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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Etisk stress uppstår när sjuksköterskan inte kan genomföra det hen anser är rätt 

på grund av institutionella hinder. Fenomenet är sannolikt lika gammalt som professionen, 

men definierades först på 80-talet av Andrew Jameton. Det är hans definition som används i 

uppsatsen. Sjuksköterskans arbetar nära patienten men arbetet sker också inom ramen för en 

organisation med hierarkier och krav på effektivitet. Yrkesrollen är starkt förknippad med att 

göra gott och hjälpa andra, men i en del situationer hindras sjuksköterskan från att leva upp 

till det på grund av yttre faktorer. Etisk stress är en av de individuella konsekvenserna av 

dessa situationer. 

Syfte: Att beskriva de situationer som orsakar etisk stress hos sjuksköterskor. 

Metod: För att uppnå syftet har en litteraturöversikt genomförts. En sökning efter relevanta 

artiklar som använt Jametons definition har gjorts i databaser. Artiklar med både kvalitativa 

och kvantitativa har använts. Elva artiklar har valts ut, bearbetats och analyserats. Studier från 

Asien, Europa, USA och Afrika har använts. 

Resultat: Utifrån de situationer som beskrevs i litteraturen kunde tre huvudteman urskiljas: 

etisk stress i möten med annan vårdpersonal (1), etisk stress i möten med anhöriga (2) och 

etisk stress i möten med strukturella omständigheter (3). Gemensamt för dessa möten är att de 

placerar sjuksköterskan i en trängd situation utan upplevda valmöjligheter.  

Diskussion: Etisk stress hos sjuksköterskor tolkades som ett uttryck för sjuksköterskans 

olika roller, den skyddande rollen nära patienten och den underordnade rollen gentemot 

läkarna. De situationer som skapade etisk stress upplevdes på liknande sätt i alla länder 

oavsett tillgången på resurser och andra yttre omständigheter. Resultatet diskuterades inom 

ramen för Orlandos teori om patientrelationens reflexiva natur och vårdandets praktik. Den 

etiska stressen placerades i ett större strukturellt sammanhang för att öka förståelsen för 

fenomenet och för att göra det möjligt att hitta institutionella lösningar på problemet. 

Nyckelord: Vårdetik, moralpsykologi, etisk stress, sjuksköterskor, Jameton, Orlando. 
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Abstract 
 

Background: Moral distress arises when the nurse cannot implement a course of action that 

is considered to be right due to institutional restraints. This phenomenon is probably as old as 

the profession itself, yet it was first defined in the 80’s by Andrew Jameton. It is his definition 

that is used in this paper. The nurse is working close to the patient, the work also takes place 

within the frames of an organisation with hierarchies and demands of efficiency. The 

professional role is strongly associated with doing good and helping others, but in some 

situations the nurse is restrained from doing so due to external factors. Moral distress is one of 

the individual consequences of these situations. 

Aim: To describe situations that cause moral distress among nurses. 

Methods: To reach the aim a literature review was done. A search for relevant scientific 

articles that had used Jameton’s definition was done i databases. Articles with both qualitative 

and quantitative methods were used. Eleven articles were chosen, processed and analyzed. 

Studies taking place in Asia, Europe, USA and Africa were used in this literature review. 

Results: From the situations described in the literature three different main themes could be 

discerned: moral distress in encounters with other health care professions (1), with relatives 

(2) and with external circumstances (3). Common for these encounters is that they place the 

nurse in a constricted situation wtih the experience of having no choice. 

Discussion: Moral distress among nurses was interpreted as an expression of nurses' 

doubble roles; the protective role over to the patient and the subordinate role of the doctor. 

The situations that caused moral distress were experienced in similar ways in all countries 

where the studies took place regardless of the access of resources and other external 

circumstances. The result was also discussed in the context of Ida Jean Orlando's theory of 

patient relationships and the reflexive nature of caring practice. The moral distress was placed 

in a larger structural context to increase the understanding of the phenomenon and to make it 

possible to find institutional solutions to the problem. 

Keywords: Nursing ethics, moral psychology, moral distress, nurses, Jameton, Orlando. 
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Inledning 

Etisk stress innebär att veta vilken handling som är den rätta men att vara förhindrad att utföra 

den. Vi som skrivit denna uppsats har, liksom de flesta sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter, flera gånger stött på situationer då den krypande känslan av att inte 

räcka till för patienterna har infunnit sig. Vi har också hört kollegors och medstudenters 

berättelser om detta fenomen i många fikarum. Ibland förefaller återkommande episoder av 

etisk stress vara en etablerad del av yrket. 

Etisk stress uppstår i mötet mellan professionens krav och omgivningens begränsningar, 

när yrket eller yrkets etiska kod stipulerar en handling och omgivningen kräver en annan. 

Etisk stress innehåller inga upplevda val eller dilemman, det handlar helt enkelt om att tvingas 

handla mot sin känsla för vad som är rätt (Silén, 2011). 

Den etiska stressen upplevs visserligen i en enskild människokropp, men den är helt 

beroende av yttre faktorer som bristande kommunikation, arbetsgruppens klimat eller problem 

i arbetsplatsens rutiner (Silén, 2011). I tider då sjuksköterskebristen anses vara en av 

sjukvårdens största utmaningar borde arbetsgivare och politiker vara uppmärksamma på 

faktorer som skapar trivsel och vantrivsel bland professionens utövare (Socialstyrelsen, 2016; 

Ström, 2015). 

Men i vilka specifika situationer uppstår etisk stress? Har de något gemensamt, kan de 

betraktas systematiskt, går situationerna att förstå ur ett större perspektiv? Det är sådana 

frågor vi ställt oss inför arbetet med denna uppsats. 

Bakgrund 

Begreppet etisk stress beskriver ett fenomen som sannolikt är lika gammalt som människans 

vårdande professioner (Jameton, 1984). Att veta vilken handling som är den rätta men att vara 

oförmögen att utföra den är en situation som uppkommer inom i princip alla sorters arbeten 

med människor. Det finns studier om etisk stress hos apotekare, barnskötare, läkarstudenter, 

poliser, socialsekreterare och flera andra yrken, och tillståndet tycks på sätt och vis ingå i den 

vårdande professionens natur. Ett vetenskapligt intresse för sjuksköterskor och etik har funnits 

inom forskningen sedan 1900-talets inledning då det vetenskapliga intresset kring 

sjuksköterskans roll ökade, men det var först under det sena 70-talet som etisk stress 
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etablerades som ett eget begrepp inom vetenskapen och sjuksköterskeutbildningen (Jameton, 

1984).  

Definition av etisk stress 

När den amerikanske filosofen Andrew Jameton definierade begreppet etisk stress (eng. 

moral distress) i början av 1980-talet satte han alltså ord på ett känt fenomen som dittills 

saknat en avgränsad definition. Fenomenet hade inte rönt något större akademiskt intresse 

inom ramen för den forskning i vårdetik som bedrivits sedan början av förra seklet.  

Denna litteraturöversikt utgår från Jametons definition av etisk stress. Enligt denna 

definition är etisk stress det inre tillstånd som uppstår när en person vet vad som är rätt att 

göra i en specifik situation men är förhindrad av institutionella begränsningar (Jameton, 

1984). 

Så hur kan då en etiskt stressande situation se ut i praktiken? Jameton (1984) använder ett 

exempel från ett amerikanskt sjukhus, som rutinmässigt tar en mängd blodprover på alla 

patienter som kommer in. Blodproven är onödigt många och mycket kostsamma, men rutinen 

blir kvar. Inför mötet med en ytterst stickrädd patient utan behov av något av dessa prover 

upplever en sjuksköterska etisk stress när hen ska utföra proven. Hen vet vad som är den rätta 

handlingen (att avstå från blodprovet eftersom det innebär en onödig pina för patienten) men 

tvingas ändå utföra den (eftersom hen annars inte utför sitt jobb på ett korrekt sätt). Etisk 

stress kan alltså betraktas som en sorts professionell smärta. 

