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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

 

 

 

Etisk stress innebär att uppleva stress som är relaterad till etiska utmaningar. 

Inom geriatrisk vård finns även patienter som vårdas i livets slutskede i behov 

av palliativ vård. Palliativ vård är ett begrepp som präglas av en helhetssyn på 

människan. Sjuksköterskorna i den geriatriska vården möter etiska utmaningar, 

då de bör ta hänsyn till ett helhetssyn samtidigt som det finns varierande typ av 

patienter och varierande uppgifter som alla kräver sjuksköterskans närvaro, 

vilket kan leda till upplevelser av etisk stress.  

Syfte:  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress 

vid vård av patienter i livets slutskede på en geriatrisk vårdavdelning.   

Metod:  En kvalitativ metod har använts. Data samlades in genom enskilda intervjuer 

med nio sjuksköterskor verksamma på en geriatrisk vårdavdelning. 

Intervjuerna har sedan analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Fyra kategorier bildades som beskriver upplevelsen av etisk stress.  Dessa 

kategorier är: känslor av otillräcklighet och misslyckande, känslor av 

maktlöshet och frustration, bristande kunskap och erfarenhet, bristande 

samsyn mellan vårdpersonal och närstående. 

Diskussion: Resultatet överensstämmer med tidigare forskning om etisk stress. God 

kommunikation förbättrar samarbetet mellan olika personalkategorier, vilket 

leder till god vård och ökad vårdkvalitet. Vidare diskuteras sjusköterskornas 

begränsade handlingsutrymme, behov av att träna förmåga till att se realistiskt 

på vad hon/jan har för ansvar och betydelsen av utbildning och erfarenhet av 

palliativ vård. 

Nyckelord: Etisk stress, moralisk stress, sjuksköterska, omvårdnad, upplevelse, äldre, 

geriatrik, palliativ vård. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

 

 

 

Ethical stress implies stress related to ethical challenges. In geriatric care there are also 

patients in their end of life, requiring palliative care. Palliative care is a term characterized 

by a comprehensive view of the human being. Geriatric nurse’s encounter ethical 

challenges where they need to take in to consideration both this comprehensive view 

alongside other factors and tasks, all demanding their presence and attention.  This could 

ultimately lead to ethical stress. 

Aim: The aim was to describe nurses' experiences with ethical stress in care for 

patients in palliative care in a geriatric ward. 

Methods: A qualitative approach was used. Data were collected through individual 

interviews with nine nurses working in a geriatric ward. The interviews were 

then analyzed based on a qualitative content analysis.  

Results: Four categories were formed which describes the experience of ethical stress. 

These categories are: feelings of inadequacy and failure, feelings of 

powerlessness and frustration and lack of knowledge and experience and a 

lack of consensus between health professionals and relatives. 

Discussions: The result concurs with previous research about ethical stress.  Good 

communication improves the cooperation between different personnel 

categories, which leads to better quality of care as well as care in general. 

The conclusion is, further discussions about the nurse’s restricted room for 

action, the need to further improve the ability to understand their 

responsibilities including the meaning and experience of palliative care. 

 

Keywords: Ethical stress, moral distress, nurse, nursing, experience, elderly, geriatric, 

palliative care.  
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Inledning 

Denna uppsats bygger vidare på min kandidatuppsats, en litteraturstudie som behandlade 

sjuksköterskors upplevelser av och coping med etisk stress i arbetet (Ayranci & Bjärgestad-

Lamp, 2013). Litteraturstudien visade på att etisk stress uppkom i samband med bristande 

kommunikation, tid och resurser. Den etiska stressen hade till följd att sjuksköterskorna valde 

att antingen lämna eller byta yrke. Det fanns en hög risk för utbrändhet vid utebliven 

hantering. De aspekter som visades i min kandidatuppsats väckte ett stort intresse av att 

fortsätta studera området etisk stress. Denna gång ville jag med hjälp av empirisk studie 

beskriva hur sjuksköterskorna upplever etisk stress när de vårdar patienter i livets slutskede på 

en geriatrisk vårdavdelning. Sjuksköterskorna inom äldrevård möter många svåra och 

krävande situationer vilket innebär ökat behov av teoretisk kunskap, erfarenhet och lyhördhet.  

 

Bakgrund 

Geriatrisk vård 

Antalet äldre ökar ständigt i Sverige och begreppet ”äldre” avser ofta människor som är över 65 år 

(Bowling, 2001; Dehlin & Rundgren, 2007). Det kan finnas stora skillnader inom denna växande 

grupp. Kristensson och Jacobsson (2010) tar upp att uppdelningen till yngre äldre (65-74 år), äldre 

(75-85 år) och äldre äldre (85 år och uppåt) är mera fruktbar för både utbildning och forskning.  

Äldre människor har åldersförändringar som i sig påverkar sjukdomsutvecklingen, 

behandling, vårdförlopp och prognos (Hylen Ranhoff, 2010a). Åldersförändringar medför 

ökad förekomst av sjukdomar och kan ge nedsatta funktioner som kan leda till svårigheter att 

klara sig i det dagliga livet och i sin tur även påskynda åldrandet (Hylén Ranhoff, 2010a). Den 

äldre patienten behandlas ofta inom den geriatriska vården. Enligt nedanstående figur (figur 

1) redogörs förloppet där den äldre patienten beskrivs som en person som både har 

åldersförändringar, kroniska/akuta sjukdomar och funktionsnedsättningar vilka kan leda till 

tillexempel riskfaktorer som ökar dödligheten. Detta medför att den äldre patienten blir i 

behov av geriatrisk vård. Hylen Ranhoff (2010a) menar att detta bör beaktas då en äldre 

människa utan förekomst av sjukdom eller funktionshinder inte ska likställas med en patient 

som vistas inom geriatriken och är i ett rehabiliteringsskede. I föreliggande studie kommer 

den äldre patienten som är i behov av geriatrisk vård att benämnas som en patient i 

rehabiliteringsskede.   
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Figur 1. Illustration av vad som utmärker en äldre människa som vistas inom geriatriken. 

