkodades då den skannandes in i SPSS-programmet och därefter strimlades 
namnlistan. 
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Databearbetning 
Analytisk och deskriptiv statistik användes för att dra slutsatser om studiens population 
genom att beräkna och värdera variabler. Den insamlade datan från enkäten överfördes 
via scanning till Statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) och 
resultatet presenteras i löpande text och i tabeller. Den analytiska statistiken gjordes 
med hjälp av Mann Whitney U-test för att söka signifikanta samband. Mann-Whitney 
U-test är ett icke-parametrisk test som används vid hypotesprövning då variabeln inte är 
normalfördelad och då stickprovsstorlekarna är små (Ejlertsson, 2012). 
 
Mått som användes i analysen är medianvärde (median) och procentsats (%). 
Signifikansnivån sattes till 5 % (p-värde<0,05) detta medför att ett p-värde som 
uppmätts till lika med eller under 0,05 kommer anses vara statistiskt signifikant 
(Ejlertsson, 2012). Cronbach´s alpha beräknades på nivå och frekvens som finns i 
MDS-skalan. Det är ett mått på den interna konsistensen, som avser hur väl olika delar 
av måttet mäter samma sak (Polit & Tatano Beck, 2008). 
 
 
Etiska aspekter  
Tillstånd har sökts av klinikchefen och avdelningschefen på anestesikliniken (bilaga B, 
B1) via brev och personligt möte. Etiska Kommittén vid Högskolan i Halmstad har 
godkänt ansökan om etikprövning av forskning som avser människor (Dnr: UI 
2014/128). Polit och Tatano Beck (2008) beskriver forskningsetiskt förfarande vid en 
studie. Forskare måste informera om studiens syfte, säkra forskningsetiskt 
tillvägagångssätt och beskriva hur insamlingen går till. Forskningsetiken fungerar som 
en grund och skydd för de mänskliga rättigheterna under hela forskningsprocessen 
(ibid.).  
 
Enligt Helgesson (2006) behandlar forskningsetiken etiska aspekter av forskning och 
själva forskningsverksamheten med dess konsekvenser. Inom forskningsetiken 
analyseras och argumenteras hur forskare bör bete sig i sin forskning. Deltagaren kan 
när som helst och utan att behöva ange någon förklaring ta tillbaka sitt samtycke till 
studien vilket understöds av Riksdagens lagstiftning (SFS 2003:460) om etikprövning 
av forskning som avser människor. Informationen som ges till deltagarna skall vara 
skriven på ett så neutralt sätt och utan värderingar så att deltagarna inte ska känna något 
tvång att delta. I enkäten i denna studie framgår det att deltagandet är helt frivilligt och 
att man kan avbryta när som helst. Det bör betänkas att obearbetade upplevelser kan 
medföra ett visst obehag för den som deltar i studien. Enkäterna som samlades in från 
deltagarna avkodades före inskanning i SPSS och har sparats inlåsta på IVA med SPSS 
kodade exelfil. 
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Resultat 
Resultatet presenteras med analytisk och deskriptiv statistik. Av 45 utskickade enkäter 
har totalt 35 (78 %) inlämnats där en inte var ifylld och inte kunde användas. Det totala 
bortfallet var 24,5 % av 45 enkäter varav två av de besvarade enkäterna fanns det ett 
internt bortfall vid specifika frågor. Enligt Polit och Tatano Beck (2010) beskrivs det 
som ”deleted the missing cases”, vilket medfört att de uteblivna svaren reviderats bort 
från sammanställningen av aktuellt påståenden. Totalt var det 32 (71 %) kompletta 
enkäter. Resultatet sammanställs dock av de 34 enkäterna (75,5 %) varav det fanns 
bortfall (n=2) i frågorna angående anställning, ålder, kön och utbildning. Resultatet 
baseras även på antal sammanlagda poäng vid högsta nivå och frekvens av moralisk 
stress. Maxpoängen av nivå i likhet med frekvens av moralisk stress är 192. 
 
 
Demografisk profil 
Studiens deltagare var 34 specialistutbildade sjuksköterskor på en IVA i västra Sverige, 
26 var kvinnor och 6 var män samt 2 individer som inte besvarat kön. Ålders-
fördelningen inom gruppen (n=32) var från 30 år till 65 år. Två individer hade inte 
angett sin ålder. Medelåldern var 47 år, medianåldern 48 år och genomsnittliga tiden de 
arbetat som intensivvårdssjuksköterska var 14 år. Deltagarantalet delades upp i två 
åldersgrupper, yngre än 45 år och äldre än 45 år. Den yngre gruppen under 45 år hade 
12 deltagare och gruppen äldre än 45 år, 20 deltagare (tabell 1). Tabell 1 visar även på 
de två åldersgruppernas antal år inom intensivvården men det fanns ingen signifikans 
mellan antal år inom intensivvård och moralisk stress. Inom gruppen yngre än 45 år 
hade 58 % arbetat mindre än 5 år och i gruppen över 45 år hade 50 % arbetat inom 
intensivvård mer än 15 år. 
 