Jameton (1993) skiljer på två olika former av etisk stress, inledande stress (initial distress) 

och reaktiv stress (reactive distress). Den inledande stressen är den som uppstår när 

sjuksköterskan möter de institutionella hindren, och brukar medföra känslor av frustration, 

ilska och ångest. Den reaktiva stressen är den som kommer efteråt, när sjuksköterskan 

konstaterar att hen varit förhindrad att utföra det rätta. Denna fas präglas av ånger, ältande 

tankar och emotionell utmattning. 

Etisk stress är med andra ord den psykologiska obalans inom individen som uppstår i 

kölvattnet av en kollision mellan ett inre beslut och en yttre verklighet (Jameton, 1993). 

Själva förutsättningen för obalansen är sjuksköterskeyrkets moraliska dimension: att hjälpa, 

bota, vårda och trösta människor som behöver det. Professionen utövas genom 

omvårdnadshandlingar riktade mot andra människor. Egenskaper som godhet, välvilja, 

lyhördhet och mod finns implementerade i både omvärldens och sjuksköterskans egen bild av 

professionen, tillsammans med en uppsättning förväntade etiska värderingar. Godheten och 
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omsorgen är alltså professionens själva kärna, och i situationer när yttre omständigheter 

hindrar sjuksköterskan att utöva denna godhet kan etisk stress uppstå. 

I relationen mellan sjuksköterska och patient finns ett slags beroende (Lützén, Cronqvist, 

Magnusson & Andersson, 2003), där sjuksköterskan är medveten om patientens sårbarhet och 

patienten i sin tur litar på sjuksköterskans kompetens och medkänsla. Att tvingas ge avkall på 

plikten att göra sitt bästa för patienten innebär att avstå från det moraliska ansvar som 

relationen bygger på. Altruism och respekt för mänsklig värdighet är grundläggande i de 

flesta sjuksköterskors professionella identitet, och det är just dessa värden som utmanas när 

hen utsätts för en situation av etisk stress. Den etiska stressen är skild från andra typer av 

stress som hör vardagslivet till, eftersom den uppstår i yrkets märg och utmanar de 

värderingar som fick många att en gång söka sig till yrket. 

Liknande begrepp inom vårdetik 

Ordet ”etisk” i begreppet etisk stress innebär inte att situationen nödvändigtvis rymmer något 

etiskt dilemma (Silén, 2011). Ett etiskt dilemma innehåller dubier kring vilken handling som 

är den rätta, medan den etiskt stressade sjuksköterskan vet vad som är rätt - hen är bara 

förhindrad att göra det. Det är således tillståndet att vilja men inte kunna göra det rätta som är 

etiskt till sin karaktär, känslan att tvingas handla omoraliskt, att tvingas göra fel eller att 

förhindras att göra rätt. En situation kan alltså upplevas som etiskt stressande utan att 

innehålla några moraliska element i sig själv. De flesta forskare som studerar fenomenet etisk 

stress ansluter sig till Jametons definition, där han skiljer den etiska stressen från etiska 

dilemman (moral dilemma) och etisk osäkerhet (moral uncertainty) (Jameton, 1984). 

Jameton (1984) menar att ett etiskt dilemma – i motsats till etisk stress – ställer en person 

inför ett val mellan två eller flera etiska principer som genererar olika handlingar i en viss 

situation. I det etiska dilemmat tvingas alltså sjuksköterskan välja en princip eller handling 

framför en annan, eftersom de olika alternativen inte är förenliga med varandra. Den etiskt 

stressande situationen innehåller visserligen också ett slags val, men enbart på en teoretisk 

nivå. Snarare är det just en upplevd frånvaro av valmöjligheter som utmärker etiskt stressande 

situationer. 

Etisk osäkerhet uppstår när sjuksköterskan inte vet vilka etiska principer eller värden som 

är aktuella i situationen. Det kan också innebära att hen inte ens vet vad det etiska problemet 

består i. 

Den etiska stressen skiljer sig alltså från dessa två liknande begrepp i den bemärkelsen att 

sjuksköterskan varken känner osäkerhet inför vad problemet är eller vilka handlingar som bör 
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vidtas. Etisk stress uppstår när sjuksköterskan är förhindrad att handla enligt de värden och 

principer hen anser är rätt att följa. 

Ett annat begrepp som liknar etisk stress är samvetsstress (eng. stress of conscience) som 

fokuserar på människans samvete (Lützén & Ewalds Kvist, 2012). Själva samvetet kan ses 

som en människas intellektuella förmåga att avgöra om en handling är rätt eller fel. 

Samvetsstress kan uppstå när en person underlåter att göra det som hen egentligen anser är 

rätt eller ångrar ett val som hen i efterhand insåg var fel och som orsakar dåligt samvete. 

Samvetsstress skiljer sig alltså från Jametons etiska stress på flera sätt. Samvetsstress är inte i 

första hand beroende av yttre faktorer, utan är centrerat kring individens dåliga samvete och 

uppstår som en konsekvens av ett eller flera ångrade val. Samvetsstress är också något som 

kan pågå som ett molande under en längre tid och är inte fokuserat kring en enskild situation. 

Ytterligare ett begrepp som finns i vårdetisk forskning som kan blandas ihop med etisk 

stress är moral stress (eng.) (Lützén & Ewalds Kvist, 2012). Moral stress (eng.) kan fungera 

som en varningsklocka som signalerar att etiska värden och principer står på spel i en 

situation. Det handlar alltså inte om några negativa psykologiska konsekvenser av en situation 

utan snarare om en förmåga att utforska de etiska principer och värden som figurerar i 

situationen (ibid.). Detta begrepp skulle kunna liknas vid etisk uppmärksamhet eller 

känslighet och beskrivs som en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna identifiera de 

etiska aspekterna i en etiskt laddad situation (Sandman & Kjellström, 2013). På så vis kan det 

hävdas att moral stress inte är samma sak som etisk stress, men är nödvändig för att etisk 

stress ska kunna uppstå, eftersom en person behöver kunna identifiera de principer och värden 

som står på spel. 

Begreppen etik och moral ses ofta som synonymer (Sandman & Kjellström, 2013). I denna 

uppsats har dock stressen enbart benämnts som etisk och inte moralisk trots den engelska 

benämningen moral. 

Den etiska stressens konsekvenser 

Konsekvenserna för den enskilda sjuksköterska som utsätts för etisk stress är väl beskrivna i 

litteraturen. På ett emotionellt plan upplever många känslor som sorgsenhet, ilska, frustration 

och skuld (Gutierrez, 2005; Meltzer & Huckabay, 2004). Bland de fysiska konsekvenserna är 

huvudvärk och smärtor i rygg och nacke de vanligaste (Gutierrez, 2005). Många 

sjuksköterskor som upplevt etisk stress minskar också sitt engagemang i den patient som varit 

inblandad i situationen som skapade stressen. Orsaken till det minskade engagemanget uppges 

vara känslan av att inte längre kunna göra ett bra jobb för den aktuella patienten. Även 
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engagemanget i patientens familj minskar efter episoder med etisk stress. Etisk stress är också 

en vanlig direkt orsak till emotionell utmattning och utbrändhet, liksom till missnöje på 

arbetsplatsen, byte av arbetsplats och överväganden att lämna yrket helt och hållet (Meltzer, 

2004). 

Upplevelsen av etisk stress har också konsekvenser för hur sjuksköterskor ser på sin roll 

och sin kompetens. Enligt en svensk studie (Cronqvist & Nyström, 2007) upplever 

sjuksköterskor som utsatts för etisk stress att bredden i deras kompetens inte tas till vara och 

att det holistiska perspektivet glöms bort. I situationer då konflikter med läkare är upphov till 

etisk stress antar sjuksköterskorna det medicinska perspektivet och betraktar sig själva främst 

som utförare av läkares ordinationer. 