 

Enligt SOU (2010:48) är ca 60-70 % av äldre personer över 75 år multisjuka. Multisjuklighet 

innebär att man har fler än två kroniska sjukdomar samtidigt. Socialstyrelsen (2011a) 

beskriver multisjuklighet hos äldre personer som när en äldre person under en 12 månaders 

period varit inskriven inom slutenvård tre eller fler gånger. Sju procent av patienterna över 75 

år råkar ut för ett flertal sjukhusinläggningar under ett år på grund av multisjukligheten. Att 

vara äldre och multisjuk gör att situationen kan bli mer komplicerad vad gäller 

diagnostisering, behandling, rehabilitering och ökar risken för komplikationer och dödlighet 

(Hylen Ranhoff, 2010a; Al-Qurainy, Collis & Feur 2009). Allt det ställer stora krav på 

sjuksköterskans expertis då osäkerhet vid bedömningar kan vara hög och kan i värsta fall 

bidra till upplevelsen av etisk stress (Raines 2000).  

 Geriatrisk vård handlar enligt Skogen (2004) om sjukdomar och dess konsekvenser hos 

äldre människor. Geriatrik är en specialitet och kräver en helhetssyn på den äldres unika 

situation, där fysiska, psykiska, psykologiska, sociala och andliga aspekter måste beaktas. 

Detta kräver goda kunskaper och färdigheter om det normala åldrandet, sjukdomar och dess 

konsekvenser för funktionsförmåga för att kunna följa upp akuta och kroniska sjukdomar hos 

äldre (Hylen Ranhoff, 2010b). Patienten ska med hjälp av rehabilitering på en geriatrisk 
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vårdavdelning kunna uppnå en optimal funktionsnivå för att på så sätt öka egenvårdsförmåga 

och livskvaliteten (Jönsson, Gustafson, Scholl, Hansen, Saarela, Nygaard & Dehlin, 2003).  

Inom den geriatriska vården är det korta vårdtider och patienterna skrivs ofta ut med 

långvariga, allvarliga sjukdomar och funktionsnedsättningar. Detta innebär att en väl 

fungerande vårdkedja är förutsättningen för att tillgodose den äldre patientens behov av vård 

och rehabilitering (Socialstyrelsen, 2011a; Hylen Ranhoff, 2010b; Jönsson, et al, 2003). Att 

arbeta med äldre patienter förutsätter också ett nära samarbete med patienten och närstående 

men också med olika yrkesprofessioner. Äldre har ofta en komplex hälsobild vilket ställer 

höga krav på kontinuitet och samverkan inom vården bland annat mellan olika professioner 

och närstående (SOU 2010:48; Jönsson, et al, 2003). 

 

Att arbeta inom geriatrisk vård  

Att arbeta inom geriatrisk vård innebär därför en stor utmaning för sjuksköterskan, då 

geriatrisk vård är ett tvärprofessionellt arbete där sjuksköterskans uppgifter är central (Hylen 

Ranhoff, 2010b). Sjuksköterskorna möter många situationer som är upprörande och för att 

våga möta de svåra etiska situationerna kan sjuksköterskan ta hjälp av ICNs etiska kod som 

kan/ska vägleda sjuksköterskorna i de olika situationerna (ICN, 2014). Enligt ICN (2014) har 

all omvårdnad en etisk dimension och sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för de 

bedömningar som tas och de beslut som fattas. Sjuksköterskor avkrävs att arbeta utifrån ett 

professionellt förhållningssätt som baseras på helhetsperspektivet som omfattar den fysiska, 

psykiska, sociala och den andliga dimensionen hos varje enskild patient (Bloomer, Endacott, 

O’Connor & Cross 2013; Jönsson, et al, 2003). Därför bör sjuksköterskan vara flexibel, 

lyhörd och se till att patienten får en tillfredställande omvårdnad genom att ta hänsyn till 

integritet, autonomi och respekt (Bondevik & Nygaard, 2005).  

Att möta äldre multisjuka patienter innebär ofta att sjuksköterskor inom geriatriken också 

möter patienter som är döende. När livsuppehållande behandling inte längre är meningsfull 

blir lindrande vård huvudfokus (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff (2010). Vård och stöd för 

patienter i livets slut erbjuds men kan kollidera då syftet inom geriatrisk vård är att bota 

(Bloomer et al 2013). Lewis (2013) och Milligan (2012) skriver om övergången från målet att 

bota och/eller livsförlänga till palliativ vård, där målet är att patientens symtom lindras men 

sjukdomen i sig inte kan botas. Detta kan i sin tur ses som ett misslyckande men även som att 

vården på något sätt ger upp (Lewis, 2013; Milligan, 2012). Hylen Ranhoff (2010b) menar att 
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sjuksköterskor bör ha ökad kunskap om palliativ vård då de patienter som är multisjuka inom 

geriatriken löper en hög risk för dödlighet.  

Palliativ vård  

Socialstyrelsens termbank (2011b) definierar palliativ vård som 

   

hälso- och sjukvård som syftar till att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter 

med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär att beakta fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov samt att erbjuda ett organiserat stöd till närstående.  

 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2014) utgår palliativ vård från ett palliativt 

förhållningssätt som präglas av en helhetssyn på människan, genom att stödja, öka 

livskvaliteten och välbefinnande i livets slut oavsett ålder och diagnos. En god palliativ vård 

bygger på de fyra hörnstenarna att lindra symtom, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt närstående (Socialstyrelsen, 2013). Symtomlindringen ska 

med fokus att öka livskvaliteten, beakta patientens integritet och autonomi samt lindra alla 

symtom. Symtomlindringen innefattar såväl fysiska, psykiska och existentiella symtom. 

Samarbetet ska mynna ut i ett mångprofessionellt arbetslag med syfte att främja patientens 

livskvalitet utifrån en god kommunikation och relation inom och mellan arbetslaget i relation 

till patienten men även dennes närstående. Den sista och fjärde hörnstenen, stöd till 

närstående innebär att närstående ska erbjudas att delta i vården och få stöd, vilket kan vara i 

form av samtal. Samtal kan ske med exempelvis en kurator under sjukdomsförloppet och/eller 

efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013).  