 
Tabell 1 Individer i båda åldersgrupper indelade efter antal år inom intensivvård 

 Antal år inom intensivvård Totalt 

< 5 år 6-15 år > 15 år 
 
 
Ålder 

 
Yngre än 45 år 

Antal 7 3 2 12 
Procent 58,3 % 25,0 % 16,7 % 100 % 

 
Äldre än 45 år 

Antal 3 7 10 20 
Procent 15,0 % 35,0 % 50,0 % 100 % 

 
Totalt 

Okända    2 
Antal 10 10 12 32+2=34 
Procent 31,25 % 31,25 % 37,5 %  

 

 
För att även få jämförbara grupper mot nivå och frekvens av moralisk stress delades 
deltagarna in i två grupper där sjuksköterskor med kandidat/magister blev till en grupp 
och den andra gruppen utan kandidat-/magisterexamen blev en grupp (tabell 2). 
Gruppen med kandidat-/magisterexamen bestod av deltagarna från båda 
åldersgrupperna det vill säga yngre än 45 år och äldre än 45 år. Någon signifikant 
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skillnad mellan nivå och frekvens av moralisk stress mellan män (6 deltagare) och 
kvinnor (26 deltagare) samt 2 av okänt kön kunde inte verifieras. Nästan hälften av 
deltagarna (n=15) hade inte kandidat-/magisterexamen och bland de övriga hade 12 
kandidatexamen och 5 magisterexamen. De deltagare som inte hade kandidat- eller 
magisterexamen har högst 60hp i omvårdnad på högskolenivå. Bland gruppen äldre än 
45 år hade 7 deltagare kandidat-/magisterexamen och i gruppen yngre än 45 år var det 
10 deltagare. Könsfördelningen inom de olika utbildningsgrupperna redovisas i tabell 2. 
Figur 1 åskådliggör även gruppsammansättning i relation till ålder och utbildning. 
 
 
Tabell 2 Demografisk beskrivning av kön och utbildning  

Akademisk 
Utbildning 

Yngre än 45 år Äldre än 45 år  
Totalt Kvinna Man Kvinna Man 

Högst 60hp 2 0 9 4 15 

Kandidat (90hp) 7 0 5 0 12 
Magister (120hp) 1 2 2 0 5 

Totalt 10 2 16 4 34 (2 okända) 

 

 

Figur 1 

 Yngre än 45år    Kandidat-/magisterexamen    Äldre än 45 år 

 

 

 

 

 
 
Gruppsammansättning i relation till ålder och utbildning 
 
 
Kartläggning av nivå och frekvens av moralisk stress  
Cronbach´s Alpha har beräknats till 0,93 på både nivå och frekvens av påståenden om 
moralisk stress och är ett mått på hur bra variablerna det vill säga påståenden i skalan 
hänger ihop. Gränsvärde över 0,7 tyder på bra intern konsistens hos skalan (Ejlertsson, 
2012).  
 
Åldersgruppen 45 år och yngre har enligt Mann-Whitney U-test en signifikant högre 
nivå av moralisk stress till skillnad mot gruppen över 45 år, p= 0,003. Medianen på 
nivån av moralisk stress var avsevärt högre (113) hos åldersgruppen 45 år eller yngre 
jämfört med den äldre gruppen där medianen är 64. Frekvens av moralisk stress skiljer 
sig inte nämnvärt mellan de två grupperna (tabell 3). Under frekvens har maximum och 
minimum inte tagits med för att det inte fanns signifikans. 

2 10 7 13 
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Tabell 3 Total nivå och frekvens av moralisk stress i relation till åldersgrupper (0-192) 
Ålder Nivå Frekvens 

Medel Median Maximum Minimum Medel Median 

Yngre än 
45 år 

104,4 113,0 152,0 54,0 56,5 58,0 

Äldre än 
45 år 

64,8 64,0 107,0 2,0 45,3 47,0 

 
 
Mann-Whitney U-test visar även på klart signifikant högre nivåer av moralisk stress i 
MDS-skalan för gruppen med kandidat/magisterexamen än den gruppen utan kandidat-
/magisterexamen, p= 0,044. Medianen för nivå av moralisk stress i kandidat/magister 
gruppen var högre (92,5) jämfört med gruppen utan kandidat-/magisterexamen (64). 
Maxpoängen i MDS är 192. Gruppen med kandidat-/magisterexamen hade 152 poäng 
mot 120 poäng i den andra gruppen (tabell 4). 
 
 
Tabell 4 Akademisk nivå i relation till nivå och frekvens av moralisk stress 

 
Akademisk nivå 

Nivå av Moralisk stress Frekvens 

Medel Median Maximum Minimum Medel 
Högst 60hp  66,4 64,0 120,0 2,0 49,9 

Kandidat/Magister 92,4 92,5 152,0 28,0 46,4 

 
Den signifikanta (p=0,044) skillnaden mellan de två grupperna av IVA-sjuksköterskor 
som hade kandidat-/magisterexamen eller inte vid skattningen av moralisk stress i MDS 
kan tydligt åskådliggöras i Box-patts figur 2.  
  
 

 
 
Figur 2 Box-patt över totalnivå av moralisk stress i relation till akademisk examen 
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Situationer där IVA-sjuksköterskor uppfattade hög nivå (median >4,0) och hög frekvens 
av moralisk stress var när de arbetar kring patienter där ingen är beredd att fatta beslut 
om avslutande av behandlingen och uppstart av livsuppehållande behandling trots att de 
anser att det enbart förlänger döendet (påstående 5). Höga nivåer och viss frekvens 
kunde även ses då IVA-sjuksköterskor ansåg att läkarna ordinerade ”onödiga” 
undersökningar och behandlingar för patienter (påstående 3) men även då sjuk-
sköterskebemanningen ansågs ligga på en ”riskabel” nivå (påstående 13). Hög nivå av 
moralisk stress utgjorde även assistering av läkare som enligt sjuksköterskan inte gav 
kompetent vård men detta ansågs dock ske sällan (påstående 17), (tabell 5). 
 
