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Sammanfattning 

Bakgrund: Alla sjuksköterskor bär ett etiskt ansvar för sina beslut och bedömningar i 

vården. Etik innehåller olika principer och överväganden vilka inte kan regleras 

genom lagar och bestämmelser. Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden 

lyftas fram genom etisk reflektion och diskussion. När olika värden redovisats kan 

olika etiska ställningstaganden framträda. I situationer med etisk problematik 

uppkommer svåra avvägningar om vilka värden som är värda att eftersträva för att ge 

en god vård.   

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter i vården.  

Metod: En litteraturstudie som utgick ifrån elva vårdvetenskapliga artiklar. Dessa 

lästes upprepade gånger och nyckelfynd i form av etiska svårigheter i vården 

identifierades i varje artikels resultat. Utifrån detta gjordes först en sammanfattning av 

varje artikel och sedan en sammanställning där liknande etiska svårigheter samlades. 

Resultat: I resultatet beskrivs sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter inom 

vården. Sex kategorier framkom vilka var: etiska svårigheter med ojämlik behandling, 

etiska svårigheter med yttre faktorer som påverkar vårdkvaliteten, etiska svårigheter 

med organisatoriska riktlinjer i sjuksköterskans vårdarbete, etiska svårigheter i 

samband med vård i livets slutskede, etiska svårigheter med informationsgivning, 

informerat samtycke och självbestämmanderätt och etiska svårigheter inom 

vårdteamet.  

 

Diskussion: Resultatet diskuteras med stöd av Jametons indelning av etiska problem 

samt Malmstens begrepp etisk frestelse. De flesta etiska svårigheterna 

sjuksköterskorna beskrev utgjordes av situationer där yttre omständigheter hindrade 

dem från att agera efter vad de ansåg vara etiskt rätt.  

Nyckelord: Etik, vårdande, etiskt dilemma, moralisk stress



	  

Abstract 

Background: All nurses carry an ethical responsibility for their decisions and 

assessments. Ethics contains different principles and considerations that cannot be 

regulated by laws and regulations. In case of conflict between different principles, 

different values can be highlighted by ethical reflection and discussion. When 

different values are stated, different ethical standpoints appear. In situations that 

includes ethical problems difficult choices arises about which values are worth 

pursuing in order to provide good care. 

Aim: To describe nurses experience of ethical difficulties in healthcare. 

Methods: A literature study based on eleven caring science articles. These were read 

repeatedly and key findings in the form of ethically difficult situations in healthcare 

were identified. Based on this, a first summary of each article was made and then a 

compilation where similar ethically difficult situations were collected. 

Results: The result describes nurses’ perceptions of ethical difficulties in health care. 

Six categories emerged which were: ethical difficulties of unequal treatment, ethical 

difficulties with external factors affecting the quality of care, ethical difficulties with 

organizational guidelines in nursing care work, ethical difficulties of end of life care, 

ethical difficulties with information disclosure, informed consent and autonomy and 

ethical difficulties in the healthcare team. 

 

Discussions: The results are discussed pursuant to Jametons division of ethical 

problems and Malmsten concept ethical temptation. Most ethical difficulties nurses 

described were situations where external circumstances prevented them from acting 

according to what they considered to be ethically right. 

Keywords: Ethics, nursing, moral stress, ethical dilemma
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1 Inledning  
I den verksamhetsförlagda utbildningen har vi uppmärksammat att vårdpersonal inte hade tid 

alternativt ofta prioriterade bort etiska reflektioner och diskussioner kring olika 

hänsynstaganden i vårdandet. De ideal och den etiska kunskap vilken förespråkats i 

utbildningen har vi upplevt inte överensstämmer med hur vården genomförs i praktiken. 

Verksamhetens policy stämde dock väl med utbildningens ideal, trots detta förekom etiska 

svårigheter där vi uppfattade att patienters integritet, autonomi och värdighet 

kränktes. Ronder utfördes i flersalar, vilket medförde att alla överhörde dialogen mellan 

läkare, sjuksköterska och patient. Upprepade ansträngningar gjordes från vår sida i ett försök 

att belysa problemet, dock utan gensvar från handledare eller andra sjuksköterskor. 

Vårdklimatet på sjukvårdsinrättningarna uppvisade starka tecken på att vilja tysta ner 

problematiken. Vården är fylld av etiska svårigheter vilka sällan innehåller en självklar 

lösning. Allmänsjuksköterskan bör kunna identifiera etiska svårigheter för att finna olika 

handlingsalternativ. Etiska svårigheter är viktigt att diskutera för att kunna ge en god vård. 

Vi hoppas med kandidatuppsatsen kunna bidra med ökad kunskap om etiska svårigheter, hur 

dessa kan se ut och identifieras.  

 
2 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en kort presentation av begreppen etik och moral för att därefter 

beskriva vad etiska svårigheter innebär och hur dessa kan uppstå. Sedan tas begreppet 

vårdetik upp och särskiljs från närliggande områden. Därpå beskrivs de grundläggande 

etiska principer och riktlinjer sjuksköterskor har att förhålla sig till och deras ansvar ser ut. 

Avslutningsvis beskrivs hur vårdetiskforskning har utförts och vilken betydelse vårdetik har 

för sjuksköterskor i deras yrkesutövande. 

 

2.1 Begreppen etik och moral 
Moral och etik är två nära sammanflätade begrepp vilka ibland även används synonymt. 

Ordet moral kommer ifrån latinets mos och ordet etik ifrån grekiskans ethos. Båda betyder 

”vana”, ”seder och bruk”, ”tradition”, “anda” och ”karaktär” (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008, s. 35-36). Etik och moral uppträder genom människors sociala handlingar och 

verksamhet, om de vanor och seder vilka styr handlandet samt i vilken anda handlandet 

utförs. I teoretiska och vetenskapliga sammanhang brukar ordet moral redogöra för det 

praktiska handlandets nivå. Etik hänvisar till den teoretiska nivån och innefattar således de 
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områden som utforskar och reflekterar över moral och utformar teorier. Etik kan därmed ses 

som vetenskapen om moral (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 35-36). Moral och etik 

används ofta synonymt, dock används för enkelhetens skull begreppet etik i denna 

kandidatuppsats. 

 
2.2 Etiska svårigheter 

Vårdetiska problem handlar om hur människor i handling och ord bemöter varandra inom 

vården (Holmquist-Carlsson & Zettergren, 1990, s. 10-11; Lantz, 1992, s. 21), och 

inbegriper rättigheter och skyldigheter hos både patient och vårdare (Lindqvist & Grip, 

1991, s. 22-27; Lantz, 1992, s. 21). Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, 

medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderingar 

(Lantz, 1992, s. 21-23). Vårdetiken berörs av beslut vilka fattas inom andra etiska områden 

och det är i det dagliga vårdarbetet som konsekvenserna av exempelvis medicinetiska beslut 

blir tydliga och uppenbara (Lindquist & Grip, 1991, s. 22-27). Vårdetiska problem kan enligt 

Lindquist & Grip (1991, s. 22-27) handla om gränsdragningen mellan vård och tvångsvård 

vid exempelvis missbruk samt hur och i vilken utsträckning någon kan tvingas till vård som 

inte innehar förmågan att utöva sin självbestämmanderätt. Till vårdpersonalens hjälp finns 

många paragrafer, såsom riktlinjer och lagar, dock kan dessa anses vara för vida och går inte 

heller att applicera på specifika situationer.  Därför bör vårdpersonalen tillägna sig etiska 

koder och principer för att kunna föra ett resonemang i etiskt svåra situationer. Trots 

resonemang och diskussioner kan konflikter om vad som är vårdetiskt rätt uppstå mellan 

vårdpersonal.  

Etiska problem kan enligt vissa författare visa sig i tre olika svårighetsgrader vilka 

betecknas och definieras olika. Uppsatsen kommer att innefatta alla olika svårighetsgrader, 

därför har vi valt att benämna dessa för etiska svårigheter eftersom de i vissa fall kan lösas 

med hjälp av reflektion och genom dialog enligt Lindquist och Grip (1991, s. 22-27). Genom 

dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. Det är genom 

dialogen tankarna klargörs och formuleras (Silfverberg, 2005, s. 47-49). Malmsten menar att 

om problemet kan lösas finns inget problem (Malmsten, 2007, s. 70-72). Malmsten kallar 

den första nivån för etiska svårigheter, vilket innebär att sjuksköterskan står inför en etisk 

situation vilken inbegriper olika typer av etiska värden såsom exempelvis hälsa, livskvalitet, 

autonomi och integritet. Genom att samla in fakta om vilka värden situationen innehåller och 

dess aktörer skapas en ny förståelse och medvetenhet av de etiska värdena vilket kan 



	   3	  

synliggöra olika handlingsalternativ och lösningar av situationen. Den andra nivån kan vara 

mer komplext eftersom den innehåller etiska konflikter såsom exempelvis lojalitets- eller 

intressekonflikter (Malmsten, 2007, s. 70-72). Lojalitetskonflikter uppstår när 

sjuksköterskans lojalitet till interna och externa faktorer påverkar sjuksköterskans 

möjligheter att uppfylla patientens behov. Faktorerna kan bestå av exempelvis 

organisatoriska begränsningar (Malmsten, 2007, s. 72; Eide & Eide, 2009, s. 132; 

Beauchamp & Childress, 2009, s. 186), eller begränsningar av närstående (Malmsten, 2007, 

s. 72). En intressekonflikt innebär att olika intressen kommer i konflikt med varandra 

(Malmsten, 2007, s 70-89; Rachels & Rachels, 2008, s. 94; Beauchamp & Childress, 2009, s. 