Sjuksköterskor möter svåra situationer inom geriatriken särskilt om det bedrivs palliativ 

vård på samma avdelning. Höga krav som finns inbyggda i komplexa situationer vid livets 

slut utan möjlighet att påverka kan skapa etisk stress. 

Etisk stress som teoretisk utgångspunkt  

Etisk stress är ett etablerat begrepp inom omvårdnadsforskningen som ett flertal forskare 

använt fast med olika betydelser men också med olika uttryck såsom moralisk stress (Lützen, 

Cronqvist, Magnusson & Andersson, 2003). Etisk stress beskrivs av andra forskare som 

moralisk distress (Jameton, 1984) och som etisk stress (Raines, 2000). Begreppet etisk stress 

vars engelska benämning är moral ”stress” eller moral ”distress” myntades av filosofen 

Andrew Jameton (1984) och är inte liktydliga. För att klargöra begreppen moralisk ”stress” 

och ”distress” kommer en förklaring av Lazarus och Folkman (1984) att göras. En uppdelning 
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av dessa två begrepp kan ge en djupare förståelse då samtliga begrepp som flertal forskare 

använder sig av ämnar beskriva liknande fenomen med liknande kriterier. Lazarus och 

Folkman (1984) hänvisar till två processer för att kunna förstå vad som gör att individer 

upplever stress. Antingen kan stressen vara extern-stimuli betingad eller intern-respons 

betingad. Det stimuli betingade anses vara de yttre faktorer som betingar ett svar som gäller 

för varje enskild individ. Lazarus och Folkman (1984) menar vidare att den ”interna” 

responsen från stressen är om det inte finns någon respons från stress i kroppen så finns det 

inte heller någon stress. Utifrån stresshantering är individen från början med om ett stimuli 

som individen sedan bedömer och därefter ”svarar” med respons. 

 Varje enskild individ upplever stress vilket enligt Lazarus och Folkman (1984) är en del 

av livet och beskrivs som en kroppslig och psykisk reaktion som uppstår vid belastning 

och/eller vid påfrestningar vilka även kallas för stressorer. Dessa stressorer kan variera 

gradvis och innefattar olika livshändelser som tillexempel närståendes bortgång och/eller 

allvarlig sjukdom. Begreppet stress definieras som en obalans mellan de krav som ställs på 

oss och vår förmåga att hantera dem (Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009, s.182). 

Etisk stress som liknar stimuli är det Lützén et al (2003) beskriver som moral ”stress”.  

Lützén et al (2003) menar att etisk ”stress” kan uppstå i samband med när sjuksköterskan är 

medveten om vilka etiska dilemman som kan förekomma och det som hindrar sjuksköterskan från 

att en etisk konflikt ska uppstå. Vidare menar Lützén et al (2003) att det behövs högt inflytande på 

arbetsplatsen för sjuksköterskan i de vårdsituationer hon/han befinner sig i. Finns inte detta kan 

negativ stress uppstå vilken i sin tur kan leda till etisk stress. När sjuksköterskan inte kan uppfylla 

de krav som ställs eller att inte ha kontroll på situationen kan negativ stress uppstå (Lützén et al, 

2003)  

Enligt Lützén et al (2003) har forskningen inom området etisk stress till den största delen 

endast haft fokus på stressfenomenet i de etiska situationerna. Lützen et al (2003) menar att 

det läggs mycket tyngd på den etiska problematiken som leder till fenomenet etisk stress. 

Liknande beskrivs i en översiktsstudie av Hanna (2004) där även hon problematiserar 

begreppet etisk stress. Då fokus endast ligger på de psykologiska effekterna som kan 

uppkomma i samband med de etisk utmanande situationerna. Dessutom menar Lützen et al 

(2003) och Hanna (2004) att det inte enbart är negativt med etisk stress utan att den även är 

nödvändig incitament för att förändra vården. 

Lützén et al (2003) beskriver likaså Jameton (1984) hur sjuksköterskor på grund av yttre 

förhållanden inte kan realisera det hon anser är viktigt för patienten, vilket kan leda till känslor av 

kontrollförlust. Däremot betonar Lützén, et al (2003) vikten av begreppet ”stress” till skillnad 
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från Jameton (1984), Wilkinson (1987-88) och Ulrich, et al (2007) som lägger tyngdvikten på 

begreppet ”distress” och benämns som en respons. Enligt Jameton (1984), Wilkinson (1987-

88) och Ulrich, O’Donnell, Tyler, Farrar, Danis och Grady (2007) uppkommer etisk stress 

som en reaktion på det vi är medvetna om vad som är rätt men inte kan genomföra den rätta 

handlingen på grund av olika faktorer såsom t.ex. institutionella begränsningar. Även Corley 

(2002) och Wilkinson (1987-88) definierar begreppet etisk stress som en psykologisk obalans 

och ett negativt känslotillstånd som sjuksköterskan upplever när hon inte kan handla efter att 

ha fattat ett etiskt beslut och hindras från att handla efter de moraliska värderingar hon har på 

grund av organisatoriska och ekonomiska faktorer. Liknande definition har Raines (2000) 

som menar att etisk stress utgörs av negativa stressymptom som uppstår vid etiska dilemman 

där sjuksköterskan utifrån sin bedömning kommit fram till ett beslut om vad som bör göras 

men hon hindras att realisera sitt beslut.  

Inom den geriatriska vården möter sjuksköterskan många komplexa och utmanande 

situationer, där hon tvingas att fatta etiskt svåra beslut och enligt Raines (2000) kan detta leda 

till etisk stress.  

Ulrich et al (2007) skriver att om inte den etiska stressen hanteras kan detta medföra 

känslor som frustration och otillräcklighetskänslor. Detta menar Jameton (1984) är en 

reaktion på etisk ”distress” det vill säga en respons. En respons på den etiska stressen 

uppkommer ur individens fysiologiska och psykologiska respons efter påfrestning och förblir 

en följd av det krav som ställs på sjuksköterskan.  