Etisk stress är en individuell upplevelse av ett systematiskt problem, och kan därför 

betraktas som en fråga på organisations- och ledarskapsnivå lika väl som ett tillstånd hos den 

enskilda sjuksköterskan (Lützén & Ewalds Kvist, 2012). Det finns alltså minst två ingångar i 

ämnet – den individuella och strukturella.  

Kopplingen mellan de båda nivåerna aktualiseras i samband med så kallade visselblåsare 

(eng. whistleblowers), enskilda individer som reagerar på strukturella missförhållanden och 

slår larm (Ahern & McDonald, 2002). Den stora majoriteten sjuksköterskor uppfattar inte att 

det finns några handlingsalternativ att tillgå i situationer av etisk stress, men det finns faktorer 

som kan påverka sjuksköterskor att handla annorlunda – dels i själva situationen och dels hos 

individen. Sjuksköterskor som värderar yrkets roll som försvarare av patienten före rollen 

som utförare av läkares ordinationer tenderar exempelvis i högre grad att rapportera 

vanskötsel eller tjänstefel. Människor som väljer att bli visselblåsare betalar ofta ett högt 

personligt pris, men det faktum att dessa individer agerar som de gör visar att den enskilda 

psykologiska upplevelsen av etisk stress i vissa fall kan generera individuella handlingar som 

uppmärksammar omvärlden på systematiska fel. Upplevelsen av etisk stress är alltså för de 

allra flesta en sluten situation där det kommer an på den egna personen att hantera de fysiska 

och psykologiska konsekvenserna, men förekomsten av visselblåsare visar att denna 

upplevelse också kan vara en grund för strukturell förändring. 

Att mäta etisk stress 

För att mäta graden av etisk stress har flera olika instrument utvecklats (Sporrong, Höglund & 

Arnetz, 2006). De flesta av dem bygger på enkäter och formulär där de svarande får ange den 

etiska stressens typ, frekvens, varaktighet, intensitet och effekter. Det mest använda 

instrumentet är Moral Distress Scale, som utvecklades av Corley, Elswick, Gorman & Clor 
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(2001). Skalan togs fram i två steg, där ett antal sjuksköterskor i ett första steg 

djupintervjuades om sin arbetssituation varpå resultatet analyserades med hjälp av Jametons 

teorier om etisk stress. Begreppet kunde på så sätt ringas in. I det andra steget utvecklade 

Corley och hennes kollegor ett instrument, en enkät med 32 frågor och en sjugradig skala, 

som testades på 214 sjuksköterskor på amerikanska sjukhus. Det visade sig att omkring 80 

procent av sjuksköterskorna hade upplevt etisk stress och att 15 procent av dem någon gång 

avslutat en anställning på grund av etisk stress. 

Problemformulering 

Etisk stress uppstår när en sjuksköterska vet vad som är den rätta handlingen i en given 

situation, men finner sig förhindrad att utföra den av olika skäl. 

Sjuksköterskans roll är unik med ett stort ansvarsområde och höga krav på medicinsk, etisk 

och omvårdnadsmässig kompetens. Dessutom ska sjuksköterskan vara patientens länk till 

anhöriga, myndigheter och andra professioner. Yrkesrollen kräver lojalitet och närhet till 

patienten, och etisk stress uppstår i situationer då sjuksköterskan inte kan upprätthålla denna 

roll och handla enligt sin professionella övertygelse. Att emellanåt uppleva etisk stress tycks 

därför ingå i yrket för den sjuksköterska som vill göra ett bra jobb. 

Det talas ibland om etisk stress i generella termer, men fenomenet relateras sällan till några 

specifika situationer. Inte heller placeras den etiska stressen i något större strukturellt 

sammanhang och den undersöks inte systematiskt som en funktion av sjuksköterskans 

position eller status. Det verkar finnas ett vetenskapligt glapp här, och denna litteraturöversikt 

presenterar ett nytt perspektiv när det gäller synen på etisk stress. 

Den här litteraturöversikten syftar till att närmare beskriva de specifika situationer då etisk 

stress uppstår för sjuksköterskor, samt att försöka sätta in dessa situationer i ett större 

teoretiskt sammanhang och därmed göra dem mer begripliga. Att hitta lösningar på problemet 

med etisk stress går utanför ramen för denna uppsats, men eftersom en större och mer spridd 

kunskap om ämnet utgör en given grund för all slags förändring, kan ändå uppsatsen komma 

att bidra till framtida reformer. 

Syfte 

Syftet var att beskriva de situationer som orsakar etisk stress hos sjuksköterskor. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna litteraturstudie använder Ida Orlandos omvårdnadsteori, som betonar relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Hon menar att omvårdnadsprocessen till sin natur är reflexiv 

och en funktion av samspelet mellan patienten och den sjuksköterska som vårdar 

(Schmieding, 1995; Orlando, 1990). Vår tes är att det är just detta samspel som störs när en 

sjuksköterska upplever etiskt stress. Den etiskt stressande situationen omintetgör den 

dynamiska relationen mellan sjuksköterska och patient.  

Orlandos teori är induktiv och har sin grund i klinisk praktik och systematiska 

observationer av verkligheten, snarare än teoretiska principer. Teorin har också använts som 

bas för många studier och i undervisningen för sjuksköterskestudenter (Laurent, 2000; 

Schmieding, 1990, 1995). Den är en av de första teorierna som fokuserar på relationen och 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Orlandos studier visar att bra omvårdnad 

präglas av en djup förståelse från sjuksköterskans sida, där patientens behov kan identifieras 

och orsaken till patientens problem utforskas grundligt. Dålig omvårdnad uppstår när 

sjuksköterskan går på rutin och handlar automatiskt utan hänsyn till patientens specifika 

behov. Ett av Orlandos grundantaganden är att relationen och mötet mellan sjuksköterskan 

och patienten är en av de viktigaste kunskapskällorna för sjuksköterskan. All planerad 

omvårdnad och behandling måste ta hänsyn till erfarenheter och upplevelser av den specifika 

patienten och kan inte bara grundas på generella riktlinjer eller rutin. 

Basen i Orlandos teori är alltså mötet mellan sjuksköterskan och patienten (Orlando, 

1990). I en vårdsituation upplever en patient saker som hjälplöshet, ouppfyllda behov, fysisk 

inskränkning, negativ stress eller någon annan form av lidande, smärta eller obehag, och 

patienten saknar också förmågan att tillgodose alla sina egna behov i tillräcklig grad eller på 

ett adekvat sätt. En patient kan också sakna förmåga att ge uttryck för alla sina behov, eller 

ens vara helt medveten om dem. Sjuksköterskans uppgift är att betrakta, observera, dra 

slutsatser och förstå patientens beteende. Det gäller att vara lyhörd för både det som sägs och 

inte sägs och att iaktta såväl verbala som icke-verbala sätt att kommunicera. Relationen inleds 

som ett vitt ark – egentligen vet ju inte sjuksköterskan och patienten någonting om varandra – 

men allteftersom processen fortsätter utforskar de tillsammans patientens hjälpbehov och 

önskningar, prioriterar och definierar dem tillsammans. Sjuksköterskan använder alla sina 

sinnen för att observera patienten och kommunicerar med patienten för att bekräfta eller 

dementera sina iakttagelser. På så sätt närmar de sig gemensamt patientens behov och 

bekymmer. 
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Att lösa situationer och problem genom att tillämpa ett automatiskt handlingsmönster och 

falla in i rutin ger ofta ett dåligt resultat, visar Orlandos forskning (Orlando 1990), eftersom 

automatiska och godtyckliga handlingar inte utförs med patientens direkta medverkan. En 

effektiv omvårdnadshandling ska vara specifik till sin karaktär och ta hänsyn till den enskilda 

patientens upplevelse. Sjuksköterskan måste förstå patientens problem inifrån för att kunna 

göra något åt det. De automatiska tankar och reaktioner som dyker upp i ett möte bör 

sjuksköterskan förhålla sig medvetet och reflektivt till och kommunicera till patienten. Det är 

inte hennes handlingar utan patientens reaktioner på dem som ska utvärderas allteftersom 

processen fortsätter. 