14-15). Om konflikten innehåller egna intressen skulle det inte finnas etiska lösningar av 

intressekonflikten (Rachels & Rachels, 2008, s. 94), vilket kan resultera i oetiska beslut 

(Rachels & Rachels, 2008, s. 94; Crigger, 2009). Om inga egna intressen finns kan 

kommunikation och respekt för varandra leda fram till en ökad förståelse och en gemensam 

lösning av problematiken. Den tredje nivån, enligt Malmsten, av etiska svårigheter är etiska 

dilemman, vilket är den sista och svåraste nivån. I ett etiskt dilemma finns två konkurrerande 

värden och således två lösningar på problemet. Lösningarna är likvärdiga och inget av dem 

är egentligen bättre än det andra. Valet står mellan två etiska värden vilket kommer resultera 

i vinst och förlust (Malmsten, 2007, s. 72-75).  

 
2.3 Grundläggande etiska principer och värden 
I Sverige används tre grundläggande principer vilket utgör en etisk plattform 

(Socialutskottet, 1996/97). Dessa bildar riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. 

Principerna är rangordnade i följande ordning; människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen innebär 

att alla människors har samma värde och rätt till vård oavsett roll i samhället och personliga 

kvaliteter. Behovs - solidaritetsprincipen innebär att resurser bör tilldelas där behovet är 

störst. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation bör eftersträvas mellan 

kostnad och effekt då prioriteringar görs mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder 

vilka mäts i livskvalitet och hälsa. De etiska principerna utgör ett riktmärke för 

vårdpersonalens handlande.  

Beauchamp och Childress publicerade år 1977 sin första version av Principles of 

biomedical ethics. Sedan dess har sex versioner av boken kommit och vissa tillägg har 

tillförts och ändringar utförts. I bokens förord (2009) framkommer att deras verk innehåller 
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fyra principer vilka vårdpersonal bör förhålla sig till. Dessa är autonomiprincipen, icke 

skada-principen, göra-gottprincipen och rättviseprincipen. Varje princip har exempel på ett 

antal regler principen innefattar (Beauchamp och Childress, s. 104, 153, 199, 243). I Bokens 

förord framkommer även att principerna inte är rangordnade utan bundna av de 

omständigheter som föreligger i situationerna. Socialutskottet anser Beauchamp och 

Childress fyra principer är de mest centrala och etablerade (SOU, 2001:6, s. 48-50). 

Autonomiprincipen- Principen bygger på en moralisk skyldighet att respektera 

människors självbestämmanderätt förutsatt att det inte leder till att andra tar skada enligt 

Beauchamp & Childress (2009, s. 103-104). Detta inbegriper att vårdpersonal bör hjälpa 

patienten bygga upp kapaciteten att fatta autonoma beslut. Sekretess, integritet, medgivande 

och information är viktiga komponenter vilka styr autonomiprincipen. I vissa fall kan 

patienten vara oförmögen till att fatta autonoma beslut. I sådana situationer flyttas autonomin 

till en ställföreträdare vilken får fatta beslut åt patienten (Beauchamp & Childress, s. 103-

104, 134). 

Icke skada- principen – Principen bygger på en moralisk skyldighet att inte orsaka andra 

människor skada enligt Beauchamp & Childress (2009, s. 149). Vårdpersonal ska medvetet 

undvika sådana handlingar som leder till att patienter tar skada, vilket innebär att inte orsaka 

död, lidande eller smärta samt avstå från att omyndigförklara eller beröva patienter 

livskvalitet (Beauchamp & Childress, 2009, s. 151-153). 

Göra-gottprincipen- Principen bygger på en moralisk skyldighet att utföra handlingar 

vilka gagnar andra. Denna inbegriper även att skydda och försvara andra människors 

rättigheter, förhindra och förändra villkor som skulle kunna innebära att andra människor 

kommer till skada enligt Beauchamp & Childress (2009, s. 197-199). 

Rättviseprincipen – Principen bygger på den moraliska skyldigheten att hälso- och 

sjukvårdens resurser ska fördelas efter behov. Ett behov definieras på sådant sätt att om 

behovet inte tillfredsställs kommer personen att ta skada eller påverkas negativt enligt 

Beauchamp & Childress (2009, s. 242). 

 
2.4 Sjuksköterskans ansvar 
Sjuksköterskan bär ett ansvar att vara lyhörd inför patienters situation och behov för att hon 

ska kunna förstå och hjälpa dem. Empati betyder inlevelse och medkänsla och för att kunna 

tillämpa etiska principer krävs en empatisk förmåga (Peter & Liaschenko, 2004; Holmquist-

Carlsson & Zettergren, 1990, s. 40). Varje möte i vården har en etisk innebörd om någon 
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person är i beroendeställning (Öresland & Lützén, 2009, s. 365). Både Dahlberg och 

Wiklund menar att en vårdrelation är asymmetrisk eftersom patienten är i underläge och i 

beroendeställning. Sjuksköterskan har ansvar att lyfta fram och stärka patientens värdighet 

och integritet samt försöka förstå patientens önskemål (Dahlberg, 2003, s. 19-23; Wiklund, 

2003, s. 167). Sjuksköterskan har dock begränsad makt inom den medicinska hierarkin vilket 

försvårar detta (Mahlin, 2010). När sjuksköterskan handlar oetiskt i vårdandet sviker hon 

både patienten, närstående och sig själv (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 127). 

Sjuksköterskan är alltid ansvarig för sitt handlande, kunnande samt de val hon gör i 

vårdandet (Kalkas & Sarvimäki, 1999, s. 145; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 127). 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning ska sjuksköterskans arbete genomsyras av 

en humanistisk människosyn och etiskt förhållningsätt vilket ska bilda en gemensam 

värdegrund. Respekt ska visas för patienternas autonomi, integritet och värdighet samt deras 

trosuppfattning och värderingar (Socialstyrelsen, 2005). Att respektera människans värde 

och värdighet är en av de viktigaste etiska komponenterna i sjuksköterskans profession 

(Shahriari, Mohammadi, Abbaszadeh, Bahrami & Fooladi, 2012). Sjuksköterskor har i sin 

profession yrkesmässiga förpliktelser och åtaganden vilka styrs av föreskrifter och normer 

(Silfverberg, 2006, s. 133; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 95). Riktlinjer och regler, 

rättigheter och skyldigheter bestämmer hur etik bör tillämpas inom vården i Sverige och 

stora delar av världen (SOU 2001:6, s. 48-50). Relationen mellan etik, mänskliga rättigheter 

och hälsa ur ett globalt perspektiv är centralt i den etiska koden formulerad av ICN 

(International Council of Nurses). Den etiska koden är en vägledning för handlingar 

grundade på värden och behov samt syftar till att utveckla god omvårdnad (ICN, 2007).  
 

2.5 Yrkesetik - förändring och utveckling  
Under de senare åren har vårdvetenskaplig kunskap utvecklats och således fördjupats vilket 

bidragit till förtydligande av de grundläggande etiska värdena som används i vårdarbetet 

(ICN, 2007). Meulenbergs, Verpeet, Schotsmans och Gastmans analyserade studier från 

1971 fram till 2002 med syftet att finna betydelsen av etiska koder för sjuksköterskor. Deras 

litteraturstudie drar slutsatsen att etiska koder har och har haft stor betydelse för 

sjuksköterskans syn på sig själv i sin profession. Sjuksköterskeprofessionen har genomgått 

stora förändringar som medfört ett större ansvar vilket gett de etiska koderna större 

betydelse. Dessa bör användas för att tillgodose de etiska krav sjuksköterskor ställs inför. 

Därför finns ett behov av att dessa utvecklas och integreras i vårdandet (Meulenbergs et al., 
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2004).  

 

3 Problemformulering 

I bakgrunden framkommer att moral och etik är grundläggande begrepp inom vården. 

Sjuksköterskan bör efterfölja etiska koder, etiska principer och riktlinjers direktiv i 

omvårdnadsarbetet. I vården uppkommer dagligen etiska svårigheter där sjuksköterskan 

alltid bär ett personligt ansvar för sina handlingar. För att få en bild av hur etiken visar sig i 

den kliniska verksamheten och hur sjuksköterskor själva beskriver denna ämnar denna 

kandidatuppsatts att studera närmare. 

  

4 Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter i vården. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt  
Jametons indelning av etiska problem samt begreppet etisk frestelse från Malmsten har valts 

som teoretisk utgångspunkt för resultatdiskussionen. Jameton undervisar och forskar bland 

annat i globala etiska frågor inom hälso- och sjukvård och folkhälsa. Jameton sitter även 

med i Medical Ethics Committee, the Institutional Review Board, the Ethics Consultation 

Service, och the Pharmacy and Therapeutics Committee (University of Nebraska Medical 

Center, 2012). Jameton valdes eftersom han myntade begreppet moralisk stress (Jameton, 

1984, s. 5-6), samt för att han beskrivit och preciserat olika typer av etiska problem; etisk 

osäkerhet, etiska dilemman och moralisk stress. Jameton definierar begreppen på följande 

sätt: 

Etisk osäkerhet uppkommer när sjuksköterskan medvetandegörs om att det föreligger en 

etisk problematik i vårdandet av patienter. Även fast sjuksköterskan är medveten om den 

etiska problematiken kan hon inte precisera vad det etiska problemet är eller vilka etiska 

principer som bör tillämpas (Jameton, 1984, s. 4-6). 