Några studier som Ulrich, et al (2007), Wiegand och Funk (2012) och Nathaniel (2006) 

visar på negativa konsekvenser av långvarig etisk stress såsom ilska, skuld och emotionellt 

tillbakadragande som i sin tur ledde till fysiska stressreaktioner bland annat huvudvärk, 

sömnlöshet och muskelsmärta samt nacksmärta (Wiegand & Funk, 2012). Detta gjorde att 

sjuksköterskorna blev känslomässigt otillgängliga, det vill säga att de höll avstånd till 

patienterna och undvek att gå in till patienterna (Nathaniel, 2006). Det framkom i Nathaniel 

(2006) och Zuzelo (2007) studier att sjuksköterskorna valde att lämna sin arbetsplats eller att 

de bytte yrke för att komma ifrån den etiska stressen. Ulrich et al (2007) menar att det finns 

en risk att detta kan leda till utbrändhet och fysiska och/eller psykiska sjukdomar.  

Corley (2002) redogör för två perspektiv, det individuella och det organisatoriska 

perspektivet. Enligt Corley (2002) upplever sjuksköterskan mindre etisk stress ju mer 

kompetens hon har. Då sjuksköterskans ansvar är att försvara och agera etiskt gällande beslut 

som berör patienten. De beslut som fattas ska alltid vara utifrån vad som är bäst för patienten 

och strävan efter moraliskt handlande leder till att sjuksköterskan kommer sammanföras med 
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utmananingar i de beslut som ska fattas. Ofta innebär inte rätt handling i förhållande till 

patienten inte alltid det som är rätt för organisationen. Utifrån det organisatoriska perspektivet 

menar Corley (2002) att sjuksköterskor kan känna mindre etisk stress om de har god relation 

till sina kollegor därför är arbetsförhållanden och att vara delaktig i att påverka organisation 

av stor betydelse för att minska känslor av etisk stress.  

I följande studie kommer etisk stress omfatta samtliga begrepp som beskrivits och innebär 

de krav som ställs på individen men att han/hon inte klarar av att utföra den handling på grund 

av yttre eller inre faktorer.  

Problemformulering 

Äldre patienter som vårdas på en geriatrisk vårdavdelning behöver tid, kontinuitet, flexibilitet 

och lyhördhet.  Några av dessa patienter avlider vilket ställer krav på specialistsjuksköterskor 

att förutom geriatrisk kunskap även ha kunskap om patienters komplexa behov i livets 

slutskede. Det finns beskrivningar av etisk stress främst inom akutvård, men få studier om 

några beskriver upplevelser av etisk stress vid vård av patienter i livets slutskede på den 

geriatriska vårdavdelningen. En ökad medvetenhet om etisk stress i den geriatriska vården 

kan förbereda blivande sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom vård av äldre på 

deras yrkesroll och bidra till kunskap som kan leda till förändringar. 

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress vid vård av 

patienter i livets slutskede på en geriatrisk vårdavdelning.  

Metod 

Denna studie avser att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress vid vård i livets 

slutskede på en geriatrisk vårdavdelning. Således har en kvalitativ ansats beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004) med individuella intervjuer som datainsamlingsmetod 

använts.  

Val av metod  

Författaren i föreliggande studie valde att göra en kvalitativ intervjustudie. Polit och Beck 

(2012) menar att kvalitativa metoder avser att erhålla en helhetsförståelse för ett fenomen. I 

detta fall upplevelsen av etisk stress vid vård i livets slutskede på en geriatrisk vårdavdelning. 

Enligt DiCicco-Blom och Crabtree (2006) är individuella intervjuer en av de vanligaste 

metoderna för att få kvalitativ data. Det område som forskaren har valt att forska inom kan 
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genom intervjuer få ökad förståelse kring fenomenet som syftet avser. Under intervjun får 

intervjupersonen möjlighet till att få berätta om sina personliga upplevelser och därefter kan 

dessa analyseras (DiCicco-Blom & Crabtree, 2006).  

En kvalitativ innehållsanalys kommer att genomföras på det insamlade materialet. Då syftet är 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser vilka kan variera beroende på vilken erfarenhet och 

bakgrund intervjupersonerna har. Därför är denna analysmetod lämplig och användbar 

eftersom att målet är att beskriva variationer och komma underfund med de skillnader och 

likheter kring det fenomen som studeras utifrån det insamlade materialet.  

 

Urval och datainsamling 

För att erhålla intervjupersoner kontaktades tre verksamhetschefer på tre olika geriatriska 

vårdavdelningar belägna inom Stockholms område. Information om studien presenterades 

muntligt, en avdelning tackade ja och två avböjde. Därefter kontaktades verksamhetschefen 

åter via e-post med skriftlig förfrågan om samtycke till studiens genomförande (se bilaga 1). 

Ett besök på avdelningen gjordes för att dela ut deltagarinformationen (se bilaga 2) efter att 

ha fått ett skriftligt medgivande från verksamhetschefen. Urvalskriteriet var att 

sjuksköterskorna hade minst ett års yrkeserfarenhet inom geriatrisk vård. De sjuksköterskor 

som ville medverka i studien tog kontakt med författaren till denna studie inom en vecka. 

Elva sjuksköterskor tackade ja till deltagande i studien, dock föll två bort på grund av 

sjukdom. Totalt intervjuades nio sjuksköterskor och de hade arbetat på en geriatrisk 

vårdavdelning i 3-10 år och var i åldrarna 26-50 år. Tid och plats för genomförande av 

intervjun valdes utifrån intervjupersonernas önskemål. Den ena intervjun genomfördes på ett 

café och de återstående åtta intervjuerna på sjuksköterskornas arbetsplats men inte på 

arbetstid. Intervjuerna pågick från den 13 februari till den 4 mars 2014.  