I Orlandos teori är inte sjuksköterskan en mekanisk leverantör av vård och patienten är 

varken en beställare eller kund (Orlando, 1990; Schmieding, 1995; Sitzman 2010). Tvärtom 

är relationen reflektiv, de utforskar behoven och möjligheterna att tillgodose dem tillsammans 

i en dynamisk process som baseras på en grundläggande tillit mellan två människor. 

Relationen bygger på återkoppling och dialog. Vid en observerbar förbättring kan 

sjuksköterskan konstatera att hens handlingar lindrat eller förebyggt smärta, hjälplöshet eller 

något annat lidande. Dessa förbättringar är själva målet för omvårdnaden, och det öppna och 

reflektiva mötet mellan sjuksköterska och patient är förutsättningen. 

Orlandos teori har vårdandet i centrum, det mest grundläggande i sjuksköterskans 

profession. I fokus för detta konsensusbegrepp finns det vårdande mötet och relationen med 

patienten. Det är denna dynamiska relation, själva kärnan i vårdandet, som står på spel när en 

sjuksköterska utsätts för etisk stress. Den etiskt stressande situationen leder till att 

sjuksköterskans handlingsutrymme och inflytande minskar, varpå grunden för patientens tillit 

försvinner. Etisk stress är således inte något som enbart drabbar sjuksköterskor utan även 

patienter. Orlandos teori kan bidra till en bredare syn på den etiska stressens konsekvenser, 

för sjuksköterskor, för patienter, för grunderna i vårdandets natur och därmed för de vårdande 

institutionerna. 

Metod 

Uppsatsen baserades på en litteraturöversikt, det vill säga en översikt av vetenskapliga artiklar 

om ämnet etisk stress (Friberg, 2012; Rosén, 2012) som utgick från Jametons definition av 

begreppet. Ansatsen var induktiv, kunskap inhämtades om det aktuella ämnet genom läsning 

av standardverk och befintlig forskning. Sökning och urval av artiklar utfördes parallellt med 
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arbetet med bakgrunden och den teoretiska referensramen. De utvalda artiklarna lästes, 

kategoriserades, analyserades och tematiserades. Det faktum att flera olika slags metoder, 

både kvalitativa och kvantitativa, användes i artiklarna betraktades som en tillgång eftersom 

de tillsammans gav en önskvärd helhetsbild av de situationer då etisk stress uppstår. 

Systematiska översikter innebär alltid en räcka med valsituationer när det gäller artiklar, 

perspektiv, begrepp, tidsspann och så vidare (Segersten, 2012). I denna litteraturöversikt 

diskvalificerades ingen studie på grund av dess metod, omfång eller resultat. Däremot föll 

många artiklar bort på grund av att deras definitioner av etisk stress avvek från Jametons, eller 

att de inte presenterade några adekvata definitioner alls på begreppet. Artiklar med alltför 

ytliga beskrivningar av de situationer som gav upphov till etisk stress togs heller inte med i 

översikten.  

Alla artiklar hade genomgått en akademisk faktagranskning (peer review) och var etiskt 

godkända av en etisk kommitté. Fördelarna med olika slags studier diskuteras ytterligare i 

uppsatsens diskussionsavsnitt. 

Datainsamling 

Olika benämningar på begreppet etisk stress har använts i sökningarna för att inte utesluta 

artiklar med en annan terminologi. Stor hänsyn har tagits till forskarnas definition av 

begreppet, mindre hänsyn har tagits till exakt vilken term som används. Vidare har trunkering 

använts i vissa sökningar för att maximera antalet träffar. Trunkering av ordet nurs* 

inkluderar alla varianter av detta ord (”nurses”, ”nurse”, ”nursing” etc). 

Sökningen av vetenskapliga artiklar har begränsats till de senaste tio åren, dels för att 

översikten ska kännas aktuell men också för att begreppet etisk stress fortfarande höll på att 

etableras och diskuteras kring millennieskiftet 2000. 

De sökord som använts är ethical stress, ethical distress, moral stress, moral distress, 

nurse, effects, NOT students och nurs* i titel, abstract och fritext. Studien är begränsad till 

sjuksköterskor, även om andra professioner figurerar i materialet. Sökningarna utfördes i 

databaserna CINAHL Complete, Pubmed, Medline och Nursing & Allied Health Database.  

I sökningarna lästes samtliga titlar i träfflistorna, och då artiklarnas titlar och nyckelord 

överensstämde med uppsatsens syfte valdes de ut för läsning av abstract. Därefter sparades 

artiklarna för fler genomläsningar, varpå vissa valdes ut till uppsatsens resultat. 

Någon passande MeSH (Medical Sub Heading) kunde inte hittas för att användas i 

litteratursökningen, istället gjordes sökningar i titel, abstract, fritext och subject. Att söka på 

begreppen i subject gav inga träffar alls. 
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Datainsamlingen resulterade i elva artiklar som valdes ut till resultatet. De återfinns 

redovisade i bilaga 2. Den övervägande delen artiklar baserades kvalitativa studier, eftersom 

de gav en bättre beskrivning av de situationer som orsakar etisk stress. 

Data-analys 

Sökningar, läsning och analyser har utförts tillsammans, först individuellt och sedan 

gemensamt enligt Fribergs metod (Friberg, 2012), varpå tematisering, slutsatser och färdiga 

texter växt fram i en organisk process. Sökningarna gjordes parallellt med en diskussion kring 

begreppet etisk stress och dess avgränsningar. Artiklarna valdes ut eller förkastades under 

läsning och omläsning, varpå en process av tematisering och kategorisering av artiklarnas 

innehåll tog vid. De artiklar som inte definierade begreppet tillfredsställande eller som hade 

otillräckliga beskrivningar av de situationer som gav upphov till etisk stress valdes bort, till 

förmån för artiklar som definierade etisk stress på samma sätt som Jameton och beskrev 

situationerna mer ingående. 

Metoden har bestått av en kombination av envetenhet och intuition. Arbetet har emellanåt 

delats upp men alltid utförts med hjälp av en aktiv daglig kommunikation – digital eller 

analog. 

Etiska överväganden 

I en litteraturstudie ligger de etiska övervägandena i urvalet av artiklar (Friberg, 2012). Som 

en del av urvalsprocessen ifrågasattes därför vilka etiska resonemang som gjorts och hur 

studiens författare förhåller sig till de etiska dimensionerna i studiens metod och resultat. 

I resultatet av denna litteraturöversikt användes enbart artiklar som tillkommit på etiskt 

godtagbara grunder, det vill säga att deltagarna har blivit avidentifierade, att deltagandet har 

varit frivilligt, att de har undertecknat ett skriftligt samtycke till att delta, att deltagarna när 

som helst kunnat dra sig ur studien samt att studien godkänts av en etisk kommitté. 

Ämnet etisk stress handlar om sjuksköterskornas kropp och hälsa, men är inte mindre 

känsligt än ämnen som rör en utsatt patientkategori. De etiska reflektioner som görs inför en 

studie som studerar sjukvårdspersonal är lika viktiga som studier som undersöker patienter. 