Etiska dilemman inbegriper att aktören är medveten om vilka etiska principer som bör 

tillämpas. Problemet är att de etiska värdena eller principerna stödjer olika 

handlingshandlingsalternativ. Det finns alltså mer en ett etiskt rätt val vilket leder till att ett 

rätt utesluts, således görs ett fel, eftersom bara ett rätt kan väljas (Jameton, 1984, s. 4-6; 

Jameton, 1993). 

Moralisk stress uppkommer när sjuksköterskan vet vilken etisk princip som bör tillämpas 
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men inte tillåts att agera efter den på grund av olika faktorer, dessa kan vara andra 

sjuksköterskor, andra professioner, patienter, anhöriga, institutionella begränsningar, 

juridiska hinder eller samhället i stort (Jameton, 1984, s. 5-6). 

Jameton är inte ensam med att dela in etiska problem i tre olika typer. Det görs även av 

bland annat Malmsten, dock byter Malmsten ut moralisk stress mot etisk frestelse i den 

tredje typen av etiska problem. Etisk frestelse har även valts att tilläggas Jametons teori 

eftersom även etisk frestelse anses vara ett etiskt problem i vårdarbetet. Malmsten menar 

att etisk frestelse uppkommer när sjuksköterskan inte saknar kunskap och utan vet vad det 

rätta är eftersom endast ett rätt finns. Sjuksköterskan vet vad som bör göras, trots detta väljer 

hon att inte handla efter det goda och rätta således ger hon efter för frestelsen (Malmsten, 

2007, s. 75-76; Malmsten Gedda, s. 2008, s. 79-80 ). Anledningen till att sjuksköterskan ger 

efter för etisk frestelse kan vara tidsbrist, rädsla, nonchalans eller arbetsorganisatoriska 

systemfel. I praktiskt vårdarbete är etisk frestelse ett etiskt problem. Inom filosofin anses 

etisk frestelse inte vara ett etiskt problem eftersom det bara finns ett rätt och ett orätt. 

Sjuksköterskan bör alltid handla efter det rätta och därmed finns inget etiskt problem 

(Malmsten Gedda, s. 2008, 79-80). Etisk frestelse togs med för att belysa vikten av att inte 

falla för olika lockelser vilka strider mot det egna samvetet.  

 

6 Metod 

I kandidatuppsatsen har en litteraturstudie valts som metod, där vårdvetenskapliga 

forskningsartiklar använts för att beskriva etiska svårigheter i vården. Friberg menar att i en 

allmän litteraturstudie görs ett systematiskt urval av studier relevanta för den allmänna 

sjuksköterskan från befintlig forskning kring vårdvetenskap (Friberg, 2012, s. 133-139). 

Vetenskapligt granskade artiklar utgör grunden för denna kandidatuppsats vilket ställde krav 

på artiklarnas forskningskvalitet. Enligt Friberg (2012) ska en vetenskaplig artikel innehålla 

den senaste forskningen kring ett ämne, redovisa ny kunskap och vara möjliga att granska. 

Detta innebär att författarna till artiklarna tydligt redovisat deras tillvägagångssätt. Artiklarna 

ska genomgått en fackgranskning enligt Friberg (2012, s. 47-49) av en vetenskaplig tidskrift 

med syftet att endast forskning av hög kvalitet ska publiceras. Friberg påtalar ändå vikten av 

att vara kritisk trots att en artikel blivit godkänd av en vetenskaplig tidskrift.  

	  

6.1 Datainsamling 
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Sökning av artiklar till kandidatuppsatsen har skett genom litteraturdatabaserna PubMed, 

Cinahl, ESH Discovery, Medline och Proquest Nursing & Allied health source under 

perioden 2012-09-16 till 2012-10-12. För att säkerställa att forskningen var aktuell och 

innehöll vårdvetenskapligt inriktade artiklar valdes material mellan intervallen år 2000- 

2012. Artiklar publicerade tidigare än år 2000 samt artiklar från ickevårdvetenskapliga 

tidskrifter valdes därmed bort. Begränsningen ”full text” användes inte eftersom risken fanns 

att artiklar vilka var relevanta för syftet föll bort i sökningen. En annan begränsning vilken 

användes var att materialet skulle vara publicerat på engelska. Engelska är vetenskapens 

officiella språk, således är majoriteten av vetenskapliga artiklar engelskspråkiga (Friberg, 

2012, s. 47-49). Använda sökord var bland annat ”Nurs*”, ”experience”, ”ethical dilemmas”, 

”ethical issues”, ”moral issues” och ”nursing care” i olika kombinationer. För ytterligare 

information om datainsamlingen se sökmatris bilaga 1.  

	  

6.2 Urval 
Syftet och problemformuleringen styr litteraturgenomgången och bidrar till att fatta beslut 

om vilka data som är relevanta för litteraturstudien (Bryman, 2002, s. 453). Kvalitativa 

artiklar valdes och kvantitativa artiklar uteslöts eftersom Friberg menar att kvalitativ 

forskning syftar till att fördjupa förståelsen av vad hon kallar ett fenomen (2012, s. 99). 

Artiklar vilka inte svarade mot syftet valdes bort i första omgången genom en bedömning av 

artiklarnas titel. Om titeln svarade mot syftet lästes abstraktet. Att läsa abstraktet kallar 

Friberg för ett ”helikopterperspektiv” och utförs för att lättare överblicka artiklarnas innehåll 

och välja ut de som svarar mot syftet (Friberg, 2012, s. 137). Inklusionskriterier för valda 

artiklar utgjordes av att de skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 

intervallen år 2000-2012. Respondenterna skulle utgöras av legitimerade sjuksköterskor. Vid 

studie innehållande flera yrkeskategorier var kravet att artiklarna tydligt urskilde 

sjuksköterskornas upplevelser från övriga professioner. Till denna kandidatuppsats valdes 

studier från olika länder utan hänsyn till vilken typ av vård som utfördes. Totalt valdes elva 

vårdvetenskapliga artiklar. För mer information om de utvalda artiklarna se resultat matris 

bilaga 2.  
 

6.3 Analys av data 
Vid analys av data användes Fribergs (2012, s. 127-130) metod för analysarbete. Artiklarna 

gavs olika nummer för att underlätta analysarbetet. De lästes enskilt upprepade gånger för att 
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sedan diskuteras gemensamt för att säkerställa att de svarade mot syftet, höll en hög kvalitet 

samt för att garantera att inga relevanta nyckelfynd förbisågs. Fokus var att finna 

beskrivningar och upplevelser av olika typer av etiska svårigheter i vården som 

sjuksköterskorna gav uttryck för. Stor vikt lades vid att anteckna sammanhanget kring 

situationerna, vilket typ av avdelning studien gjordes i och vilka aktörer som samverkade, 

för att de etiska svårigheterna inte skulle förlora sitt centrala innehåll. Genom att hitta 

gemensamma komponenter i situationerna från de olika studierna kunde olika kategorier 

göras. Studiernas diskussion lästes för att få en djupare förståelse för hur författarna tolkat 

resultaten. Fokus lades dock på studiernas resultatdelar vilket utgjorde grunden för 

datainsamlingen. En sammanställning av studiernas resultat skedde i ett enskilt dokument, 

där likheter och skillnader i de etiska svårigheterna jämfördes och således sammanfördes de 

etiska svårigheterna med störst likheter vilka bildade kategorierna i resultatet. Friberg kallar 

detta en sammanställning av studiernas resultat (2012, s. 128). Resultaten av artiklarna gicks 

igenom gemensamt vid flera tillfällen och resultattexten skrevs tillsammans för att undvika 

egna tolkningar samt att inget relevant förbisågs.  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

I denna kandidatuppsats har endast artiklar använts som godkänts av etiska kommittéer. 

Forsman (1997, s. 120) menar att etiska kommittéer säkerställer att endast moralisk 

forskning publiceras. Enligt Friberg finns en risk för selektivt urval eftersom författare 

tenderar att eftersträva samt hitta studier passande för deras syfte. Vid urval av studier och 

utförande av arbetet krävs ett kritiskt förhållningssätt (Friberg, 2006, s. 134-135). När 

forskning utförs finns alltid en grundläggande kunskap hos forskarna och därför kan den 

omöjligt vara neutral (Friberg, 2006, s. 31). Denna kunskap har genomsyrat arbetet med 

kandidatuppsatsen för att kvaliteten ska vara så god som möjligt. Stor ansträngning gjordes 

för att så sanningsenligt som möjligt återge fakta och inte fabricera studiernas resultat i syfte 

att göra en så sanningsenlig forskning som möjligt. 

 

7 Resultat 
I resultatet framkom sex kategorier vilka var; etiska svårigheter med ojämlik behandling, 

etiska svårigheter med yttre faktorer som påverkar vårdkvaliteten, etiska svårigheter med 

organisatoriska riktlinjer i sjuksköterskans vårdarbete, etiska svårigheter i samband med vård 

i livets slutskede, etiska svårigheter med informationsgivning, informerat samtycke och 
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självbestämmanderätt och etiska svårigheter i vårdandet av patienter. 

 

7.1 Etiska svårigheter med ojämlik behandling 
Sjuksköterskorna upplevde etiska svårigheter när patienter inte behandlades jämlikt 

(Gutierrez, 2005; Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005; Torjuul & Sørlie, 2006; Tang, Ahlström, 

Johansson, Wadensten, & Wenneberg, 2007; Häggström, Mbusa, & Wadensten, 2008; 

Shapira-Lishchinskyl, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att flera patientgrupper blev 

ojämlikt behandlade såsom patienter med misstänkt missbruksproblematik (Torjuul & 

Sørlie, 2006), äldre (Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005), patienter med hiv-diagnos, att rika 

prioriterades före fattiga patienter (Tang, et al., 2007; Häggström, Mbusa, & Wadensten, 

2008), samt att vissa patienter ansågs ha rätt till företräde (Shapira-Lishchinskyl, 2009). 