Procedur  

Sjuksköterskorna gav sitt skriftliga samtycke i samband med intervjun. Intervjuerna tog i 

genomsnitt 40 minuter att genomföra och spelades in med hjälp av bandspelare. Som 

inledning presenterades studiens syfte, metod och information till deltagare om möjligheten 

att närsomhelst avbryta sitt deltagande samt ett fåtal bakgrundsfrågor ställdes för att 

intervjupersonen skulle känna sig trygg (Jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter påbörjades 

intervjun med en öppningsfråga: Kan du berätta om en situation som var svårt när du 

vårdade en patient i livets slutskede? och preciserades ytterligare med: …där du hamnade i 

konflikt med dina egna värderingar, eller när du vårdade mot din övertygelse om vad som var 
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gott för just den patienten?. Öppna följdfrågor ställdes under intervjun för att 

intervjupersonen lättare skulle kunna förtydliga innehållet genom att de uppmanades att 

berätta mer om situationen och hur de tänkte, kände och/eller gjorde. 

Analys av data  

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att bearbeta 

och analysera data. De transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepande gånger för att 

upprätthålla en helhetsförståelse av materialet. Därefter togs meningsbärande enheterna ut 

vilka kunde omfatta allt från ord och meningar till stycken som var meningsfulla och 

motsvarade studiens syfte (Granheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna 

kondenserades, det vill säga att texten reducerades utan att förlora sitt innehåll. För att 

undvika tolkningar i analysprocessen fanns det en strävan om att behålla intervjupersonernas 

formuleringar och uttryck. Analysprocessen kunde därefter underlätta och ge läsaren en 

möjlighet till överblick genom att sammanfoga meningsbärande enheter, kondenserade 

enheter och koder i en matris (exempel på analysprocessen se bilaga 3). De meningsbärande 

enheterna, text från de nio intervjuerna, sattes in under rubriken meningsbärande enheter som 

efter ytterligare läsning förtydligades och sedan skrevs om under rubriken kondenserade 

enheter. Därefter sorterades de kondenserade enheterna efter upprepad läsning och slutligen 

kodades. Detta ska leda till en högre abstraktionsnivå på de gemensamma beskrivningarna av 

den kondenseradeenhetens innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). I analysprocessens fjärde 

steg skrevs hela matrisen ut för att lättare kunna sortera samt identifiera de olika koderna 

utifrån likheter och olikheter. Texten blev efter det reorganiserad och en ny text 

sammanfogades till fyra kategorier: otillräcklighet och misslyckande, maktlöshet och 

frustration, bristande kunskap och erfarenhet, bristande samsyn mellan vårdpersonal och 

närstående. 

För att minska påverkan av förförståelse i analysprocessen innebar analysen att ständigt 

återgå till intervjutexterna (Graneheim & Lundman, 2004).  

Forskningsetiska överväganden 

Reflektion kring de forskningsetiska övervägandena i enlighet med Hermerén (2011) gjordes 

redan innan påbörjad studie. Då forskningsetiken behandlar frågor som berör individer 

involverade i studien bör studien vara forskningsetiskt försvarbar och individer som 

medverkar i studien skall skyddas från skada och kränkning enligt individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 
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principer ska forskaren ta hänsyn till de fyra huvudkrav vilka är samtyckekravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

Samtycke att delta i studien erhölls från samtliga intervjupersoner både muntligt och 

skriftligt. Intervjupersonerna fick information om studiens syfte, metod och villkor för 

deltagandet (se bilaga 2). Deltagandet i studien var frivilligt och att varje intervjuperson hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att ange några skäl. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades noggrant och avidentifierades enligt konfidentialitetskravet. Kodning gjordes 

på intervjutexterna med siffrorna 1-9 så att inte någon utomstående skulle kunna identifiera 

intervjupersonerna utan enbart författaren till denna studie. All insamlad material har endast 

författaren till studien och handledaren tagit del av som under arbetets gång förvarats inlåst. 

Det inspelade materialet har efter transkriberingen destruerats. Nyttjandekravet uppfylldes då 

det insamlade materialet användes endast för denna studie och inte för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Resultat 

Genom en kvalitativ innehållsanalys bildades fyra kategorier och dessa är: känslor av 

otillräcklighet och misslyckande, känslor av maktlöshet och frustration, bristande kunskap 

och erfarenhet, bristande samsyn mellan vårdpersonal och närstående.  

Känslor av otillräcklighet och misslyckande 

Under denna kategori beskrev sjuksköterskorna etisk stress som känslor av otillräcklighet och 

misslyckande i relation till det de vill men inte kan utföra. Dessa känslor kunde motverkas 

genom stöd från kollegor och patientens närstående. 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att känslan av att känna sig otillräcklig uppstod när 

ambitionen att hjälpa och viljan att vara närvarande var stark men möjligheten att göra det var 

begränsad.  

Jag blev fast där ett tag och det som hände då var när jag kom ut från det rummet 

så säger min undersköterska att.. han som kom in och var dålig att han har precis gått  

bort och då kände jag mig väldigt otillräcklig.. för jag hade ju velat vara hos honom. (2) 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade för stort ansvar, då de förutom patienter i palliativ fas 

även ansvarade för andra patienter som var i rehabiliteringsskede på avdelningen. Ansvaret 

innebar, enligt dem, att de inte hade tillräckligt med tid för att ge god vård i livets slutskede.  

Jag har rätt många patienter och därför har jag inte tillräcklig mycket tid att kunna titta 

till.. att vara där fastän jag skulle vilja vara mer hos patienten vara mer.. tillräcklig..  
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då känner jag mig otillräcklig.. att man inte kan ge riktigt bra omvårdnad.. (8) 

Sjuksköterskorna berättade att det fanns andra patienter som var i ett rehabiliteringsskede och 

samtliga är ofta multisjuka och därför tidskrävande. Sköterskorna delgav att de endast gick in 

till den palliativa patienten när denne hade symtom. De ansåg att de inte kunde göra det som 

de egentligen kände var det rätta, nämligen att vara mer hos patienten och att vara ett stöd till 

patientens närstående, och då upplevde sjuksköterskorna känslor av misslyckande.  