 
Tabell 5 Beskrivning av påståenden med högst nivå och frekvens, 0-6 (medianvärde) 

Nr. Nivå  Frekvens  Påståenden 
3 4,0 3,0 Utför en läkares ordination på onödiga 

undersökningar och behandlingar 
5 4,5 3,0 Startar omfattande livsuppehållande 

behandling trots att jag anser att det endast 
förlänger döendet 

12 4.5 2,0 Utför läkarens ordinationer på onödig 
undersökningar och behandlingar för patienter 
i livets slutskede.  

13 4,0 2,5 Arbetar där sjuksköterskebemanningen ligger 
på en nivå som jag bedömer som ”riskabel”. 

14 5,0 2,5 Fortsätter medverka i vården av en svårt sjuk 
patient som hålls vid liv med respirator, när 
ingen är beredd att fatta beslut att ”dra ur 
kontakten” 

17 4,0 1,0 Assisterar en läkare som enligt min mening 
inte ger kompetent vård. 

 
 
IVA-sjuksköterskor ansåg att vissa påståenden uppkom oftare (frekvens 3,0). Speciellt 
där läkarna utförde vad som uppfattades som ”onödiga” undersökningar och 
behandlingar samt startade livsuppehållande behandling än för de övriga påståenden i 
enkäten. Deltagarna upplevde dock att påståenden som gav dem hög nivå av moralisk 
stress förekom sällan. 
 
Bland deltagarna var det 4 (12 %) som ibland/ofta övervägde att lämna sin anställning 
till följd av moralisk stress. I hela gruppen var det 5 (15 %) som sällan övervägde denna 
möjlighet. Totalt var det 21( 62 %) som aldrig övervägt tanken att lämna sin anställning 
(diagram 1). Enkäten visade att 3 av deltagarna (8 %) någon gång hade lämnat sin 
anställning på en IVA-avdelning till följd av moralisk stress. Studien kunde inte visa på 
något signifikant samband mellan ålder eller utbildning och antal som övervägt att 
lämna sin anställning. 
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Diagram 1. Tänkt lämna sin anställning pga. Moralisk Stress 

 
 
 
Några deltagare (n=8) skrev om situationer som inte kändes aktuella i enkäten. 
Situationer som minst två av deltagarna har ansett vara irrelevanta var 

- Situationer som handlade om att rätta sig efter anhörigas och läkarens önskemål 
i fråga om patientens vård.  

- Situationer där IVA-sjuksköterskan ombes att följa läkarens beslut att inte säga 
sanningen till patienten och neka döende patienter smärtlindring då läkaren 
befarar att ökad smärtlindring kan leda till döden.  

- Situationer där IVA-sjuksköterskan ger läkemedel intravenöst under 
återupplivning till patienter med ej HLR.  

- Situationer där patienten själv ber om hjälp att begå självmord och flera 
deltagare ansåg att det inte förekom någon situation där anhöriga önskar att 
vårdpersonalen inte samtalar med patienten om döden. 

 
 
Ingen av deltagarna ansåg att det behövdes ytterligare situationer som beskriver 
moralisk stress och som borde läggas till i MDS-formuläret. 
 
Kommentarer av deltagarna (citat nedan) visar att en del påståenden var svårtolkade och 
att vissa etiska situationer inte fanns med i enkäten:  
- Svåra frågor! En del frågor med ”dubbla” avsikter/frågor. Känns inte som ett bra 
mätinstrument. Lätt att bli identifierad i nedanstående. Fyller ej i.  
- Frågorna känns amerikaniserade.  
- Enkäten ej applicerbar på svenska förhållanden. Flertalet av frågorna innehåller mer 
än en fråga. Går därför ej att besvara med ett gemensamt svar. T.ex. nr 3 (påstående) 
vem anser att undersökningen är onödig? Jag eller läkaren? 
- Går att härleda till person, därför olämplig att använda på egna arbetsplatsen. 
 
- När patienten inte skall erbjudas respvård, dialys mm men ändå kommer till IVA. 
- När gamla multisjuka patienter läggs på IVA och ingen HLR gäller, vilket budskap 
ger man då till deras anhöriga. Hur vi förhåller oss mot olika patienter exempelvis 
missbrukare, intoxer av olika nivåer. Vår värdegrund när det gäller dessa skiljer sig 
enormt eftersom de är vårdkrävande och tar tid. 
- Donationssituationer. Oenighet i läkarkåren om vårdnivå.  
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- När jag känner att personalen runt omkring mig inte har empati för patienter som har 
en låg ställning i samhället, tex alkoholister, narkomaner, överviktiga och ibland ser att 
de får ett sämre bemötande men samma vård som övriga. 
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att studera en population vid en viss 
tidpunkt och under en kort period. Enligt Polit och Tatano Beck (2008) används en 
kvantitativ tvärsnittsstudie om syftet är att ta reda på hur en population ser ut under en 
kort period. Denna studie vände sig till alla IVA-sjuksköterskor vid en intensivvårds-
avdelning i västra Sverige, total lokal population (n=47). Författarna som var anställda 
vid samma klinik som studien gjordes på exkluderades ur studien och enkäten skickades 
till 45 IVA-sjuksköterskor. Antal anställda och deras formella kompetensnivå erhölls 
från avdelningschefen på IVA. Medelåldern i studien var 47 år och kontakt har tagits 
med 12 andra länsdelssjukhus i Sverige för att få uppgifter om medelålder och uppgifter 
visar att medelåldern för IVA-sjuksköterskor varierar mellan 42-48 år. Detta ger en 
trolig bild av att populationen i denna studie kan jämföras med andra länsdelssjukhus i 
mellersta och södra Sverige.  
 