Ojämlik behandling åskådliggörs tydligt i en studie från Norge på en geriatrisk avdelning. 

Sjuksköterskorna beskriver att äldre inte blir behandlade jämlikt med andra patientgrupper 

vilket de ansåg hade att göra med en negativ syn på äldre människor, både inom vården och i 

samhället (Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005). De berättade att äldre behandlades respektlöst 

och skickades som ”paket” från avdelning till avdelning, i vissa fall olämpligt klädda. Även i 

Torjuul och Sørlie (2006) studie vid en norsk kirurgisk akutvårdsavdelning beskrev 

sjuksköterskorna att ojämlik behandling av patienter förekom, i detta fall gällde det patienter 

med misstänkt missbruksbakgrund. Sjuksköterskorna uppgav att de ibland kände motstånd 

till att vårda denna patientgrupp. Patienterna blev inte alltid betrodda av sjuksköterskorna när 

de klagade över smärta och det uppstod misstankar om att patienterna var ute efter 

narkotikaklassade läkemedel. Sjuksköterskorna påtalade dock att de samtidigt hade i åtanke 

att patienternas klagomål skulle kunna vara ett tecken på allvarlig sjukdom och att alla 

patienter har rätt till diagnos och behandling (Torjuul & Sørlie, 2006). 

Ojämlik behandling exemplifieras även i Häggström, Mbusa, och Wadensten studie 

(2008) i de tanzaniska sjuksköterskornas berättelser, de beskrev att ojämlik behandling 

förekom gällande patienter med hiv-diagnos och fattiga patienter med begränsade 

ekonomiska resurser. Sjuksköterskorna berättade att patienter med hiv-diagnos integritet och 

sekretess inte skyddas eftersom viss vårdpersonal avslöjade positiva hiv-test för obehöriga. 

De ansåg detta vara sammanlänkat med kunskapsbrist och stigmatisering. I samma studie 

beskrev sjuksköterskorna att läkarna bad dem prioritera rika före fattiga patienter. 

Sjuksköterskorna uppgav att detta berodde på att de fattiga patienterna, till skillnad från de 

rika, inte hade samma möjlighet att köpa tackgåvor till läkarna. De beskrev även att vissa 
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patienter erbjöd sjuksköterskorna betalning i utbyte mot att snabbare få vård. 

Sjuksköterskorna ansåg detta vara oacceptabelt och gjorde dem illa till mods, dock vågade 

de inte protestera mot detta på grund av rädslan att bli avskedade (Häggström, Mbusa, & 

Wadensten, 2008). Enligt Shapira-Lishchinskyl (2009) studie ifrån Israel påtalades att 

patienter inte behandlades jämlikt. En sjuksköterska beskrev etiska svårigheter hon ställdes 

inför gällande hennes önskan om att behandla alla patienter jämlikt. Sjuksköterskan arbetade 

i labbet när kollegorna kunde be om företräde för sina släktingar, trots att flera patienter 

väntade. Hon kände sig kluven i hur hon skulle hantera dessa situationer eftersom hon kände 

sig obekväm i att neka sina kollegor (Shapira-Lishchinskyl, 2009). 

  

7.2 Etiska svårigheter med yttre faktorer som påverkar vårdkvaliteten 
Sjuksköterskorna ansåg att otillräckliga resurser, ekonomiska begränsningar och 

personalminskningar gav upphov till etiska svårigheter vilket hindrade dem från att ge god 

vård (Oberle & Hughes, 2000; Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005; Tang et al, 2007; 

Langeland & Sørlie, 2010; Gaudine, LeFort, Lamb & Thorne, 2011; Shorideh, Ashktorab & 

Yaghmaei, 2012). I Torjuul och Sørlies (2006) studie ifrån Norge på en kirurgisk 

intensivvårdsavdelning åskådliggjorde sjuksköterskorna denna etiska svårighet då de 

menade att resursbristen ledde till en hög arbetsbelastning vilket resulterade i tidsbrist. 

Sjuksköterskorna hade svårt att få en överblick över patienterna de ansvarade för och kunde 

därmed inte avgöra vem som var i störst behov av vård, således kunde inga prioriteringar 

göras utifrån deras vårdbehov (Torjuul & Sørlie, 2006). Detta exemplifieras även tydligt i 

Tangs et al., (2007) studie från en neurologisk avdelning i Kina där sjuksköterskorna uppgav 

att resursbrist och brist på personal ledde till att de inte kunde utföra basal omvårdnad på 

patienterna. Detta blev speciellt märkbart under nattskiften där vårdkvaliteten blev lidande 

på grund av bristen på sjuksköterskor, patienterna fick vänta längre på hjälp, det fanns inte 

tid för samtal och ibland tvingades närstående hjälpa till med omvårdnaden (Tang et al., 

2007). I en norsk studie av Nordam, Sørlie, och Torjuul (2005) uppgav sjuksköterskorna på 

en geriatrisk avdelning att teknisk utrustning prioriteras framför personalstyrka. Detta ledde 

till att patienter fick bristande omvårdnad och patienter med demenssjukdom 

tvångsmedicinerades och isolerades. Dessa tvångsåtgärder hade enligt sjuksköterskorna inte 

behövt ske om det funnits tillräckligt med personal (Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005). 

Sjuksköterskorna upplevde etiska svårigheter när de inte kunde skydda patienters 

integritet och sekretess på grund av brist på avskildhet där samtal, omvårdnad och 
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undersökningar kunde utföras enskilt (Torjuul & Sørlie, 2006; Häggström, Mbusa, & 

Wadensten, 2008; Langeland & Sørlie, 2010). I Torjuul & Sørlie (2006) på en kirurgisk 

avdelning i Norge oroades sjuksköterskor över att de drog sig för att ta upp känsliga frågor 

samt att patienter höll inne med känslig information på grund av bristen på avskildhet. Att 

rapportera, utbyta information och tala om patienters hälsa var svårt att utföra utan att andra 

patienter, närstående eller vårdpersonal hörde. Sjuksköterskorna menade att detta kunde leda 

till att patienters hälsobehov inte kunde mötas. De var bekymrade över patienter ofta 

tvingades lyssna på medpatienters sekretessbelagda information och blev ofta generade 

Torjuul & Sørlie, 2006). Även i Langeland och Sørlies (2010) studie på en 

akutvårdsavdelning i Norge ansåg sjuksköterskorna att det var svårt att skydda patienters 

integritet, patienterna som utsatts för stort trauma och måste helkroppsundersökas blottas på 

ett väldigt olyckligt sätt. De menade att det fanns svårigheter i att vårda medvetslösa 

patienter på ett värdigt sätt. 

  

7.3 Etiska svårigheter med organisatoriska riktlinjer i sjuksköterskans 
vårdarbete 
Sjuksköterskorna upplevde att deras värderingar ibland inte var förenliga med sjukhusets 

riktlinjer vilket gav upphov till etiska svårigheter (Shapira-Lishchinskyl, 2009; Gaudine et 

al., 2011; Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012). I Shorideh, Ashktorab och Yaghmaei, 

(2012) studie ifrån Iran berättade sjuksköterskorna att de tvingades utföra livsuppehållande 

åtgärder på grund av att islamsk lag måste efterföljas. Enligt islamsk lag får ingen annan 

människa ta någon annans liv vilket medförde att patienter i livets slutskede tvingades 

genomgå omotiverade prover och behandlingar. En sjuksköterska berättar att hon tvingades 

utföra hjärt- och lungräddning på en patient med metastaserande cancer trots att hon ansåg 

det vara onödigt (Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012). I Shapira-Lishchinskyl (2009) 

studie från Israel berättade en sjuksköterska på en ortopedisk avdelning att sjukhusets 

riktlinjer endast erbjöd patienterna att duscha tre bestämda dagar i veckan oavsett behov och 

önskemål vilket hon ansåg orättvist. Närstående till en nyopererad patient var kritiska till 

sjukhusets riktlinjer och bad sjuksköterskan att hjälpa patienten duscha utöver dessa tre 

dagar. Sjuksköterskan ansåg att patienten hade rätt att få duscha och duschade därmed 

patienten i hemlighet trots att det var emot riktlinjerna. I samma studie beskrev en annan 

sjuksköterska att det inte var en självklarhet att larma det akuta teamet när patienternas 

allmäntillstånd försämrades. Hon berättade om ett tillfälle där patientens tillstånd 
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försämradats kraftigt, patientens syresättning sänktes och hjärtat slog mindre än 60 slag per 

minut (bradykardi). Sjuksköterskan meddelade läkaren om att patienten var i behov av det 

akuta teamet, dock ansåg läkaren att det inte var nödvändigt. Sjuksköterskan agerade emot 

läkares åsikter vilket medförde att patienten fick intensivvård, vilket annars inte hade varit 

möjligt. Sjuksköterskan berättade att hon var övertygad om att hon fattat rätt beslut. Efter 

händelsen blev sjuksköterskan hånad av läkaren som tyckte att hon överreagerat vilket 

medförde känslor av förnedring (Shapira-Lishchinskyl, 2009).  