När jag känner att jag inte hinner med de patienter som befinner sig i livets 

slut och ge det stöd som deras närstående behöver […] då känner mig verkligen 

jättedålig som sjuksköterska (3) 

Otillräcklighetskänslorna kunde lindras om sjuksköterskorna fick stöd från kollegor, men 

också från patientens närstående. Det kollegiala stödet kunde bestå av samtal, men också 

genom minskning av arbetsbördan. ”Vi hjälps åt och stöttar varandra mycket… speciellt när 

de vet att nu är det mycket då tar de ofta över (3). Stödet gjorde att sjuksköterskorna upplevde 

öppet klimat på avdelningen. Även närstående till patienterna kunde stötta genom att bara 

vara närvarande hos sina närstående. Sjuksköterskorna kände sig tryggare i sitt arbete, då de 

visste att patienten inte lämnades ensam. Patientens närstående kunde ses som en resurs om 

sjuksköterskan inte hade hunnit lära känna den palliativa patienten tillräckligt. 

Känslor av maktlöshet och frustration 

I denna kategori beskrev sjuksköterskorna etisk stress som känslor av maktlöshet och 

frustration relaterade till det bristande samarbetet mellan sjuksköterska och läkare eller till 

tids- och resursbrist.  

Sjuksköterskorna uppgav att de kände sig maktlösa när läkare inte var lyhörda för deras 

uppfattningar gällande vilken typ av vård som borde bedrivas. Sjuksköterskorna upplevde inte 

att den geriatriska vården var beredd på att ge palliativ vård, då patienter som är i ett 

rehabiliteringsskede eller i palliativt skede vårdas på samma enhet och med samma 

bemanning. Sjuksköterskorna berättade att det fanns patienter i den geriatriska 

vårdavdelningen, vilka kräver rehabilitering men också medicinjustering. Vidare beskrev de 

att det kunde bedrivas palliativ vård på den geriatriska vårdavdelningen utan att det 

tydliggjordes i vårdplaneringen eller i organisationen.  

Samtliga sjuksköterskor upplevde att läkarna ofta förbisåg det sjuksköterskorna uttryckte, 

vilket ledde till att de kände att de blev respektlöst bemötta och inte tagna på allvar, och att de 

inte fick erkännande för den kunskap de besatt. Sjuksköterskorna ville vara involverade i de 
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beslut som fattades, det vill säga vilken typ av vård som skulle bedrivas och som de ansåg att 

patienten var i behov av.  

Jag försöker kommunicera med doktorerna… men de är inte alltid så lätta 

att påverka.. för att trampa läkarna på tårna de ska man passa sig för […]  

mina kunskaper min profession räknas inte och då kan jag känna mig underlägsen.. (7) 

Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet och frustration över att läkarna inte utgick från ett 

helhetsperspektiv när de vårdade patienter i livets slutskede. Hierarkin mellan läkare och 

sjuksköterska belystes, där läkaren var den som hade sista ordet, trots att många av insatserna 

inte var rent medicinska. Den behandling som läkaren ordinerat kunde öka lidandet för 

patienten, ansåg sjuksköterskorna ibland.  

Sjuksköterskorna upplevde att det var de yngre läkarna, och då särskilt underläkare, som 

oftast fortsatte med den medicinska behandlingen utan att ta ställning till patientens lidande. 

De upplevdes även som sämre på att initiera samråd om palliativ vård. Sjuksköterskorna 

kände att besluten inte alltid togs i samråd med patienten, andra delaktiga professioner och 

närstående.  

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns ett glapp mellan det medicinska perspektivet och 

omvårdnadsperspektivet. Då sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte var lyhörda för deras 

uppfattning och kunskap om patientens behov av palliativ vård, medförde detta ett minskat 

utrymme för dem att följa sina övertygelser om omvårdnad. ”jag blir så frustrerad… för jag 

tycker att läkarna missar det här [...] det är hela tiden medicinskt perspektiv som gäller” (8). 

Sjuksköterskorna kände maktlöshet och frustration när alla parter inte gjorde det de skulle, 

vilket hindrade sjuksköterskornas arbete. Patienten fick vänta ytterligare för att få 

symtomlindring innan beslutet om palliativ vård fattades, vilket i sin tur ledde till att 

patientens lidande ökade ytterligare. 

Jag behöver nästan alltid påminna läkarna om ett ställningstagande trots att man jobbar 

på en avdelning med palliativa patienter eller en del palliativa patienter […] att man 

ständigt behöver påminna om det.. det är bara belastande och onödigt… (3) 

Beslutet om palliativ vård var ett stort problem uttryckte sjuksköterskorna och beslutet 

uteblev oftast på kväller och helger. Sjuksköterskorna upplevde att jourläkaren var okunnig 

och osäker inom området palliativ vård. ”…men då var det såhär nya läkare det var en helg 

…som inte hade en aning om vad en pump var (1). Sjuksköterskorna berättade vidare att 

läkarna ofta avvaktade så att beslutet kunde fattas av en ansvarig läkare under en vardag, då 

dessa ansågs som mer kunniga och säkra inom området. Samtliga sjuksköterskor tyckte att det 

var viktigt att kommunicera med läkarna, och att det faktiskt fanns ett beslut om palliativ 
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vård. Detta skapade tydlighet i arbetet. Sjuksköterskorna ansåg även att närstående kunde 

känna sig tryggare och mer delaktiga ju mer förståelse och insikt de hade om målen för 

vården. 

Det som dessutom kunde relateras till känslor av maktlöshet och frustration var den tids- 

resursbrist som råder inom den geriatriska vården. Sjuksköterskorna ansåg att den geriatriska 

vården inte var anpassad för patienter som var i livets slutskede. ”De är inte helt optimalt 

alltså att ha palliativa patienter på en vårdavdelning” (3). Sjuksköterskorna upplevde 

frustration över att det varken fanns tid eller resurser för de patienter som var i palliativt 

skede. Att vårda patienter som är i rehabiliteringsskede men också patienter som var i 

palliativt skede på samma avdelning ansågs inte gynnsamt särskilt för de patienter som var i 

palliativt skede, ansåg sjuksköterskorna. Detta eftersom de patienterna som var i ett 

rehabiliteringsskede krävde mer tid. Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet över att de inte 

kunde ge den optimala vård och det stöd som de ville på grund av tidsbrist. Det fanns inte 

heller tid för eftervården av närstående, uttryckte sjuksköterskorna. Samtliga sjuksköterskor 

kände att de var i behov av mer personal för att ha tid både till de patienterna som var i ett 

rehabiliteringsskede och till dem som vårdades i livets slutskede.  