Resultatet redovisas i två grupper, yngre än 45 år och äldre än 45 år av flera 
anledningar. IVA-sjuksköterskan har oftast arbetat i några år som sjuksköterska före sin 
specialistutbildning och är oftast över 30 år. En uppdelning i två grupper av en mindre 
population ökar konfidentialiteten. Populationen var även mest jämt fördelat 
gruppmässigt vid 45 år som brytpunkt. Vid presentationen användes medianvärde 
istället för medelvärde eftersom resultaten inte är normalfördelade. 
 
Vid användning av enkäter är möjligheten större för fler respondenter att delta än i en 
intervju och en kvantitativ ansats kan generaliseras till liknande sammanhang. Studien 
är främst kvantitativ men har även kvalitativa frågor som öppnar upp för subjektiva 
fenomen. Den validerade enkäten (Silén et al., 2011) har använts i tidigare studier. 
Enkätens påståenden mäter kvalitativa variabler enligt en ordinalskala med värden 0-6 
där vi tittar på rangordning av värden det vill säga klassificering. Nominalskalan i 
enkäten ger klassificerade data som till exempel kön, utbildning och antal år inom 
intensivvården (Ejlertsson, 2012). 
 
Svarsfrekvensen var 75,5 % (34) och enligt Polit och Tatano Beck (2008) ska svars-
frekvensen vara över 65 % för att resultatet skall vara representativt för populationen. 
Bortfallet var 25 %, 35 enkäter lämnades in men 1 enkät var inte ifylld, det fanns enbart 
kommentarer. Påminnelser skickades ut vid två tillfällen och enkäten kunde besvaras 
under två veckor. Två enkäter lämnades in efter utsatt tid men har också använts i 
resultatet. Det interna bortfallet som fanns i de öppna frågorna i slutet av enkäten 
bedöms inte ha påverkat studien. I gruppen över 45 år framkom en individ med resultat 
i nivå av moralisk stress av minimum 2.0 (tabell 3). Detta kan bero på att någon 
deltagare har missförstått enkätens utformning och därmed förväxlat nivå och frekvens 
(tabell 3). Andra orsaker kan vara att individen inte har några upplevelser av moralisk 
stress på sin arbetsplats eller har slutat reflektera kring sitt arbete. En möjlighet kan vara 
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att denna individ egentligen inte vill delta men kan även tyda på att personen var 
missnöjd med enkäten och fyllde i endast lågt för att protestera.  
 
Deltagarna skrev ner flera kommentarer kring situationer på arbetsplatsen som de 
uppfattade innebar moralisk stress och som de tyckte borde ha varit med i formuläret 
men saknades. De ansåg att påståendena var svåra/komplicerade att besvara vilket kan 
ha medfört att några inte lämnade in enkäten. MDS-skalan har kritiserats redan tidigare 
av Silén et al. (2011) för att innehålla vissa begränsningar och borde kunna utvecklas 
mer specifikt för svenska förhållanden. Det fanns även en oro att deltagarnas enkät inte 
skulle behandlas konfidentiellt, att personuppgifter och svar skulle röjas eftersom 
undersökningen görs av egna kolleger och där kanske vi skulle varit ännu tydligare i vår 
information över hur databearbetningen och förvaring av data skulle hanteras. Enkäten 
har behandlats konfidentiellt och vi använde två grupper i analysen för att öka 
anonymiteten i resultatet. Ingen av respondenterna kan kännas igen i resultatet. Några 
uttryckte att det var olämpligt att genomföra en kartläggning på den egna arbetsplatsen 
men samtidigt har många deltagare gett oss god respons och ansåg att området var 
viktigt och därför velat hjälpa oss att genomföra studien. 
 
Alla deltagare gavs en möjlighet att motivera varför de inte ville besvara enkäten men vi 
erhöll inga svar. En bortfallsanalys har inte kunnat genomföras men orsaken till att vissa 
inte skickade tillbaka enkäten kan kanske ses i de öppna svaren. De kommentarer som 
bifogades av deltagarna var olika men flera tog upp enkätens utformning och rädsla för 
inte bli anonyma i resultatet. I de öppna svaren kom det fram att påståendena var 
amerikaniserade och inte var lämpliga för svenska förhållanden. De flesta av 
påståendena bygger på amerikanska förhållanden där anhöriga har en mer bestämmande 
roll i vården. Anhöriga i den svenska sjukvården har stor deltagande roll men är inte 
lika styrande som den amerikanska, mycket beroende på olika försäkringssystem och 
lagstiftning. Enkäten upplevdes även svår att tolka vilket antagligen var en bidragande 
orsak till bortfallet. Ingen av deltagarna tog upp någon egen situation som kunde 
innebära moralisk stress. 
 
Deltagarna i studien var till 76 % (n=26) kvinnor och denna fördelning bör vara 
representativ för IVA-avdelningar på länsdelssjukhus i södra Sverige.  
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga moralisk stress hos IVA-sjuksköterskor med hjälp 
av Moral Distress Scale. Resultatet påvisade att det fanns signifikant höga nivåer av 
moralisk stress specifikt vid jämförelse mellan två grupper av IVA-sjuksköterskor. De 
yngre IVA-sjuksköterskorna som en grupp och den andra med akademisk examen (figur 
1). 
 