 

7.4 Etiska svårigheter i samband med vård i livets slutskede 

Sjuksköterskorna upplevde etiska svårigheter när patienter blev lidande på grund av onödiga 

behandlingar (Oberle & Hughes, 2000; Gutierrez, 2005; Torjuul & Sørlie, 2006; Tang et al., 

2007; Karlsson, Barbosa da Silvia & Berggren, 2010; Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 

2012), och när de tvingades medverka i behandlingar de inte höll med om (Oberle & 

Hughes, 2000; Gutierrez, 2005; Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005; Torjuul & Sørlie, 2006; 

Karlsson, Barbosa da Silvia & Berggren, 2010; Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012), 

vilket bidrog till känslor av oro hos sjuksköterskorna Oberle & Hughes, 2000; Guiterrez, 

2005). De ansåg att läkarna oftare fann att medicinska behandlingar skulle sättas in medan 

sjuksköterskorna i större utsträckning ville avsluta behandlingar (Gutierrez, 2005; Torjuul & 

Sørlie, 2006; Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012). Detta illustreras i Gutirrez studie 

(2005) från USA där en sjuksköterska beskrev en situation med en döende patient. Läkaren 

vägrade ordinera att ingen livsuppehållande behandling skulle ges varpå sjuksköterskan ville 

kontakta etiska kommittén. Detta resulterade i att läkaren hotade sjuksköterskan med att göra 

hennes liv så miserabelt att hon skulle vilja säga upp sig. I samma studie beskrev en annan 

sjuksköterska på en akutvårdsavdelning att läkaren satte in livsuppehållande åtgärder mot 

patientens önskan. Patienten hade framfört att hon inte önskade livsuppehållande åtgärder 

om hennes livskvalitet innan operationen inte längre kunde upprätthållas. Läkarna valde att 

bortse från patientens självbestämmanderätt vilket resulterade i att patienten blev beroende 

av respirator (Gutirrez, 2005). 

Sjuksköterskor beskrev att etiska svårigheter vid vård i livets slutskede även uppkom i 

relation till närstående (Oberle & Hughes, 2000; Torjuul & Sørlie, 2006; Karlsson, Barbosa 

da Silvia & Berggren, 2010; Gaudine et al., 2011). Detta exemplifieras i både en norsk och i 

en kanadensisk studie där sjuksköterskorna uppgav att närstående generellt förväntades fatta 

beslut vid vård i livets slutskede när patienter inte längre kunde kommunicera sin önskan 
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(Torjuul & Sørlie, 2006; Gaudine et al., 2011). I Gaudines et al., studie (2011) ifrån Kanada 

upplevde sjuksköterskorna oro för att närstående inte hade tillräckligt med kunskap för att 

fatta beslut eller att de agerade efter egna intressen istället för patienternas. Sjuksköterskorna 

erkände närståendes rättigheter att fatta beslut, dock borde detta inte tillåtas om det bidrog 

till patienternas lidande. Sjuksköterskorna ansåg även att läkarna inte gav närstående 

tillräckligt med information, alternativt gav den försent eller presenterade informationen på 

ett felaktigt sätt (Gaudine et al., 2011). Sjuksköterskorna i Torjuul och Sørlie (2006) studie 

ifrån Norge upplevde att läkarna sinsemellan hade olika åsikter om huruvida patienter bör 

ges vätska eller nutrition intravenöst vid livets slutskede, vilket resulterade i motsägelsefulla 

ordinationer. Sjuksköterskorna berättade att närstående ofta hade svårt att acceptera och 

förstå beslut om att avsluta intravenösa behandlingar. Situationen förvärrades när närstående 

först fick reda på att en läkare avslutat behandling och sedan att en annan läkare beslutat om 

att fortsätta den (Torjuul & Sørlie, 2006). I Karlsson, Barbosa da Silvia och Berggrens studie 

(2010) ifrån Sverige upplevde sjuksköterskorna flera situationer där de kände sig maktlösa i 

deras möte med närstående. Detta skedde bland annat när närstående krävde att patienterna 

skulle flyttas från hemmet, vilket resulterade i att patienternas önskan om att få bli vårdade i 

hemmet inte respekterades. Sjuksköterskorna kände frustration och att närstående saknade 

tillit till deras förmåga att behandla patienterna i hemmet. De kände sig utsatta för krav, 

påtryckningar samt stress av de närstående och uttryckte en osäkerhet inför hur de skulle 

hantera situationerna (Karlsson, Barbosa da Silvia & Berggren, 2010).  

 

7.5 Etiska svårigheter med informationsgivning, informerat samtycke och 
självbestämmanderätt  
Sjuksköterskorna uppgav att etiska svårigheter uppkom vid informationsgivning och 

informerat samtycke (Oberle & Hughes, 2000; Torjuul & Sørlie, 2006; Häggström, Mbusa, 

& Wadensten, 2008; Shapira-Lishchinskyl. 2009; Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012). 

Detta exemplifieras i Torjuul och Sørlie studie (2006) av de norska sjuksköterskorna på en 

kirurgisk intensivvårdsavdelning vilka upplevde svårigheter med hur mycket information 

patienter och närstående bör ges vid utskrivning. Sjuksköterskorna ansåg att för mycket 

information kunde leda till försämrad livskvalitet, samtidigt var de medvetna om rätten till 

information. En sjuksköterska beskrev att hon försökte balansera informationen för att 

undvika att patienter blev handlingsförlamade och samtidigt säkerställa att de tog sin 

hälsosituation på allvar. I samma studie beskrev sjuksköterskorna att vårdrelationen 
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påverkades negativt när läkarna inte hunnit informera patienter om negativa besked. När 

sjuksköterskorna satt inne med information upplevdes etiska svårigheter med att bemöta 

patienterna och deras frågor. Sjuksköterskorna hanterade problematiken på olika sätt, bland 

annat genom vita lögner, undvika att svara på frågor och genom att dölja sin kunskap. Dock 

kände de sig oäkta och att de spelade en roll inför patienterna (Torjuul & Sørlie, 2006) I 

studien av Häggström, Mbusa, och Wadensten (2008) ifrån Tanzania upplevde 

sjuksköterskorna att patienter utnyttjades då det inte var medvetna om sina rättigheter. 

Sjuksköterskorna var medvetna om att patienter inte informerades om felaktiga behandlingar 

eller misstag i vårdandet vilket sjuksköterskorna upplevde som etiska svårigheter, dock 

förblev de passiva inför problematiken och valde att vara tysta (Häggström, Mbusa, & 

Wadensten, 2008). 

Både i den kanadensiska och iranska studien uppgav sjuksköterskorna att det uppkom 

svårigheter med informerat samtycke vid forskningsstudier (Gaudine et al., 2011; Shorideh, 

Ashktorab & Yaghmaei, 2012). I Gaudines et al., (2011) studie ifrån Kanada berättade en 

sjuksköterska om hur hon blev tillsagd att inhämta blodprover från spädbarn. Hon uttryckte 

oro över att barnens föräldrar ofta inte mindes vad studien syftade till eller om de samtyckt 

till den. Sjuksköterskan blev frustrerad över att hon själv inte fick reda på studiens syfte och 

kunde därför inte informera föräldrarna (Gaudine et al., 2011). I Shorideh, Ashktorab och 

Yaghmaeis (2012) studie från Iran berättade sjuksköterskorna om att forskningsstudier 

utfördes utan att patienter givit informerat samtycke. Sjuksköterskorna uppgav att de, fått 

order av läkarna att hålla tyst om att det gjordes forskningsstudier (Shorideh, Ashktorab & 

Yaghmaei, 2012). 

När vårdpersonal inte tilläts utföra omvårdnad och hjälpa patienter upplevde 

sjuksköterskan etiska svårigheter (Gutirrez, 2005; Torjuul & Sørlie, 2006: Tang et al., 2007; 

Shapira-Lishchinskyl. 2009; Karlsson, Barbosa da Silvia & Berggren, 2010), vilket väckte 

känslor av besvikelse (Karlsson, Barbosa da Silvia & Berggren, 2010), obehag (Torjuul & 

Sørlie, 2006), frustration och hjälplöshet (Tang et al., 2007). I Karlsson, Barbosa da Silvia 

och Berggren (2010) studie ifrån Sverige beskrev en sjuksköterska att hon upprepade gånger 

gick in till patienten, dock drog patienten vid varje tillfälle täcket över huvudet och vägrade 

all form av hjälp. Att inte kunna tillgodose patientens vårdbehov väckte känslor av 

frustration och besvikelse hos sjuksköterskan (Karlsson, Barbosa da Silvia & Berggren, 

2010). Enligt Gutirrezs (2005) studie ifrån USA berättar en sjuksköterska från en 

akutvårdsavdelning om ett tillfälle där en läkare gick emot patientens uttryckliga önskan om 



	   16	  

att anestesipersonalen skulle ge henne intravenös behandling och inte läkaren. Läkaren höll 

därmed fast patientens arm och påbörjade behandlingen. Sjuksköterskan uttryckte att 

händelseförloppet gick snabbt och att hon inte förrän efteråt såg hur kränkt patienten kände 

sig. Patienten ifrågasatte hur sjuksköterskan kunde låta detta hända. Enligt sjuksköterskan 

borde hon försvarat patientens rättigheter och upplevde att patienten inte längre litade på 

henne (Gutirrez, 2005). Enligt Nordam, Sørlie, och Torjuuls (2005) studie ifrån Norge 

upplevde sjuksköterskorna på en geriatrisk avdelning att vårdpersonal tenderade till att fatta 

beslut och utföra handlingar patienterna själva var kapabla till att utföra. Sjuksköterskorna 

uttryckte i och med detta att patienternas självbestämmande hamnade i konflikt med vad 

vårdpersonal ansåg vara bäst för dem (Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005). I Häggström, 

Mbusa, och Wadenstens (2008) studie från Tanzania beskrev sjuksköterskorna att de inte 

tilläts utföra vård på grund av att patienter och närstående inte litade på deras professionella 

färdigheter. De kände sig därmed tvingades agera emot sina värderingar, kunskap och ibland 

även läkarens ordination eftersom närstående och patienter motsatte sig omvårdnadsåtgärder 

såsom att mäta patientens volym i urinblåsan, stödja patientens andning med hjälp av 

andningstuber och att öva sväljningstekniker med patienterna. En sjuksköterska berättade om 

att närstående inte ville godkänna behandlingen till en patient med andningssvårigheter 

vilket ledde till känslor av hjälplöshet hos sjuksköterskan (Häggström, Mbusa, & 

Wadensten, 2008).  