Därför granskades alla de etiska överväganden som gjorts inför varje artikel innan den 

användes i denna litteraturöversikt. I de fall en studies intentioner, metoder eller resultat 

kunde ifrågasättas ur etisk synvinkel användes inte artikeln - varken i bakgrunden eller 

resultatet. 
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Resultat 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie visade att etisk stress är vanligt förekommande hos 

sjuksköterskor – oavsett faktorer som kön, ålder, yrkeserfarenhet, nationalitet, religion, 

kulturell bakgrund, stamtillhörighet, utbildningsgrad, sektor eller privata värderingar (Choe, 

Kang & Park, 2015; Deady & McCarthy, 2010; Ferrell, 2006; Langley, Kisorio & 

Schmollgruber, 2015; Maluwa, Andre, Ndebele, & Chilemba, 2012; Mobley, Rady, 

Verheijde, Patel & Larson, 2007; Rice, Rady, Hamrick, Verheijde & Pendergast, 2008; 

Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012; de Veer, Francke, Struijs & Willems, 2013; 

Wiegand & Funk, 2012; Zuzelo, 2008). 

Etisk stress uppkommer när sjuksköterskan befinner sig i en situation då hen vill och har 

kompetens nog att göra rätt, men är förhindrad av olika orsaker i omgivningen. Denna 

översikt visade att dessa situationer ofta uppstår i möten med andra människor eller yttre 

institutionella faktorer. Situationerna kan inordnas i tre teman där olika slags möten står i 

centrum: möten med annan vårdpersonal, möten med anhöriga och möten med strukturella 

omständigheter. 

Etisk stress i möten med annan vårdpersonal 

De flesta situationer där etisk stress ofta uppstod för sjuksköterskor skedde i möten med andra 

människor som arbetade kring en patient. Konflikter och kollisioner med representanter ur 

läkarkåren var den överlägset vanligaste orsaken till etisk stress i den här kategorin. (Choe et 

al., 2015; Deady et al., 2010; Ferrell, 2006; Langley et al., 2015; Maluwa et al., 2012; Mobley 

et al., 2007; Rice et al., 2008; Shorideh et al., 2012; de Veer et al., 2013; Wiegand et al., 

2012; Zuzelo, 2008). 

En vanlig situation beskrevs av en sydkoreansk intensivvårdssjuksköterska, då en läkare 

ordinerade det syrebindande läkemedlet Antacid åtta gånger till en patient med kronisk 

njursvikt som snart skulle få hemodialys. Sjuksköterskan bad honom att bara ge Antacid en 

gång, eftersom ämnet annars skulle förgifta patienten, varpå läkaren svarade att hon skulle 

vara tyst och följa hans order (Choe et al., 2015). 

Konflikterna som orsakade etisk stress var sällan några öppna meningsskiljaktigheter eller 

gräl, snarare funktioner av de två olika professionernas olika arbetsområden, där läkaren har 

det medicinska ansvaret medan sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden och de sociala 

kontakterna. Per definition tillbringar sjuksköterskan mer tid med patienten, och de situationer 

som skapade etisk stress uppstod när läkarens renodlat medicinska perspektiv kolliderade med 
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sjuksköterskans mer holistiska synsätt. I den informella hierarki som många etiskt stressade 

sjuksköterskor upplevde (Deady et al., 2010; Maluwa et al., 2012; Shorideh et al., 2012) var 

de medicinska bedömningarna överordnade. I en studie från Irland berättade en av 

sjuksköterskorna om en patient som snart skulle bli utskriven från en psykiatrisk avdelning. 

Sjuksköterskan bedömde patienten som uppenbart självmordsbenägen, men läkaren drev på 

och påpekade att det var han och ingen annan som bestämde. I slutändan var beslutet 

medicinskt och inget som sjuksköterskorna skulle lägga sig i (Deady et al., 2010). 

För mycket eller för lite analgetika och ordinationer som sjuksköterskan uppfattar som 

direkt felaktiga var ett vanligt scenario i möten med läkare enligt resultatets artiklar (Langley 

et al., 2015; Mobley et al., 2007; Rice et al., 2008; de Veer et al., 2013; Wiegand et al., 2012; 

Zuzelo), liksom situationer då läkare ordinerade dyr och onödig vård (Shorideh et al., 2012; 

de Veer et al., 2013), vidtog tvångsåtgärder i onödan (Deady et al., 2010) eller ordinerade 

komplicerade behandlingar på alltför sjuka eller redan döende patienter (Choe et al., 2015; 

Mobley et al., 2007). På en vårdavdelning i Seoul, Sydkorea, sa exempelvis en läkare till de 

anhöriga att patienten skulle förbättras om han skickades till en intensivvårdsavdelning, trots 

att patienten hade levercirros och var terminal. Sjuksköterskan bedömde att det inte fanns 

några som helst chanser för patienten att komma hem igen och var säker på att läkaren gjorde 

samma bedömning. Hon förstod inte varför läkaren gjorde som han gjorde, och hennes 

dilemma blev huruvida hon skulle berätta för familjen vad hon tyckte (Choe et al., 2015). 

Sådana upplevelser, att inte bli lyssnad på, tagen på allvar eller bedömd som mindre kunnig 

av läkare, genererade inte etisk stress i sig – den etiska stressen uppstod i de situationer då 

sjuksköterskan menade att hennes kunskap skulle kunna vara till nytta för patienten. Det 

faktum att sjuksköterskan i allmänhet saknar formell auktoritet att ifrågasätta och korrigera 

läkares missbedömningar var alltså den etiska stressens upphov i kontakten med denna 

yrkeskår (Choe et al., 2015; Deady et al., 2010; Maluwa et al., 2012; Shorideh et al., 2012). 

Förhållandet gällde också i relationen med läkarstudenter och läkare under utbildning 

(Mobley et al., 2007; Shorideh et al., 2012; Zuzelo, 2008). 

Forskning som läkare utförde på kliniken kunde också orsaka etisk stress hos de 

sjuksköterskor som arbetade nära de utsatta patienterna, framför allt när patienterna inte själva 

visste om att de ingick i en studie (Shorideh et al., 2012). En amerikansk sjuksköterska 

berättade om en cancerläkare som var ansvarig för behandlingen av en patient i den sista 

fasen av levercancer. Läkaren beslutade sig för att göra en biopsi av benmärgen – inte för att 

det fanns några fördelar för patienten med detta, utan för att han var nyfiken på vad som 

egentligen hände i patientens kropp. Sjuksköterskan var ny på arbetsplatsen och kunde bara 
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protestera lite grann, men fann sig oförmögen att stoppa läkarens etiskt inkorrekta beteende, 

vilket gav upphov till etisk stress (Ferell, 2006). 

Andra sjuksköterskors inkompetens kunde också orsaka etisk stress (Deady et al., 2010; 

Langley et al., 2015; Mobley et a., 2007; Shorideh et al., 2012; de Veer et al., 2013; Zuzelo, 

2008). Professionell lathet, likgiltighet, okunskap och låg etisk känslighet som drabbade 

patienten ansågs särskilt stressande. Att upptäcka att kollegor gjort feldoseringar eller varit 

medvetet slarviga och nonchalanta inför anhörigas behov skapade frustration hos 

sjuksköterskor som vill göra rätt, men många menade att det var svårt att tillrättavisa 

inkompetenta kollegor (Deady et al., 2010) – särskilt de som var äldre och mer erfarna (Choe 

et al., 2015). 

Vår översikt visade också att en orsak till etisk stress hos sjuksköterskor var arbetet i 

multidisciplinära team (Deady et al., 2010; Langley et al., 2015). Många upplevde en inbyggd 

brist på balans inom teamet: Sjuksköterskan var den som tillbringade mest tid med patienten, 

samtidigt som det var andra professioners ord och perspektiv som vägde tyngst. 