De högsta nivåerna av moralisk stress som kunde uppmätas (median 4 eller högre) i 
likhet med tidigare studier (Elpern, Covert & Kleinpell, 2005; Silén et al., 2011; 
McClendon & Buckner, 2007;Meltzer & Huckabay, 2004) uppkom när IVA-
sjuksköterskorna ställdes inför situationer där det utfördes enligt deras uppfattning 
”onödiga” undersökningar och behandlingar, bristande kompetens hos personalen och 
vid resursbrist. Högsta nivåer av moralisk stress i denna studie upplevde IVA-
sjuksköterskor när de fortsatte medverka i vården av en svårt sjuk patient med respirator 
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och enligt deras uppfattning är ingen beredd att fatta beslut om att ” dra ur kontakten” 
(median 5,0). Resultatet visar även att situationerna 3 och 5 (tabell 5), ”onödiga” 
undersökningar och behandlingar samt livsuppehållande behandling, som hade höga 
nivåer av moralisk stress förekom ofta (median 3.0).  
 
Vård och behandling av kritiskt sjuka IVA patienter har förbättrats genom åren men 
utvecklingen har även bidragit till fler etiska dilemma än tidigare. Avancerad medicinsk 
teknologi skapar situationer som utmanar personalen på IVA. Läkare och sjuksköterskor 
måste ta svåra beslut i högst osäkra förhållanden (Larsson & Rubertsson, 2012). 
  
Wilson, Goettemoeller, Bevan och McCord (2012) beskriver i likhet med tidigare 
studier att sjuksköterskor upplever högsta nivåer av moralisk stress när aktiv behandling 
fortskrider trots en i deras uppfattning utsiktslös prognos för patienten (Elpern, Covert 
& Kleinpell, 2005; McClendon & Buckner, 2007; Silén et al., 2011). En ökning av 
förekomsten av moralisk stress sker eftersom den medicinska tekniken utvecklas med 
möjligheter att behandla kritiskt sjuka patienter allt längre med livsuppehållande 
utrustning. Intensivvårdsinsatser ska baseras på etiska principer så som autonomi, 
nyttoprincipen och rättviseprincipen. De bör alltid anpassas till patientens möjligheter 
att kunna dra nytta av behandlingen. För att följa nyttoprincipen bör behandlingen alltid 
göras individuell för varje patient (Larsson & Rubertsson, 2012). 
 
Enligt Meltzer och Huckabay (2004) kan överaktiv vård till en patient som har en 
utsiktslös prognos ge moralisk stress som i förlängningen leder till känslomässig 
utmattning hos sjuksköterskan, vilket i sin tur i många fall medför utbrändhet och risk 
för att sjuksköterskan lämnar sitt yrke. Wiegand och Funk (2012) fann också i sin studie 
att moralisk stress ökade när sjuksköterskorna upplevde att de vårdade döende patienter 
som fick ur deras perspektiv utsiktslös behandling. Ett palliativt team borde bli mer 
integrerat i intensivvården med tidiga diskussioner om patientens vårdnivå för att 
underlätta för anhöriga och ge alla som är inblandade i patientens vård stöd (ibid.). 
Även kraven från verksamheten ökar då vården ska vara mer effektiv, vilket ger en 
högre arbetsbörda och mindre antal personal vilket kan bidra till ökad moralisk stress 
(Elpern, Covert & Kleinpell, 2005).  
 
I sin studie av intensivvårdssjuksköterskor och moraliska skyldigheter fann Cronqvist et 
al. (2004) att sjuksköterskor inte verkar kunna balansera arbetsansvar och moraliska 
skyldigheter då de ställs inför stressande situationer. Det kan bero på olika 
professionella förväntningar och nivåer av kunskap och erfarenheter som leder till olika 
prioriteringar. En känsla av att veta, förstå och tro verkade vara sjuksköterskornas 
moraliska medvetenhet.  
 
De ökande kunskaperna kring moralisk stress skapar förutsättningar för interventioner i 
syfte att öka vårdpersonalens förmåga att hantera moralisk stress, vilket kommer till 
gagn både för vårdpersonalen själva men även för patienterna i form av bättre vård. 
Flertalet studier (Bevan & McCord, 2012; Gutierrez, 2005; McClendon & Buckner, 
2007; Wilson, Goettemoeller) har kommit till slutsatsen att flera åtgärder kan bidra till 
minskade upplevelser av moralisk stress. Etiska utbildningar, vårdkonferenser och 
teamsamarbete över professionsgränser har kunnat ge sjuksköterskor redskap och 
därmed minska upplevelsen av moralisk stress. Den enskilda avdelningen kan förbättra 
sin etiska arbetsmiljö och underlätta intensivvårdssjuksköterskans arbete samt 
förebygga utbrändhet samt att man slutar sin anställning (ibid.). AACN´s (2008a) har 
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skapat en policy med goda förslag för arbetsgivaren där bland annat nämns behov av att 
stödja nyanställda, skapande av interdisciplinära forum för diskussion av omvårdnads 
mål i en öppen respektfull miljö samt ge möjlighet till utbildning för medarbetare och 
därmed verktyg för att minska moralisk stress i arbetsmiljön. 
 
Enligt Silén et al. (2011) så borde anställda och chefer verka för att man skapar ett öppet 
klimat där de kan diskutera svåra patientfall med sina kollegor och chefer samt även 
skapa en ömsesidig respekt mellan professionerna. Ett positivt etisk klimat på 
avdelningen medför att frekvensen av upplevd moralisk stress minskar. I en svensk 
litteraturstudie av Brattström och Ekman (2011) identifierades tre huvudfaktorer som 
bidrar till moralisk stress hos sjuksköterskor; brister i organisation och arbetsledning, 
vård till varje pris samt svårigheter i kommunikationen. En kontinuerlig tät 
kommunikation mellan anhöriga, läkare och övrig personal kan stärka hela teamet att 
förstå och hantera etiska dilemman bättre. Det framkom att etiska konsultationer hjälper 
familjen och medarbetarna att komma fram till ett mål för patienten och då beslut 
diskuteras fram tillsammans minskade också nivån av moralisk stress för alla som är 
involverade (ibid.) 
 