 

7.6 Etiska svårigheter inom vårdteamet 
När vårdteamet inte samarbetade på ett tillfredsställande sätt upplevde sjuksköterskorna att 

det hade en negativ effekt på vården (Oberle & Hughes, 2000; Gutirrez, 2005; Nordam, 

Sørlie, & Torjuul, 2005; Torjuul & Sørlie, 2006; Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012). 

Sjuksköterskorna i både Kanada och USA ansåg att läkarna inte agerade efter patienters eller 

närståendes intressen, de pekade på en underlåtenhet hos läkarna att informera patienter och 

närstående samt att läkarna inte reflekterade över det lidande de orsakade (Oberle & Hughes, 

2000; Gutirrez, 2005). Läkarna upplevdes av sjuksköterskorna inte vara ärliga gällande 

behandlingar och dess konsekvenser vilket sjuksköterskorna ansåg gav patienterna 

orealistiskt hopp (Gutirrez, 2005). Detta åskådliggörs tydligt i den amerikanska studien där 

sjuksköterskan berättade att läkaren kallade en behandling av en cerebral blödning för en 

”mindre åtgärd” (Gutirrez, 2005). Sjuksköterskorna på en kirurgisk intensivvårdsavdelning i 

Norge ger ett tydligt exempel på bristande samarbete i Torjuul och Sørlies (2006) studie. De 



	   17	  

uppgav att patienter och närstående led av att kirurgerna inte fanns tillgängliga. De beskrev 

att kirurgerna ofta var upptagna i operationssalen, vilket ledde till att sjuksköterskor, 

närstående och patienter fick vänta onödigt länge på viktig information och medicinska 

beslut.  

Detta exemplifieras även tydligt i Nordam, Sørlie, och Torjuuls (2005) studie på en 

geriatrisk avdelning i Norge. Sjuksköterskorna ansåg att läkarna var för restriktiva med 

sömngivande och smärtstillande läkemedel. De beskrev att de påtalat detta upprepade gånger 

för läkarna och vissa resultat hade uppnåtts, läkarna hade blivit något mer frikostiga med 

dessa läkemedel. Detta ansågs dock inte tillräckligt och sjuksköterskorna berättade att de 

ibland gick emot läkarnas ordination och doserade dessa läkemedel utefter sina egna 

kunskaper och erfarenheter. De litade till sitt eget omdöme eftersom de ansåg att de lärt sig 

observera patienternas behov. Detta skedde även när patienterna inte var kapabla att uttrycka 

sitt lidande verbalt (Nordam, Sørlie, & Torjuul, 2005). En oenighet gällande vad som är rätt i 

vårdandet av patienter uppstod ibland mellan sjuksköterskor och gav upphov till etiska 

svårigheter enligt Shorideh, Ashktorab och Yaghmaei (2012). De iranska sjuksköterskorna 

beskrev vissa kollegor som samvetslösa, att de inte gillade att utföra omvårdnad på 

patienterna och underlät att utföra munvård, ge massage eller ändra patienternas 

liggställning. Detta, menar sjuksköterskorna, ledde till att patienterna drabbades av liggsår 

och infektioner (Shorideh, Ashktorab och Yaghmaei, (2012).  

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen ämnar beskriva och värdera tillvägagångssättet för litteraturstudien samt 

motivera och diskutera val av metod, urval och analys kritiskt (Friberg, 2012, s. 86). En 

litteraturstudie återger endast en snäv inblick i ett vårdvetenskapligt område och flera 

aspekter kan därmed ha förbigåtts. Flera olika databaser användes vid framtagandet av 

vetenskapliga artiklar, dock uppkom samma studier i flera databaser vilket medförde att alla 

databaser inte presenteras i sökmatrisen. I litteratursökningen användes främst fritext 

eftersom bortfall av intressanta artiklar inträffade vid användning av MESH-termer och 

headings. Potentiella artiklar kan förbisetts, dock hittades tillräckligt relevanta artiklar vilka 

svarade på litteraturstudiens syfte. Valda artiklar var publicerade med ett intervall mellan år 

2000-2012. Äldre artiklar exkluderades eftersom sjuksköterskans profession är och har varit 

under utveckling gällande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Avsikten med att begränsa 
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artiklarnas publiceringsår var att ge en aktuell bild av sjuksköterskans upplevelser. Ett flertal 

artiklar studerades varav elva kvalitativa artiklar valdes ut ifrån vårdvetenskapliga tidskrifter. 

I urvalet av artiklar inkluderades två studier där både läkares och sjuksköterskors upplevelser 

ingick. Att inkludera studier innehållande flera professioner kan vara svårt när endast en 

profession ska studeras. Dock kunde sjuksköterskornas upplevelser i studierna särskiljas och 

därmed anses detta inte innebära en svaghet för resultatet. En artikel utgjordes av endast 

manliga sjuksköterskor vilket skulle kunna anses vara en svaghet. Dock upplevs etiska 

svårigheter oavsett kön och sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Detta återspeglades i att 

majoriteten av respondenterna i de andra valda studierna utgjordes av kvinnor. Därmed kan 

denna studie betraktas vara ett komplement till de övriga artiklarna. 

Enligt Friberg (2012, s. 49) är engelskan är vetenskapens officiella språk vilket även 

användes i artiklarna. Artiklar med kvalitativ metod valdes ut för att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av etiska svårigheter. Enligt SBU är kvalitativ metod 

helhetsinriktade och skapar en djupare förståelse av sjuksköterskors subjektiva upplevelse. 

Detta innebär att helheter studeras och inte variabler, vilket ger en mer beskrivande data 

(SBU, 2012, s. 77). Artiklarna använde olika typer av kvalitativa metoder för datainsamling 

såsom intervjuer och öppna enkäter. Bryman (2002, s. 128-129, 147) menar att dessa två 

typer av datainsamling kan påverka resultatet. Respondenterna kan påverkas av intervjuaren 

och utforma sitt svar därefter. Vid användning av enkäter kan beskrivningarna av svaren bli 

mindre omfattande samt att enkätens frågor kan missuppfattas (Bryman. 2002, s 128-129, 

147). Kombinationen av dessa två typer av datainsamling slår ut varandras nackdelar och 

blir tillsammans en styrka. Valda studier utfördes i olika delar av världen där 

sjuksköterskans roll och vilka typer av etiska svårigheter som uppkommer kan variera. Det 

kan vara svårt att sammanställa resultat ifrån olika länder, emellertid är detta betydelsefullt 

för att studien ska ge ett internationellt perspektiv. Vilken form av vård som utfördes i valda 

studier togs inte hänsyn till eftersom allmänsjuksköterskor arbetar inom olika områden i 

vården. Dock framkom i resultatet att de etiska svårigheterna innehöll många likheter trots 

att kontexterna såg olika ut. 

En litteraturstudie innebär att tolka redan analyserad data. Detta är en svaghet eftersom 

ytterligare ett steg sker från de autentiska berättelserna. Dock dokumenterades situationer 

vilket sammanhang och citat från beskrivna etiska svårigheter vilket medförde att insamlad 

data bevarades nära originalmaterialet. Översättning av artiklarna medförde en risk att 

feltolka materialet. Denna risk var oundviklig, dock utfördes flera genomgångar av 
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materialet både individuellt och gemensamt. Texten diskuterades och bådas åsikter samt 

synsätt användes för att granska och analysera studierna. 

 

8.2 Resultatdiskussion  
Etiska svårigheter från resultatet kommer i detta avsnitt att beskrivas utifrån Jametons 

indelning av etiska problem; etisk osäkerhet, etiska dilemman, moralisk stress och 

Malmstens begrepp etisk frestelse och där genom diskuteras.  

 

8.2.1 Sjuksköterskans etiska osäkerhet 
Etisk osäkerhet var i resultatet mest framträdande i situationer där informationsgivning och 

kommunikation inte fungerade optimalt. Jameton beskriver att etisk osäkerhet uppkommer 

när sjuksköterskan inte kan precisera vad det etiska problemet är men är medveten om att det 

föreligger en etisk problematik. Under kategorin ”etiska svårigheter med 

informationsgivning, informerat samtycke och självbestämmanderätt” framkom exempel på 

detta i Torjuul och Sørlies studie ifrån Norge, när sjuksköterskorna oroades för hur mycket 

information patienter samt dess närstående bör delges. Enligt både Silfverberg, Dalberg och 

Wiklund har vårdaren ett kunskapsövertag gentemot patienten (Dahlberg, 2003, s. 19-23; 

Silfverberg, 2005, s. 47; Wiklund, 2003, s. 167). Vi anser att detta blir tydligt, i ovan nämnd 

studie, när sjuksköterskorna ger uttryck för att inneha information om patienters tillstånd. 