Sjuksköterskorna upplevde att de generellt har en unik insyn i allt som rör patienten, samtidigt 

som de inte kan vara med och bestämma i motsvarande grad. Stressen uppkom i situationer då 

för lite hänsyn togs till sjuksköterskans insyn och kunskap och då sjuksköterskan uteslöts från 

diskussioner om behandling och vård. 

Etisk stress i möten med anhöriga 

Etisk stress kunde också uppkomma i olika situationer med anhöriga, vanligen då 

sjuksköterskan befann sig i en position mellan patientens behov och de anhörigas önskningar 

(Maluwa et al., 2012; Mobley et al., 2007; Rice et al., 2008; Shorideh et al., 2012; de Veer et 

al., 2013; Wiegand et al., 2012; Zuzelo, 2008). En sjuksköterska på en palliativ avdelning i 

USA berättade exempelvis om en kvinnlig patient som var korrekt smärtlindrad, medan de 

anhöriga högljutt krävde att patienten skulle få mer morfin eftersom doktorn lovat att 

patienten skulle få smärtlindring varje timme. Sjuksköterskan försökte undervisa de anhöriga 

om patientens tillstånd och medvetandenivå, och försäkrade att patienten skulle få mer 

smärtstillande så snart hon behövde. Sjuksköterskan, som var säker på att en ytterligare dos 

morfin skulle dödat patienten, hamnade i ett tillstånd av etisk stress (Wiegand et al., 2012). 

Ibland var de anhörigas krav så starka att de fick direkta konsekvenser för vården, 

exempelvis då anhöriga bad personalen att inte berätta för patienten om en diagnos för att de 

ville skydda patienten, eller när de motsatte sig behandlingar av ekonomiska skäl och den 

behandlande läkaren avstod från att övertala dem till fortsatt vård (Choe et al., 2015; Mobley 
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et al., 2007; Zuzelo, 2008). I länder där enskilda medborgare har möjlighet att driva juridiska 

processer mot läkare och sjukhus kunde också de närståendes vilja vara avgörande för 

patientens vård. Att behöva anpassa sig till de anhörigas önskningar angående en patient 

eftersom sjukhusledningen annars befarade en stämningsansökan var en vanlig orsak till etisk 

stress, enligt en amerikansk studie (Rice et al., 2008). 

När de anhöriga utgjorde en förlängning av en döende, hjälplös eller psykiskt sjuk patients 

vilja uppstod andra situationer som orsakade etisk stress. Sjuksköterskan upplevde sig då som 

ansvarig gentemot de anhöriga för den undermåliga eller uteblivna vård som blev följden 

(Deady et al, 2010; Ferrell, 2006; Maluwa et al., 2012; Mobley, 2007). En studie från 

Sydkorea visade att etisk stress uppstod efter ett dödsfall då omhändertagandet av och den 

byråkratiska administrationen kring den döda kroppen drog ut på tiden och de anhöriga kände 

frustration (Choe et al., 2015). En irländsk studie beskrev hur etisk stress gentemot anhöriga 

uppstod hos sjuksköterskor på kliniker som enbart erbjöd farmakologisk behandling till 

psykiskt sjuka (Deady et al., 2010). I situationer då de anhöriga på ett eller annat sätt kom i 

kläm på ett orättmätigt sätt, då de blev utestängda från vård, överrumplade av information, 

ingavs falska förhoppningar, utsattes för finansiell press eller drabbades av sorg, skuld, stress 

eller ilska upplevde sjuksköterskan etisk stress eftersom hen kände att hen var aktiv i 

situationen utan att kunna påverka den (Wiegand et al., 2012). I dessa fall uppstod etisk stress 

tillsammans med känslan av ett slags ansvar för vården som helhet, snarare än som en 

konsekvens av sjuksköterskans individuella agerande. 

Etisk stress i mötet med strukturella omständigheter 

Etisk stress kunde också uppstå när sjuksköterskans vilja att göra det rätta kolliderade med 

strukturella omständigheter, exempelvis personalbrist, resursbrist, reglementen och rutiner. På 

ett BB i Malawi i södra Afrika skulle en kvinna få några minuters undervisning innan hon och 

barnet gick hem efter förlossningen. Informationen var viktig och handlade om hur patienten 

skulle ta hand om sin kropp och sitt barn när de var hemma, men den tjänstgörande 

sjuksköterskan var ensam på avdelningen och hann inte ge kvinnan någon information alls 

innan hon försvann hem med barnet. Denna situation försatte sjuksköterskan i ett tillstånd av 

etisk stress (Maluwa et al., 2012). På samma sjukhus berättade en annan sjuksköterska om en 

man som behövde en blodtransfusion, men att det inte fanns några transporter att tillgå 

nattetid. Sjuksköterskans professionella tillkortakommanden berodde här enbart på de yttre 

omständigheterna, men det var i hennes huvud som den etiska stressen uppstod (Maluwa et 

al., 2012). 
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Personalbrist och resursbrist var den vanligaste institutionella orsaken till etisk stress hos 

sjuksköterskorna i resultatets artiklar, antingen i form av för lite personal eller i form av 

bristande materiella resurser (Choe et al., 2015; Langley et al., 2015; Maluwa et al., 2012; 

Rice et al., 2008; de Veer et al., 2013.) Personalbristen ledde dessutom till att sjuksköterskor 

kände sig tvingade att delegera viktiga uppgifter till mindre kompetent personal (Shorideh et 

al., 2012), till patientens anhöriga (Maluwa et al., 2012) eller att inte utföra uppgifterna alls 

(Choe et al., 2015; Langley et al., 2015; de Veer et al., 2013), vilket i sig ledde till ökad etisk 

stress. 

I länder där den offentliga vården är bristfällig och den privata vården dyr kunde 

sjuksköterskor uppleva etisk stress när graden av vård blev direkt avhängig patientens 

ekonomiska situation. Att behöva avbryta vård, flytta patienten till ett sämre sjukhus, ge rika 

bättre behandling eller neka patienten nödvändiga behandlingar av ekonomiska skäl var 

orsaker till etisk stress i dessa länder (Mobley et al., 2007; Rice et al., 2008; Zuzelo, 2008).  

Administrativa rutiner kunde också orsaka etisk stress i den mån de tog tid från möten med 

patienten. En sydkoreansk sjuksköterska beskrev pappersexercisen kring en patients död som 

så omfattande att de slukade all hennes tid, eftersom det måste vara slutfört innan hon gick av 

skiftet. Hon hann inte vara så mycket med patienten som hon önskat under dennes sista 

timmar, vilket orsakade etisk stress (Choe et al., 2015). 

Regleringen kring huruvida personalen ska sätta in hjärt- och lungräddning (HLR) på en 

patient eller inte var en annan vanlig källa till etisk stress hos sjuksköterskor (Choe et al., 

2015; Mobley et al., 2007; Shorideh et al., 2012; Zuzelo, 2008). Besluten om HLR kan ha 

tagits av läkare långt innan en situation uppstår och patientens tillstånd kan ha förändrats på 

ett sätt som gör att direktivet inte längre är adekvat. Följden för den enskilda sjuksköterskan 

var antingen att hon tvingades utföra HLR och knäcka revbenen på en redan döende patient, 

eller förhindrades att göra HLR på en patient som hade goda förutsättningar att tillfriskna. I de 

här fallen hamnade sjuksköterskans uppfattning om vilken handling som är den rätta i direkt 

kollissionskurs med ett inflexibelt reglemente. Ofta var situationen överstånden inom ett par 

minuter, men konsekvenserna av den etiska stress som sjuksköterskan upplevde kunde vara i 

decennier (Ferrell, 2006; Deady et al., 2010). 
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Metoddiskussion 

De som skriver en litteraturöversikt sammanfattar och förmedlar kunskap i ett ämne genom 

att läsa och skriva om tidigare studier (Friberg, 2006; Rosén, 2012). Det är lite vanskligt: 

resultatet bygger per definition på andrahandsuppgifter och andra forskares tolkningar. 