Allt handlar om hur det ser ut i organisationen..  på grund av tidsbrist och bemanningen.. 

och ja… hur de ser ut på avdelningen, de går inte att ge god vård i livets slutskede för att 

man behövs på flera ställen samtidigt liksom. (6).  

Sjuksköterskorna uttryckte att tiden för direkt patientvård försvann på grund av 

dokumentationen. Dokumentationen är en del av och ingår i arbetet. Sjuksköterskorna 

menade att de dokumenterar det de ville göra istället för att genomföra det som 

dokumenterades. En av sjuksköterskorna tar upp ett exempel där det står dokumenterat att en 

patient behöver hjälp med mathållningen, vilket skulle gynna patienten men att det inte 

gjordes praktiskt.  

 ..alltså det är något fel i liksom dokumentationen eller… någonstans är det något fel.. 

systemfel för att jag kanske sitter vid datorn 85% av min arbetstid  och träffar patienterna 

resten fast det ska egentligen vara tvärtom. (2) 

Dokumentationen upplevdes ta för lång tid. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann 

bemöta patienternas behov och inte heller ge god omvårdnad på grund av den tid som 

dokumentationen tog. ”tid är pengar, allt handlar om att dokumentera och inte om 

patienterna” (4). Sjuksköterskan uttryckte att vården blir allt sämre med tanke på att tid för 

patienterna inte räckte till på grund av att tiden lades på dokumentationen.  
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Bristande kunskap och erfarenhet  

I följande kategori beskrev sjuksköterskorna etisk stress som rädsla och osäkerhet relaterade 

till egen bristande kunskap och erfarenhet.   

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns bristande kunskaper i att vårda patienter i livets 

slutskede trots deras erfarenhet av vården. De upplevde bristande kunskap i medicinering vid 

vård i livets slutskede och detta, menade de, kunde leda till rädsla och osäkerhet. Osäkerheten 

och rädslan styrde deras känslor då de inte alltid kunde se tydliga och självklara symtom hos 

den döende patienten.  

Jag vill inte vara den som knuffar någon över kanten… för det är ju sederande och 

andningsdeprimerande och de där kan jag känna ibland att har han ont eller har han inte 

ont och hur mycket kan jag ge egentligen… (3) 

Sjuksköterskorna upplevde även bristande kunskap i att vårda patienter i palliativt skede och i 

att vara ett stöd till närstående. Svårigheten låg i att de inte visste hur de skulle prata med, 

bete sig eller förhålla sig. Denna känsla förstärktes när sjuksköterskorna inte hade hunnit lära 

känna patienten och dennes närstående tillräckligt. Sjuksköterskorna menade att en relation 

till både patient och närstående lättare kunde byggas genom tidigare erfarenhet och kunskap 

och beskrev att de möter olika komplexa situationer i samband med att vårda patienter i livets 

slutskede. De menade även att det tog tid att komma in i rollen som sjuksköterska. ”Den 

professionella sjuksköterskan blir man med tiden genom erfarenhet och kunskap, alltså det är 

inget man föds till direkt” (2).   

Samtliga sjuksköterskor påpekade att om de hade haft mer kunskap i palliativ vård skulle 

det öka möjligheten till att finna mer tid. Ökad kunskap inom palliativ vård, skulle ge ökade 

förutsättningar för förbättringar i vård av patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna 

menade bland annat att prioriteringar och disponering av tiden kunde göras mycket bättre om 

kunskapen om palliativ vård fanns.  

Bristande samsyn mellan vårdpersonal och närstående 

Under denna kategori beskrev sjuksköterskorna etisk stress relaterad till de svårigheter som 

uppstår vid övergång från kurativ till palliativ vård och mellan sjuksköterska och närstående.  

 Sjuksköterskorna beskrev att det sällan var tydligt om patienter var i palliativt skede vid 

inskrivning på den geriatriska vårdavdelningen, eftersom patienter läggs in för vidare åtgärder 

såsom rehabilitering och medicinjustering. Enligt sjuksköterskorna är målet med geriatrisk 

vård att rehabilitera och behandla för att uppnå optimal funktionsnivå, gavs alla de patienterna 

som var i ett rehabiliteringsskede medicinsk behandling initialt.  Sjuksköterskorna menade att 
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svårigheten, och den bristande samsynen mellan vårdpersonal och närstående, uppstod i 

samband med att beslut om palliativ vård inte påbörjades. Sjuksköterskorna upplevde detta 

som att läkarna inte riktigt vågade ta initiativet att avsluta botande/lindrande behandling och 

flytta fokus till att endast lindra lidande. Sjuksköterskorna menade att problem skapades 

genom att de till exempel skulle ta kontroller, trots att patienten låg inför döden, och detta 

kunde leda till förvirring bland de närstående. Jag tycker att det här är fel därför att de här 

åtgärderna får dem närstående att tro att de kanske finns ett hopp.. eller liksom varför gör vi 

dem här åtgärderna”(5). 

Många gånger kunde läkarnas frånvaro av beslut förvirra närståendes uppfattning om syftet 

med palliativ vård. Detta på grund av att åtgärder såsom blodtryck kunde tas på patienter som 

var i ett palliativt skede samtidigt som att det inte togs. Sjuksköterskorna menade att detta 

kunde försvåra för de närstående i deras process acceptera bortgången av sin närstående. 

 Det sjuksköterskorna tyckte var det svåraste med att vårda en patient i livets 

slutskede var när närstående och sjuksköterska inte delade samsyn med varandra. Det kunde 

handla om när närstående inte var mottagliga för den information som gällde patienten eller 

att de varken förstod eller accepterade patientens aktuella status.  

Det är jobbigt när närstående inte förstår.. de anhöriga som tycker att man måste rädda 

liv till varje pris och de har inte riktigt förstått och kan heller inte acceptera (3). 