I denna kartläggning har sju av deltagarna med kandidat-/magisterexamen och över 45 
år, högre nivåer av moralisk stress än deltagarna över 45 år (13) och utan kandidat-
/magisterexamen. Antal år inom intensivvården visade ingen signifikans för nivå och 
frekvens av moralisk stress. Resultatet visar även att IVA-sjuksköterskor yngre än 45 år 
känner mer moralisk stress än de äldre kollegorna. Tolv av deltagarna i vår studie är 
yngre än 45 år och tio av dessa har samtidigt en mer modern specialistutbildning inom 
intensivvård där kandidat-/magisterexamen ingår. Det finns en signifikant skillnad i 
gruppen med kandidat-/magisterexamen som upplever en högre nivå och frekvens av 
moralisk stress än gruppen med ingen kandidat-/magisterexamen. Detta stämmer 
överens med en tidigare studie av McClendon och Buckner (2007). Det kan endast 
spekuleras i varför utbildning har visat sig medföra dessa högre nivåer. Har den yngre 
generationen större förutsättningar att ifrågasätta hierarkiskt tänkande? Kanske ger 
högre akademisk examen fler redskap och övning i att söka kunskap, t.ex. via nya 
sökmotorer på internet. Kritisk granskning av artiklar kan öka den kritiska bedömningen 
och därmed sökandet efter mer evidensbaserad omvårdnadkunskap. Enligt Högskolan i 
Halmstads kursplan för intensivvårdsutbildning ska studenten utveckla sin färdighet och 
förmåga att identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar från klinisk 
verksamhet. Kursens mål är även att utveckla studentens värderingsförmåga och 
reflektera över ett värdigt bemötande av patient och närstående (Högskolan i Halmstad, 
2014). Följden kan därmed bli ett ökat kritiskt medvetande i etiska dilemman. 
 
Denna studie är utförd på en mindre IVA-avdelning med låg personalomsättning och 
fåtal av personalen har arbetat på andra intensivvårdsavdelningar. Förhoppningsvis 
kommer också deltagarna yngre än 45 år med kandidat/magisterexamen att efterhand 
utveckla sina egna copingstrategier med stöd av omgivningen så att deras moraliska 
stress blir hanterlig. Vi förmodar att de IVA-sjuksköterskor som inte utvecklar 
copingstrategier kommer att byta inriktning på sin yrkeskarriär. Sarvimäki och 
Stenbock-Hult (2008) beskriver att sjuksköterskor kan reagera med olika avstånds-
tagande och undvikande strategier när de utsätts för utmanande emotionella risker. För 
att undvika detta behöver IVA-sjuksköterskor stöd i denna utveckling. Många av 
sjuksköterskorna pratade med sina kolleger eller med sin avdelningschef om moraliskt 
stressande situationer vilket minskade deras upplevelse av stress.  
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Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1993) beskriver i sin teori den erfarna 
sjuksköterskan som arbetat länge inom sin yrkesprofession och nått de högsta stegen, 
det vill säga blivit expert. Experten kan arbeta utifrån en djupare förståelse för 
situationen och har skapat sig en vision om vad som är möjligt (ibid.). En professionell 
och respektfull omgivning skapar en arbetsmiljö där man kan ta upp moraliskt 
stressande situationer och därmed motverka stressen (Wilson, Goettemoeller, Bevan, & 
McCord, 2012). Browning (2013) tar upp förmågan till egenmakt som en viktig faktor 
där sjuksköterskan uppfattar sig själv stärkt och detta bidrar till lägre påverkan av 
moralisk stress. Det är därför viktigt att arbetsledningen uppmärksammar detta problem 
och försöker motverka moralisk stress genom till exempel etikutbildning, vård-
konferenser, bra kommunikation mellan personalgrupperna och rutiner som kan stödja 
de yngre sjuksköterskorna att känna mindre moralisk stress i framtiden. 
 
Det saknas specialistutbildade sjuksköterskor och det utbildas för få att täcka behovet. I 
Socialstyrelsens (2014) nya undersökning framgår det att tillgången på specialist-
sjuksköterskor fortsätter att minska trots att fler genomgår specialist utbildning. Det 
kommer emellertid att ta flera år innan en utökad utbildningstakt motverkar avgångar i 
forma av pensioneringar och övergång till annat yrke. Genom att motverka moralisk 
stress kan detta kanske innebära att IVA-sjuksköterskor stannar kvar på sin arbetsplats i 
större utsträckning än tidigare. Corley (2005) kunde uppvisa hög frekvens och nivå av 
moralisk stress när det saknades kompetenta sjuksköterskor. Enligt De Villers och De 
Von (2013) kan bristen på sjuksköterskor medföra svåra konsekvenser med otrygg 
personal, vilket leder till minskad omvårdnadskvalitet. I den här studien är det 12 IVA-
sjuksköterskor som funderat på att sluta sin anställning på grund av moralisk stress. 
Arbetsgivaren bör se moralisk stress som en viktig faktor för att inte förlora kompetent 
personal. Beslutet att säga upp sin anställning är ofta tung och grundar sig på flera 
faktorer såsom tillgången till andra yrkesalternativ vilket kan vara begränsad i en 
mindre stad. Det kan även vara svårt att bryta sig loss ur invanda mönster. Tre av 
deltagarna har uppgivit att de redan lämnat en anställning tidigare beroende på moralisk 
stress. Orsaken till dessa avgångar kan vi enbart spekulera i men en bidragande orsak är 
troligen, med stöd av litteraturen, den pressade etiska miljön på avdelningen. 
 