Nackdelarna jämfört med en empirisk studie är uppenbara, men där finns också fördelar när 

det gäller hastighet, överblickbarhet och skiften av fokus under arbetets gång. Inledningsvis 

var syftet för uppsatsen bredare och omfattade både konsekvenser och orsaker, men under 

arbetets inledning anpassades ambitionerna till uppsatsens omfång – något som hade varit 

betydligt svårare i en empirisk studie.  

Under sökandet av artiklar uppstod en initial begreppsförvirring. Vi visste vilket ämnet 

var, men insåg att det fanns både andra begrepp som behandlade om samma ämne, och andra 

ämnen som fogades in under samma begrepp. Sökningarna blev därför väldigt breda och 

träffarna många, vilket medförde att vi tvingades läsa många abstract innan urvalet var klart. 

Detta var en fördel eftersom läsningen gjorde oss väl bekanta med ämnet. Vi fick en bredare 

bild vilket motverkade partiskhet och låsningar under arbetets gång. 

Studierna i denna litteraturöversikt har använt olika metoder för att mäta etisk stress, vilket 

kan ses som en nackdel. Om alla artiklar varit identiska i sina urval och metoder hade de 

lättare låtit sig fogas samman som en enhet. Å andra sidan kan det metodmässigt spretiga 

urvalet betraktas som en kvalitet i sig, en kör med många olika slags röster. Studiernas olikhet 

ska därför betraktas som en styrka mer än en svaghet. Vår tanke var att de kompletterade 

varandra och vägde upp varandras eventuella svagheter. En studie som baserats på 

sjuksköterskors narrativ (Ferrell, 2009) gav inga stora mängder generaliserbara fakta men 

förmedlade något av den etiska stressens känslor, medan en artikel fylld av tabeller (de Veer, 

2013) kunde kännas torr men bidrog med en del kvantitativa aspekter. Avsikten med att välja 

studier som närmade sig samma ämne på olika sätt var alltså att få ett mer mångfacetterat 

resultat och kunna belägga vår analys från flera håll. 

Resultatdiskussion 

Etisk stress är den psykologiska påfrestning som sjuksköterskor upplever i situationer då den 

handling som upplevs som den rätta är omöjlig att utföra på grund av institutionella hinder. 

Vår översikt visade att etisk stress uppträder enligt samma mönster oavsett nivån på landets 

sjukvård och vilka resurser som fattas. I Malawi, som är ett av världens minst utvecklade 

länder där en mycket liten del av de offentliga medlen spenderas på sjukvård (Utrikespolitiska 
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institutet, 2016), kunde resursbristen bestå i att inga nattliga transporter fanns för att frakta 

blod till en behövande patient (Maluwa et al., 2012), medan sjuksköterskor i USA upplevde 

etisk stress när de förhindrades att ge sjukhusets bästa vård till patienter som inte var 

tillräckligt rika (Rice, 2008), och sydkoreanska sjuksköterskor tvingades göra dödsfalls-

administration på ännu inte döda patienter på grund av tidsbrist (Choe et al., 2015). Nivån på 

vården hade alltså ingen betydelse för huruvida sjuksköterskor upplevde etisk stress. Denna 

iakttagelse stärker tesen att etisk stress är något som ofrivilligt ingår i professionen – oavsett 

om den utövas i ett fattigt land eller i ett välfärdsland. Den etiska stressen hänger således inte 

samman med omständigheterna i sig, utan med glappet mellan sjuksköterskans ambition och 

möjligheter. 

Vår översikt visade också att konfrontationer med läkare är ett vanligt scenario där etisk 

stress uppstår hos sjuksköterskor. Den australiska filosofen Helga Kuhse har undersökt hur 

etik utövas inom olika vårdyrken, och menar att omvårdnaden har varit underordnad 

medicinen sedan medicinen växte fram som en modern vetenskap under slutet av 1800-talet 

(Kuhse, 1997/1999). Sjuksköterskor sågs länge som assistenter till läkarna och deras främsta 

uppgift ansågs vara att administrera de behandlingar som läkarna föreskrev. Disciplinernas 

olika status hänger dels samman med att de två professionerna är förknippade med varsitt 

genus och dels med att medicinsk vetenskap är socialt överordnat omvårdnad (Kuhse, 

1997/1999; Lindgren, 1992). Det faktum att sjuksköterskor historiskt betraktats som utövare 

av en medfödd, moderlig omvårdnad snarare än autonoma yrkesutövare har bidragit till yrkets 

begränsningar, skriver Kuhse (1997/1999). Sjuksköterskans utrymme för att hävda sin 

moraliska uppfattning är, jämfört med läkaren, därför relativt snävt. Läkaren, å andra sidan, 

ses inte bara som en medicinsk auktoritet utan som en auktoritet i största allmänhet. Det finns 

med andra ord en hierarkisk undertext som gör de många enskilda konfrontationerna mellan 

läkare och sjuksköterskor lättare att förstå. När en läkare exempelvis bortser från 

sjuksköterskans invändningar när det gäller smärtstillande läkemedel till en patient (Shorideh 

et al., 2012; Deady, 2010; Maluwa et al., 2012) handlar det inte bara om hur ett renodlat 

medicinskt perspektiv krockar med ett holistiskt, utan också om en individuell maktutövning 

inom ramen för en flera hundra år gammal hierarki. Sjuksköterskans och läkarens respektive 

positioner är diametralt olika – ekonomiskt, socialt och kulturellt – även då de står intill 

varandra i nästan likadana kläder bredvid en patient som båda känner ansvar för. 

Sjuksköterskans etiska stress kan på så sätt betraktas som en sorts konsekvens av den 

maktutövning som ingår i läkaryrket. 
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Situationer med anhöriga var en annan källa till etisk stress i vår översikt. Anhörigas 

åsikter om för mycket vård, för lite vård, för mycket eller för litet information, för sen eller 

för tidig behandling eller plats för behandling, placerar alltså sjuksköterskan, vars främsta 

prioritet är patientens välmående, i en trängd situation. Hon blir en buffert mellan de 

anhörigas krav och patientens behov, och i de fall dessa krav får henne att agera mot sin 

övertygelse uppstår etisk stress. 

I dessa lägen aktualiseras sjuksköterskans balanserande roll, där hen dels ska vara 

patientens stöd men också ta hänsyn till de anhörigas åsikter, krav och behov. Resultatet 

visade att de anhörigas krav ibland kan få den ansvariga läkaren eller sjukhusledningen att 

fatta beslut som går emot sjuksköterskans önskningar, vilket orsakar etisk stress eftersom 

sjuksköterskans arbete i första hand handlar om patienten. Den hierarkiska aspekt som finns i 

konflikterna med läkare saknas i situationerna med anhöriga; här handlar sjuksköterskans 

trängda situation mer om förmågan, eller oförmågan, att upprätthålla balansen, hitta 

kompromisser och mäkla fred. 

Sjuksköterskans roll som patientens buffert är uppenbar de gånger då strukturella 

omständigheter skapar en situation som triggar etisk stress. I vår översikt var bristen på tid, 

resurser och personal de främsta faktorerna inom denna kategori. Orsakerna är strukturella, 

makten över situationen finns bortom räckhåll och inte sällan är det sjuksköterskan själv som i 

efterhand tycks vara den som bär ansvaret. Den malawiska sjuksköterskan vars patient gick 

hem utan korrekt information var ansvarig för att ge informationen – oavsett om hon hann 

göra det eller inte (Maluwa et al., 2012). Den här typen av konflikter med strukturer och 

institutioner gör sjuksköterskans potentiellt trängda läge uppenbart. 