Om de väljer att inte delge informationen på ett uppriktigt sätt gör vi tolkningen att det kan 

leda till att patienternas autonomi och integritet överträds. Det framkommer i Torjuul och 

Sørlies (2006) studie att sjuksköterskorna ger uttryck för att de känner sig osäkra på om 

denna information kommer att göra gott för patienterna och därmed är det av en god avsikt 

att undanhålla den. Vi anser att om de skulle välja att undanhålla informationen på grund av 

att bevara patientens livskvalitet är detta dock baserat på deras egna antaganden om vad 

patienterna vill. Patienter har rätt till information och sjuksköterskan bör delge den. Om 

information undanhålls för patienter kan detta även försvåra deras delaktighet i vården. 

Utifrån hur situationen beskrivs i artikeln bedöms det handla om en etisk osäkerhet enligt 

Jametons terminologi. Vi gör tolkningen att sjuksköterskorna är medvetna om att det 

föreligger en etisk problematik, dock har de svårt att avgöra om olika värden skulle kunna 

kränkas beroende på valet av handling. I denna situation anser vi att det är viktigt att 

sjuksköterskorna använder sin empatiska och dialogiska förmåga för att förstå patienterna. 

Silfverberg menar att dialogen kan möjliggöra ett etiskt tänkande och en förståelse för 
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människors olika behov (Silfverberg, 2005, s. 47-48). Genom att fråga patienter och vara 

lyhörd kanske de själva meddelar när informationen är tillräcklig.  

 Under kategorin ”etiska svårigheter vid vård i livets slutskede” framkom i Karlsson, 

Barbosa da Silvia och Berggren (2010) studie ifrån Sverige att etiska svårigheter uppkom i 

situationer där patienters och närståendes vilja skildes åt. Den etiska svårigheten handlade 

om patientens önskan att få vårdas i hemmet och närståendes önskan att istället lägga in 

patienten på avdelning. Sjuksköterskorna kände sig maktlösa när närstående inte 

respekterade patientens önskemål och att närstående saknade tillit till deras förmåga att 

vårda patienterna i hemmet. Sjuksköterskorna kände sig frustrerade samt stressade av 

närståendes påtryckningar och krav och kände sig osäkra inför hur de skulle hantera 

situationen. Denna situation bedöms med hjälp av Jametons terminologi handla om etisk 

osäkerhet. I studien framgår det inte att närstående uttryckligen säger att de inte litar på 

sjuksköterskornas förmåga att vårda patienterna i hemmet. Sjuksköterskorna antar att 

närstående saknar tillit till dem. Åter igen anser vi att Silfverbergs tankar om vikten av 

dialog skulle kunna belysa svårigheterna i situationen. Genom dialog kan, enligt Silfverberg, 

etiska ställningstaganden omprövas eller utvecklas och en ny förståelse tillkomma 

(Silfverberg, 2005, s. 47-48). Om närstående skulle sakna tillit till sjuksköterskorna anser vi 

att en dialog behöver föras tillsammans med närstående om varför de känner på det viset. 

Sjuksköterskorna i studien beskriver att de upplever att närstående inte litar på deras 

kunskap. Här ställer vi oss frågande till om problematiken verkligen handlar om 

sjuksköterskornas kunskap eller om de närståendes oro kan bestå av någonting annat? Det 

skulle kunna handla om avsaknad av information och kommunikation. Närstående kanske 

själva känner att det blir för tungt för dem att vårda patienten i hemmet. Det kan vara de 

närstående som är i behov av hjälp och stöd av en sjuksköterska eller av en kurator. Vi anser 

att sjuksköterskorna kan behöva en dialog med både närstående och patient om olika 

handlingsalternativ, vilka kan leda fram till en ökad trygghet för båda parter. Om olika 

handlingsalternativ redovisas kan en gemensam lösning framträda. Om delade åsikter 

fortfarande skulle råda mellan patienten och närstående efter informationsgivning och dialog 

där alla inblandades perspektiv belysts, skulle detta kunna kategoriseras som ett etiskt 

dilemma enligt Jametons terminologi. Om patienten måste lämna hemmet respekteras inte 

dennes autonomi och integritet. Ofta behöver patienten närståendes stöd för att kunna vårdas 

i hemmet vilket ställer höga krav på dem. Sjuksköterskor ska enligt kompetensbeskrivningen 

ta hänsyn både till patienters och närståendes önskemål (Socialstyrelsen, 2005, s.10) vilket 
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blir ett etiskt dilemma när sjuksköterskan tvingas välja mellan dem. Den känslomässiga 

påverkan sjuksköterskorna i artikeln beskriver såsom frustration, maktlöshet och stress 

skulle kunna vara ett tecken på det som enligt Jametons terminologi benämns moralisk 

stress. Det innebär att sjuksköterskan upplever att hon befinner sig i en situation där hon 

känner maktlöshet att handla på ett sätt hon anser vara etiskt riktigt.  

 

8.2.2 Etiska dilemman  
I resultatet var etiska dilemman mest framträdande i situationer där sjuksköterskorna inte 

kunde uppfylla patienternas behov. Enligt Jameton uppkommer ett etiskt dilemma då en 

situation inbegriper värden eller principer som stödjer olika handlingsalternativ. Under 

kategorin ”Etiska svårigheter med informationsgivning, informerat samtycke och 

självbestämmanderätt” illustrerades detta i Tangs et al., (2007) studie ifrån Kina när 

sjuksköterskorna inte tilläts av patienter och närstående att utföra olika typer av 

omvårdnadsåtgärder som patienten var i behov av. Vi uppfattar att autonomiprincipen och 

göra-gottprincipen kolliderar eftersom situationen tolkas handla om att respektera 

patienternas autonomi och främja patienternas hälsa. Med utgångspunkt i hur denna situation 

beskrivs i artikeln bedöms den innehålla ett etiskt dilemma enligt Jametons terminologi. 

Autonomiprincipen och göra-gottprincipen är enligt Beauchamp och Childress (2009) 

situationsbundna vilket innebär att de inte är rangordnade. Hur sjuksköterskorna än väljer att 

agera går ett värde förlorat. Enligt Silfverberg är etiska dilemman olösliga eller handlar om 

att välja det minst onda. Dock påpekar Silfverberg återigen vikten av dialog, dels för att 

finna det minst onda och dels för att bearbeta de som skett samt för att kunna använda 

erfarenheterna i en ny liknande situation (Silfverberg, 2005, s. 74).  

 

8.2.3 Att falla för den etiska frestelsen kan orsaka moralisk stress 
Enligt Malmsten uppkommer en etisk frestelse när sjuksköterskorna inte saknar kunskap 

utan vet vad det rätta är eftersom endast ett rätt finns (Malmsten, 2007, s.75-76; Malmsten 

Gedda, s. 2008, s. 79-80 ). Vi anser att etisk frestelse framträdde vid sjuksköterskans relation 

till andra aktörer såsom närstående, läkare eller organisation. Enligt våra tolkningar hade 

sjuksköterskorna till synes ofta begränsad makt i dessa situationer och behövde övervinna 

hinder för att göra det de ansåg var etiskt riktigt. Detta exemplifieras under kategorin “etiska 

svårigheter med organisatoriska riktlinjer i sjuksköterskans vårdarbete” i den Shorideh, 

Ashktorab och Yaghmaeis (2012) studie ifrån Iran där sjuksköterskorna upplevde 



	   22	  

känslomässig belastning när de, enligt lag, tvingas utföra livsuppehållande åtgärder på 

patienter trots att sjuksköterskorna ansåg att det vara onödigt. Beslut om att ge 

livsuppehållande behandling är en typisk medicinetisk fråga (Holmquist-Carlsson & 

Zettergren, 1990, s. 10-11; Lindqvist, & Grip, 1991, s. 19-22). Dock påverkar detta det 

dagliga vårdarbetet och situationer som innehåller normer och värderingar kring livets 

okränkbarhet och skyldigheten att minska lidande vilket medför att problematiken blir 

vårdetisk (Lindqvist & Grip, 1991, s. 22-27; Lantz, 1992, s. 21). I studien skulle resultatet 

oavsett patienternas önskan blivit detsamma och behandlingen skulle ha utförs, med andra 

ord skulle detta kunna bli en fråga om tvångsvård enligt vår tolkning. Sjuksköterskan bär 

alltid ett ansvar för de val hon gör (Kalkas & Sarvimäki, 1999, s. 145; Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008, s. 127), därför kan inte sjuksköterskorna hänvisa till regler och lagar 

som en ursäkt för sitt handlande. Utifrån Shorideh, Ashktorab och Yaghmaeis artikel uppger 

sjuksköterskorna att det var felaktigt att utföra livsuppehållande behandling på vissa 

patientgrupper men trots detta medverkade de i behandlingarna. Sjuksköterskorna uppgav i 

artikeln att medvetenhet om att livsuppehållande behandling inte borde givits, trots detta 

gavs den och sjuksköterskorna valde att inte göra något och således gav de efter för den 

etiska frestelsen. 