Så sent som 2013 har Wocial och Weaver utvecklat ett validerat instrument så kallad 
moral distress thermometer (MDT) som mäter närvaro av moralisk stress i nutid (i 
likhet med VAS-skalan) för att kunna identifiera sjuksköterskor som upplever moralisk 
stress och kunna utvärdera de insatser som sätts in för att minska nivåer av moralisk 
stress. MDT ska snabbt kunna identifiera grupper med hög moralisk stress och därefter 
kan MDS komplettera kartläggningen av orsaker till den förhöjda nivån.  
 
Studiens resultat visar kartläggning av moralisk stress på en IVA i västra Sverige och 
borde vara generaliserbart för IVA på länsdelssjukhus i södra Sverige. Populationen i 
studien är bred med lika många äldre IVA-sjuksköterskor som yngre och mer oerfarna. 
Medelåldern stämmer väl med övriga länsdelssjukhus i södra Sverige. Detta anser vi 
ökar studiens tyngd. 
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Konklusion 
Målet med denna studie var att kartlägga moralisk stress på en IVA i västra Sverige. De 
högsta nivåerna av moralisk stress kunde uppmätas när IVA-sjuksköterskor ställdes 
inför situationer där de upplevde att ingen var beredd att fatta beslut om att avsluta 
livsuppehållande behandling. Höga nivåer av moralisk stress kunde även uppmätas vid 
situationer där det utfördes ”onödiga” undersökningar och behandlingar, bristande 
kompetens hos personalen samt vid resursbrist. Slutsatsen vi kan dra, i likhet med andra 
nationella studier, är att när moralisk stress uppkommer upplever de yngre IVA-
sjuksköterskorna och de med kandidat-/magisterexamen den i högre grad än sina övriga 
kolleger. Vid förekomster av moralisk stress upplevs den ofta påtagligt. För att bemästra 
upplevelsen av moralisk stress behövs mer utbildning i etik, etiska forum för diskussion, 
mentorskap och större medvetenhet hos ledningen att skapa ett välmående etiskt klimat. 
Vi kan använda de verktyg som redan finns tillgängliga till exempel AACN`s 4: An för 
att minska moralisk stress. Om alla som arbetar på IVA-avdelning hjälps åt och 
synliggör moralisk stress kan det leda till en positiv förändring och därmed skapa en 
miljö där IVA-sjuksköterskor kan göra sitt optimala för patienter och deras familjer. 
 
 
Implikation 
Denna kartläggning kan ligga till grund för vidare forskning kring moralisk stress och 
identifiering av specifika strategier för intensivvårdssjuksköterskor. Kartläggningen kan 
tydliggöra moralisk stress och skapa förutsättning för reflektion därmed förbättra den 
etiska arbetsmiljön på avdelningen. Resultatet kan användas som underlag till 
reflektion, speciellt de situationer som visar hög nivå av moralisk stress.  
 
 
Tack  
Ett stort tack till Anders Holmén på FOU-Halmstad för hjälp med SPSS.
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Bilaga A 
FÖR MORALISK STRESS (MORAL DISTRESS SCALE; MDS)  
 
Moralisk stress definieras som en påfrestande upplevelse och/eller psykologisk obalans 
orsakad av en situation där: 
 1) du anser dig veta det etiskt riktiga sättet att agera och 
 2) du anser att du inte kan agera så på grund av organisatoriska hinder, 
 exempelvis: tidsbrist, överordnades ointresse, medicinska maktstrukturer,  
 sjukhusets riktlinjer eller juridiska begränsningar. 
 
På den här skalan mäts dina uppfattningar utifrån två dimensioner: 
 1) nivån/graden av moralisk stress och 
 2) hur ofta situationen förekommer 
Nedanstående situationer kan förekomma inom vården mer eller mindre ofta. Dessa 
situationer kan innebära moraliska problem för dig, men det behöver inte vara så. 
 
Utgå från ditt nuvarande arbete och markera för var och en av de följande situationerna i 
HUR HÖG GRAD du upplever moralisk stress och situationens FÖREKOMST. Om 
det är någon av situationerna du inte varit med om markerar du för 0 i båda kolumnerna.  
 

Svara genom att kryssa i rätt kolumn för de båda dimensionerna: 
nivå/grad och förekomst av moralisk stress 

 
 Nivå/grad Förekomst 
 ingen                            i hög grad aldrig                           mycket ofta 
 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 
1. Rättar mig efter de 
anhörigas önskemål i fråga 
om patientens vård när jag 
inte är överens med dem, 
men jag gör så på grund av 
ledningens rädsla för 
anmälan. 

              

2. Rättar mig efter de 
anhörigas önskemål om att 
fortsätta med 
livsuppehållande 
behandling*, även om det 
inte är för patientens bästa. 

              

3. Utför en läkares 
ordination på onödiga 
undersökningar och 
behandlingar. 

              

4. Assisterar en läkare som 
utför en undersökning eller 
en behandling utan att 
patienten samtyckt. 

              

5. Startar omfattande 
livsuppehållande 
behandling* trots att jag 
anser att det endast 
förlänger döendet. 

              

 
 



 Nivå/grad Förekomst 
 ingen                            i hög grad aldrig                           mycket ofta 
 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 
6. Ignorerar situationer där 
det finns anledning att 
misstänka att personal har 
utsatt patienter för 
övergrepp. 