Vårt resultat, att etisk stress uppstod i samband med situationer där sjuksköterskan fick en 

trängd position, stöds av forskningen om sjuksköterskans olika roller (Choi, 2015; McSteen & 

McAlpine, 2006). Den roll sjuksköterskan har i kritiska eller etiskt besvärliga situationer 

beskrivs som en guide i patientens övergångar mellan olika tillstånd, som en länk mellan 

vården och familjen eller som ett stöd i patientens relation till sin sjukdom. Positionen som 

patientens stöd, buffert och försvarare betecknas i studier som en reflexiv process där 

sjuksköterskan anpassar sitt agerande till patientens specifika behov (Choi, 2015; McSteen & 

McAlpine, 2006). Det är också just rollen som patientens stödjare som många sjuksköterskor 

identifierar som yrkets viktigaste (Morisson & Korol, 2014). 

Formellt sett är rollen som patientens försvarare självvald, men den är så integrerad i 

sjuksköterskans profession att den ändå måste betraktas som en ofrånkomlig del av den 

kliniska praktiken (Choi, 2015; Morisson & Korol, 2014). Bakgrunden till positionen som 
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patientens försvarare är sjuksköterskans unika kombination av ett stort ansvar för och en stor 

närhet till patienten. Relationen mellan sjuksköterska och patient är humanistisk till sin 

karaktär, snarare än medicinsk, vilket ger sjuksköterskan rollen som vakt för patientens 

humana intressen och välmående. Positionen som förmedlare av information mellan andra 

yrkesgrupper och patienten förstärker denna identitet. 

Den etiska stressen många sjuksköterskor upplever i sin vardag uppstår med andra ord som 

en konsekvens av sjuksköterskans roll som patientens buffert gentemot omständigheterna. 

Sjuksköterskan fungerar som en sorts garanti för patientens inflytande och hälsa, och den 

etiska stressen uppstår när sjuksköterskan – trots goda intentioner – brister i denna roll.  

Omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando uppehåller sig kring begreppet vårdande, och i 

centrum av hennes teori finns det vårdande mötet. Orlando definierar en fungerande 

omvårdnadsprocess som en funktion av relationen mellan sjuksköterskan och patienten, där 

sjuksköterskan observerar, stannar upp och tänker igenom situationen innan hon agerar 

(Orlando, 1990; Schmieding 1995; Sitzman & Eichelberger, 2010). Teorin kan bidra till 

förståelse för etisk stress, eftersom den reflexiva relationen Orlando beskriver är själva 

förutsättningen för att etisk stress uppstår. Orlando menar att patienten är delaktig i processen 

genom att fatta eller överlåta beslut, meddela sina behov och utvärdera resultat. Denna 

ömsesidiga och reflexiva process är själva kärnan i en fungerande omvårdnad, menar 

Orlando, och det är denna process som drabbas i situationer där etisk stress uppstår. Den 

etiska stressen uppstår alltså när sjuksköterskan försöker men inte lyckas med att upprätthålla 

en god vårdrelation. 

Med denna teoretiska bakgrund kan vi nu göra vissa antaganden om den etiska stressens 

uppkomst och natur. Relationen mellan sjuksköterska och patient är, enligt Orlandos modell, 

ett samspel som bygger på att patienten å sin sida meddelar sina behov och sjuksköterskan å 

sin sida observerar och hjälper patienten att uppfylla dem (Orlando, 1990, Schmieding 1995; 

Sitzman & Eichelberger, 2010). Processen är unik för varje patient, och den sjuksköterska 

som enbart arbetar på rutin utför per definition omvårdnaden på ett icke-professionellt sätt. 

Eftersom automatiska reaktioner och antaganden inte baseras på den specifika patienten är de 

inte tillförlitliga som instrument, utan sjuksköterskan måste vara närvarande, 

självreflekterande och öppen i det aktuella mötet för att utföra sitt arbete på ett professionellt 

sätt. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient ska alltså betraktas som en dynamisk 

helhet, och när den rubbas av yttre faktorer hamnar sjuksköterskan i en position då hen både 

ska upprätthålla sin del i denna helhet och förhålla sig till de yttre faktorerna (tidsbrist, 

oförstående läkare, havererad administration, krävande anhöriga, överbeläggning, 
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personalunderskott etc.). De yttre faktorerna bidrar till att krympa sjuksköterskans 

handlingsutrymme utan att minska ansvaret för patientens välmående. De angriper också 

själva kärnan i professionen och bryter ner den dynamiska relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Etisk stress är alltså ett uttryck för upplevd maktlöshet i en trängd position, då 

bland annat patientens grundläggande tillit står på spel. 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt vill öka kunskapen om de situationer där etisk stress uppstår, och kan 

därför användas av alla som arbetar som eller med sjuksköterskor. Eftersom uppsatsen också 

berör några av de strukturella mekanismer som är verksamma kring etisk stress, exempelvis 

interprofessionella maktstrukturer, kan även chefer och ledare inom vårdsektorn finna nytta 

av resultaten. Uppsatsen visar att arbetet med så kallade team kring patienten kan placera 

sjuksköterskan i trängda lägen, vilket bör uppmärksammas av dem som planerar denna vård. 

Etisk stress är något som de flesta sjuksköterskor tycks uppleva under sitt yrkesliv – 

oavsett om hen kallar det etisk stress eller något annat. Situationerna då etisk stress uppstår 

kan upplevas som isolerade och utan sammanhang av den enskilda sjuksköterskan. Att få läsa 

om ett fenomen och känna igen sig själv, få ett namn på upplevelsen och förstå situationens 

mekanismer kan därför kännas befriande. Vår önskan är att detta arbete ska väcka nya tankar 

och öppna upp för samtal på arbetsplatser. 

Förslag till fortsatt forskning 

Fenomenet är gammalt, men forskningen är ny. Fler studier behöver göras innan fenomenet 

etisk stress har kartlagts. En del arbete med begreppets definitioner och avgränsningar återstår 

också. 

De flesta av de studier som gjorts inom området har använt enkäter och formaliserade 

intervjuer för att kartlägga den etiska stressens uppkomst. Det skulle därför vara önskvärt med 

kvalitativt inriktade arbeten där forskarna ringar in fenomenet etisk stress genom att fördjupa 

sig i sjuksköterskans vardag och studera de situationer hen hamnar i under en arbetsdag. En 

sådan studie skulle kunna genomföras med hjälp av fenomenologiska intervjuer med såväl 

sjuksköterskor som annan personal och chefer. På så sätt kan de situationer som orsakar etisk 
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stress kartläggas närmare. En sådan djupare studie skulle också kunna bidra med mer kunskap 

om sjuksköterskans roll och unika position i förhållande till patienten. 

Det behövs också fler studier av etisk stress i relation till andra områden. Exempelvis bör 

arbetet i de interprofessionella teamen studeras närmare för att sådana samarbeten ska fungera 

på ett bättre och mindre etiskt stressande sätt för sjuksköterskor. Den etiska stressens relation 

till besparingar, personalbrist och resursfördelning inom sjukvården bör också utforskas inför 

politiskt eller ekonomiskt motiverade beslut som berör sjuksköterskornas situation. 

Slutsatser 

Upplevelsen av etisk stress emanerar ur möten med omständigheter där sjuksköterskan 

tvingas handla mot sin övertygelse. Fenomenet är dels en konsekvens av sjuksköterskans 

position nära patienten och dels hennes position i sjukvårdshierarkin. Situationerna där 

sjuksköterskor utsätts för etisk stress har en sak gemensamt: de placerar sjuksköterskan i kläm 

mellan patienten och de yttre omständigheterna. Många av anledningarna till att 

sjuksköterskan hamnar i denna position är strukturella, det handlar om sjuksköterskans 

underordnade roll gentemot läkarkåren, om personalbrist, om resursbrist eller om 

sjuksköterskans begränsade beslutsrätt. Så även om upplevelsen är individuell bör fenomenet 

bemötas som ett organisatoriskt problem. 
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