Ett annat exempel på när sjuksköterskorna föll för den etiska frestelsen var i den 

kanadensiska och iranska studien under kategorin ”etiska svårigheter med 

informationsgivning, informerat samtycke och självbestämmanderätt” där informerat 

samtycke inte respekterades. Sjuksköterskorna beskrev att de gick emot sin etiska 

övertygelse på grund av yttre faktorer. I Shorideh, Ashktorab och Yaghmaeis (2012) studie 

från Iran beskrev en sjuksköterska att läkarna utförde forskningsstudier på patienter utan 

informerat samtycke och att sjuksköterskorna tvingades hålla tyst om detta. I Gaudines et al., 

(2011) studie ifrån Kanada berättade en sjuksköterska att hon blev tillsagd att inhämta 

blodprover på spädbarn. Hon uttryckte oro över att barnens föräldrar ofta inte mindes vad 

studien syftade till eller om de samtyckt till den. Detta kan vid första anblicken handla om 

forskningsetik eftersom situationen innehåller den grundläggande etiska principen om 

informerat samtycke vilket ger patienter och närstående valmöjligheten att avvisa eller delta 

i forskningsprojekt (Lindqvist, & Grip, 1991, s. 30-32). Dock blir det vårdetiskt eftersom 

forskningsbeslutet berör det dagliga vårdarbetet där sjuksköterskan måste ta hänsyn till 

patientens bästa. Sjuksköterskan ansvarar för de människor hon vårdar, därför bör 

handlingarna vara baserade på hennes egna beslut eftersom hon bär ett personligt ansvar i 
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sitt yrkesutövande (Lindqvist, & Grip, 1991, s. 22-27). I båda studierna ansåg 

sjuksköterskorna att det var fel att inte ge information om studier, dock inhämtade de 

blodprover och upprätthöll tystnaden trots sin etiska övertygelse. Därför kategoriserar vi 

dessa situationer med hjälp av den teoretiska utgångspunkten vara etisk frestelse. 

Sjuksköterskorna är medvetna om att det är etiskt fel att utföra forskningsstudier utan 

informerat samtyckte men medverkar ändå. I den kanadensiska studien uttryckte 

sjuksköterskan oro vilket vi anser skulle kunna vara ett tecken på moralisk stress enligt 

Jametons terminologi. 

I både den tanzaniska och israeliska studien beskrevs situationer där sjuksköterskorna 

trots uppfattningen om alla patienters lika rätt till vård föll för den etiska frestelse och 

prioriterade vissa patienter före andra (Häggström, Mbusa, & Wadensten, 2008; Shapira-

Lishchinskyl, 2009). En sjuksköterska i den israeliska studien berättade att hennes kollegor 

bad att deras släktingar skulle få företrädesrätt till vård enligt Shapira-Lishchinskyl (2009). 

Sjuksköterskan beskrev att hon kände sig sliten mellan patienters likvärdighet och kollegial 

lojalitet. En liknande situation beskrevs i den tanzaniska studien av Häggström, Mbusa, och 

Wadensten (2008). Där sjuksköterskorna upplevde att läkarna bad dem prioritera rika 

framför fattiga patienter. Sjuksköterskorna medgav visserligen att detta var oacceptabelt men 

uppgav att de inte vågade protestera på grund av rädslan att bli avskedade enligt Häggström, 

Mbusa, och Wadensten (2008). Sjuksköterskan är enligt Dalberg och Wiklund skyldig att 

lyfta fram patienters rättigheter (Dahlberg, 2003, s. 19-23; Wiklund, 2003, s. 167) och bär 

alltid ett personligt ansvar för de val hon väljer att göra (Kalkas & Sarvimäki, 1999, s. 145; 

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 127). I båda studierna vore det etiskt riktiga av 

sjuksköterskorna att neka kollegor och läkare med hänvisning till alla patienters lika rätt till 

vård (Socialutskottet. 1996/97). Vi anser att de tanzaniska sjuksköterskorna intog en passiv 

hållning i studien och föll därmed för den etiska frestelsen. Sjuksköterskan i den israeliska 

studien berättade inte uttryckligen vilket val hon gjorde, dock tolkar vi att hon föll för den 

etiska frestelsen utifrån hur situationen är beskriven. Om alla patienter hade lika stort behov 

av vård bör, enligt människovärdesprincipen, ingen få förtur eller prioriteras före någon 

annan (Socialutskottet. 1996/97). En öppen och lyhörd dialog kan aktualisera olika 

uppfattningar och möjliggöra en etisk problemlösning som inte endast baseras på åsikter 

(Silfverberg, 2005, s. 47-48, 52, 54). Vår uppfattning är att dessa situationer är lösliga om en 

dialog inom arbetsteamet varit möjlig. I båda situationerna påverkas inte bara 

sjuksköterskorna av problematiken och enligt Lindqvist, & Grip (1991, s. 22-27) bör 
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sjuksköterskans problem inte ses isolerat utan bör lösas gemensamt i teamet. Samarbetet och 

arbetsklimatet har en avgörande roll för hur vårdetiska problem kan lösas menar Lindqvist, 

& Grip, 1991, s. 22-27). I Häggström, Mbusa, & Wadensten (2008) studie uttrycker 

sjuksköterskorna en medvetenhet om att patienternas rättigheter måste respekteras och ändå 

kränks dessa. Sjuksköterskorna väljer att blunda för situationerna och strider inte för 

patienternas rättigheter vilket leder till att denna situation kategoriseras som etisk frestelse 

enligt Malmstens begreppsdefinition. Sjuksköterskorna beskrev i båda studierna 

känslomässig belastning, vilket enligt Jametons terminologi skulle kunna vara ett tecken på 

en moralisk stress. 

 

8.2.4 Att inte falla för den etiska frestelsen  

I studierna framkom även situationer där sjuksköterskorna valde att agera utifrån vad de 

ansåg vara etiskt rätt trots yttre påtryckningar och eventuella sanktioner. Detta exemplifieras 

tydligt vid två olika situationer i den israeliska studien under kategorin ”etiska svårigheter 

med organisatoriska riktlinjer i sjuksköterskans vårdarbete”. I den första situationen 

frångicks sjukhusets riktlinjer om att patienter endast fick duscha på bestämda dagar i 

veckan och i den andra valde en sjuksköterska att larma efter sjukhusets akutteam mot 

läkarens inrådan eftersom hon fruktade för patientens liv (Shapira-Lishchinskyl, 2009). 

Vilken typ av medicinsk vård en patient är i behov av är inte sjuksköterskans beslut, dock är 

hon skyldig att se till att patienten får vård. Malmsten kallar detta för moraliskt civilkurage 

när sjuksköterskor trots motstånd väljer att agera efter det moraliskt rätt utan att falla för den 

etiska frestelsen (Malmsten Gedda, 2008, s. 80). För att kunna handla efter sin egen etiska 

övertygelse och stå upp för patienten krävs mod vilket är en moralisk dygd (Silfverberg, 

2005, s. 109; Lachman, 2010). Alla sjuksköterskor bör inneha moraliskt mod där reflektion 

och visdom samlat från utbildning och erfarenhet mynnar ut i ett etiskt handlande. Att handla 

enligt sitt moraliska mod medför en risk för oönskade följder (Lachman, 2010), vilket 

exemplifieras i Shapira-Lishchinskyl (2009) studie då sjuksköterskan efter att ha inkallat 

akutteamet blev hånad av läkaren vilket ledde till känslor av förnedring. Trots detta berättade 

sjuksköterskan att hon var övertygad om att hon fattat rätt beslut. Lachman 2010 menar att 

mod är när önskan om att göra det etiskt riktiga väger tyngre än att undvika konsekvenserna 

(2010). Silfverberg (2005, s 109) menar att mod kan ses som en hjälpdygd till förmågan att 

använda sig av sitt samvete. Vi anser att båda sjuksköterskorna i denna studie hade mod att 

stå upp för deras övertygelse om att göra det etiskt rätta samt handlade i enhet med detta och 



	   25	  

således föll de inte för den etiska frestelsen.  

 

9 Slutsats  
I studierna har det framkommit att sjuksköterskorna vid vissa tillfällen känt sig tvingade att 

svika sina egna värderingar vilket bidragit till känslor av maktlöshet. Enligt Georges och 

Grypdonks litteraturstudie (2002) beskrevs moralisk stress av ett flertal studier som en 

konsekvens av sjuksköterskors oförmåga att lösa etiska svårigheter. Sjuksköterskornas 

uttryck av maktlöshet i samband med olösta etiska svårigheter i kandidatuppsatsens resultat 

skulle kunna överensstämma med Jametons definition av moralisk stress. Därav dras samma 

slutsats som Georges och Grypdonk, att moralisk stress tycks vara en rest av olösta etiska 

svårigheter. En av de vanligaste etiska svårigheterna vilka sjuksköterskorna beskrev 

kategoriserades som etisk frestelse där sjuksköterskorna av olika anledningar hindrats från 

att agera efter vad de ansåg vara det etiskt rätta. Vid uppkomst av etiska svårighter har även 

somliga sjuksköterskor antagit en passiv roll och därmed accepterat de etiska svårigheterna 

vilket även har bekräftas vid tidigare forskning (Georges & Grypdonk, 2002). Begreppet, 

eller som Malmsten kallar det dimensionen, etisk frestelse är intressant eftersom de flesta 

etiska svårigheterna faller under denna dimension. För att kunna utveckla sjuksköterskors 

etiska värderingar och förhållningsätt samt för att styrka deras mod bör framtida forskning 

uppmärksamma etisk frestelse samt hur sjuksköterskor kan hindras att falla för den. Genom 

att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etiska svårigheter samt kategorisera dessa kan 

detta leda till en ökad etisk medvetenhet. Allmänsjuksköterskans personliga ansvar bör 

därmed betonas för att kunna stärka modet att agera efter den etiska övertygelsen. 

Allmänsjuksköterskan kan genom att reflektera kring etiska svårigheter, överväga och agera 

med hjälp av sitt mod för att exempelvis våga slå larm vid missförhållanden i vården vilket 

kan leda till en förbättrad vårdkvalitet. 
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