              

7. Ignorerar situationer där 
patienter inte har fått 
tillräcklig information för 
att kunna samtycka. 

              

8. Utför en arbetsuppgift 
som jag inte känner mig 
yrkesmässigt kompetent för. 

              

9. Undviker att agera när jag 
får veta att en 
sjuksköterskekollega har 
gjort ett läkemedelsfel som 
han/hon inte rapporterat. 

              

10. Låter läkarstudenter 
utföra åtgärder som kan 
orsaka patienter obehag, 
enbart för att de ska få öva 
upp sin skicklighet. 

              

11. Assisterar läkare som 
går vidare med åtgärder, 
trots att hjärtlungräddning 
utförts utan framgång. 

              

12. Utför läkarens 
ordinationer på onödiga 
undersökningar och 
behandlingar för patienter i 
livets slutskede. 

              

13. Arbetar där 
sjuksköterskebemanningen 
ligger på en nivå som jag 
bedömer som ”riskabel”. 

              

14. Fortsätter medverka i 
vården av en svårt sjuk 
patient som hålls vid liv 
med respirator, när ingen är 
beredd att fatta beslutet att 
”dra ur kontakten”. 

              

15. Iakttar utan att ingripa 
när vårdpersonal inte 
respekterar patientens 
integritet. 

              

16. Följer läkarens beslut 
om att inte säga sanningen 
till en patient som ber om att 
få veta. 

              

17. Assisterar en läkare som 
enligt min mening inte ger 
kompetent vård. 

              

 
 



 Nivå/grad Förekomst 
 ingen                            i hög grad aldrig                           mycket ofta 
 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 
18. Förbereder en svårt 
dement äldre patient för 
operation, där en 
gastrostomikateter ska 
läggas in, när det finns 
beslut om att inte ge hjärt- 
lungräddning. 

              

19. Tillmötesgår anhörigas 
önskemål om att inte 
samtala om döden med en 
döende patient som frågar 
om den. 

              

20. Ger inte behandling som 
minskar patientens lidande, 
eftersom läkaren befarar att 
ökad dos av smärtlindrande 
läkemedel kommer att leda 
till döden. 

              

21. Ger läkemedel 
intravenöst under 
återupplivning av en patient, 
för vilken det finns beslut 
om att kompressioner eller 
intubering inte ska göras. 

              

22. Tillmötesgår läkarens 
önskemål om att inte 
diskutera beslut om hjärt-
lungräddning med patienten. 

              

23. Tillmötesgår läkarens 
önskemål om att inte 
diskutera beslut om hjärt-
lungräddning med anhöriga, 
när patienten inte längre är 
beslutskompetent. 

              

24. Ökar dosen av morfin 
för en medvetslös patient, 
när jag anser att detta 
kommer att påskynda 
patientens död. 

              

25. Bemöter en patient med 
dålig prognos som ber om 
hjälp med att begå 
självmord. 

              

26. Tillmötesgår läkarens 
önskemål om att inte 
samtala om döden med en 
döende patient som frågar 
om den. 

              

27. Följer ordinationer om 
smärtlindrande 
medicinering, även då 
ordinerade läkemedel inte 
ger kontroll över smärtan. 

              

28. Arbetar med 
sjuksköterskor som inte har 
den kompetens som 
patientvården kräver. 

              

 
 



 Nivå/grad Förekomst 
 ingen                            i hög grad aldrig                           mycket ofta 
 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 
29. Arbetar med 
undersköterskor som inte 
har den kompetens som 
patientvården kräver. 

              

30. Arbetar med läkare som 
inte har den kompetens som 
patientvården kräver. 

              

31. Arbetar med övrig 
personal som inte har den 
kompetens som 
patientvården kräver. 

              

32. Blir ombedd att vårda 
patienter som jag inte har 
tillräcklig kompetens att ta 
hand om. 

              

copyright  m c corley, 2008 g ahlström & m  silén 
* Livsuppehållande behandling avser hjärtlungräddning, intensivvård, dialys samt läkemedelsbehandling 
och all annan behandling som har till syfte att förlänga livet 
 
Var vänlig och besvara nedanstående frågor genom att ringa in det svarsalternativ som 
bäst stämmer överens med din situation. 
 
Har du någon gång övervägt att lämna din anställning som sjuksköterska till följd av 
moralisk stress? 
Aldrig   Sällan    Ibland  
  Ofta  
 
Har du någon gång lämnat en anställning som sjuksköterska till följd av moralisk 
stress? 
Ja    Nej  
 
Är det någon/några av ovanstående situationer som du inte tycker känns aktuella på din 
arbetsplats? 
Ja    Nej  
Om Ja, vilka (nr)?............................................................................................................. 
 
Finns det några situationer på din arbetsplats som du uppfattar innebär moralisk stress 
som du tycker borde ha varit med i formuläret, men som inte var det? 
Ja    Nej  
Om Ja, vilken typ av situationer?...................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 
Ålder: 
 
Man                            Kvinna                  Ålder………… 
Antal år inom intensivvård:……….. 
Ringa in utbildning förutom intensivvård: Kanditat/Magister/Master 

  

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Vi är två IVA-sjuksköterskor som gjort
magisteruppsats tillsammans. Vi har
kartlagt moralisk stress hos IVA-
sjuksköterskor på en IVA i västra
Sverige.