Många gånger upplevde sjuksköterskorna att närstående var för påstridiga när de fick veta att 

patienten var i palliativt skede. Sjuksköterskorna uttryckte att de ofta kom i konflikt med 

närstående i fråga om symtomuppfattning.  

…så sa dem att mamma rosslar jätte mycket.. […]hon har jätte jobbigt med andningen. 

Men jag hörde ingenting..[…] jag gick fram till patienten och lyssnade jättenoga mot örat 

och jag hörde ingenting […] inget slem ingenting det var jättefin andning. (5) 

Samtidigt betonade sjuksköterskorna vikten av närståendes närvaro både för patienter som är i 

rehabiliteringsskede och patienter som är i livets slutskede. Som särskild resurs kan de 

närstående ses, när patienten som vårdas i livet slutskede inte kan tala för sig själv.  

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metod- och resultatdiskussion. Resultatetdiskussionen 

kommer med hjälp av de delar som ansetts intressanta från resultatet att diskuteras. Detta med 

anknytning till bakgrund, teoretisk utgångspunkt och relevanta vetenskapliga artiklar.   



 
 16 (32) 

 

Metoddiskussion  

Inom en kvalitativ forskning används ofta begrepp som forskare bör beakta genom hela 

forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Några av dessa begrepp är trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa begrepp används även för att öka studiens 

trovärdighet. Enligt Patton (2002) handlar trovärdighet om att ha en bred urvalsgrupp med 

deltagare som har olika erfarenheter. Detta för att det ska finnas en variation i deltagarnas 

svar. Vidare skriver Patton (2002) att studiens trovärdighet kan stärkas genom att forskaren 

har förståelse för och kan tydligt beskriva sin förförståelse, då detta kan påverka 

analysprocessen. 

Föreliggande studie har genomförts med en kvalitativ metod som anses vara en lämplig 

metod för att beskriva sjuksköterskors upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). Fördelen 

med en kvalitativ metod är att man får data i form av personliga känslor och upplevelser. I 

föreliggande studie användes kvalitativ forskningsintervju för att kunna få fram 

sjuksköterskornas upplevelser genom deras berättelser.  

Samtliga intervjuer genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats dock inte på arbetstid 

och en på ett café, vilket bidrog till att de kände trygghet då de fick välja platsen och tiden. 

Arbetsplatsen kan ha haft en negativ påverkan på intervjuernas kvalité med tanke på de 

störande momenten som förekom då telefonen ringde eller arbetskollegor avbröt samtalet. 

Intervjun som genomfördes på caféet kunde påverkats negativt av att det fanns människor 

runtomkring, vilket kan ha distraherat sjuksköterskan. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

det är viktigt att det inspelade materialet tillexempel är av god kvalité, för att inget problem 

ska uppstå. Såsom att inte höra vad som sägs, vilket kan leda till felaktiga svar skrevs ned 

under transkriberingen. Sjuksköterskorna som medverkade gav intryck på att de gärna ville 

berätta om sina upplevelser dock kunde sättet sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser på 

skiljas åt. Några av de verkade uttrycka sig detaljrikt medan andra var mer fåordiga. Det som 

kan ha påverkat resultatet negativt kan vara intervjuarens oerfarenhet i intervjuteknik som har 

förbättrats under studiens gång, Att vara medveten om att alla intervjusituationer inte alltid är 

den samma, vilket är en del av processen att få kännedom om, då intervjuerna har beskrivits 

med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). 

De meningsbärande enheter plockade ur intervjutexterna kan vara både stora eller små 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det finns en risk att om textenheter är för stora kan 

upplevelse bli svåra att särskilja och om de är små kan viktig information gå förlorad. 

Författaren i föreliggande studie har tagit med citat från intervjutexterna i resultatet för att 
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ytterligare öka trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). Kategorisering medför alltid en viss 

tolkning av materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Att skapa kategorierna var svårt men 

underlättades av de olika koderna. Att arbeta med innehållsanalysen var som en lärande 

process med ett ständigt återkommande till analysprocessens olika steg. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att kvalitativ innehållsanalys innebär att en viss tolkning görs, vilket 

medför en balansgång. Under analysprocessen skedde en del korrigeringar genom upprepad 

genomläsning av intervjuerna där tolkning som påverkades av förförståelsen spelade roll och 

togs allteftersom hänsyn till.  

Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att det är viktigt som forskare att låta texten 

tala för sig istället för att tala för texten. Det har varit svårt att undvika sin förförståelse inför 

det område som har studerats. Författaren till föreliggande studie har reflekterat kring den 

tidigare förförståelse som fanns angående det framkomna resultatet. I och med det har 

reflektioner gjorts under hela studiens gång för att minska påverkan.   

Överförbarheten kan stärkas genom en tydlig beskrivning av vilka som deltar i studien och 

i vilken kontext fenomenet ska studeras inom samt hur analysprocessen kommer att 

framskridas. Sjuksköterskor från en av flera geriatriska vårdavdelningar i Sverige har deltagit 

med varierande bakgrund och erfarenhet av att vårda döende patienter på en geriatrisk 

vårdavdelning. Patienter som skrivs in på geriatriska vårdavdelningar har ökad risk för 

dödlighet och i denna avdelning var flödet av patienter i palliativt skede ganska vanligt 

förekommande. Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012) att resultatet inom 

kvalitativ forskning kan överföras till olika grupper. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att det är läsarens uppgift att avgöra överförbarheten i studien genom att ta hänsyn till vilken 

metod som har använts, hur urvalet och analysen har gjorts. För att stärka överförbarheten 

måste dessa avsnitt beskrivas tydligt.  

 

Resultatdiskussion  

I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde ibland etisk stress i vårdandet av 

patienter i livets slutskede. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna upplevde etisk stress 

särskilt när det uppkom brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen och när känslor av 

otillräcklighet och misslyckande uppstod i samband med tidsbrist Den etiska stressen kunde 

även kopplas till de bristande kunskaper i att vårda patienter i livets slutskede och osäkerheten 

som uppkom gällande bemötandet av närstående.  
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Brist på kommunikation  

Under denna rubrik kommer brist på kommunikation mellan sjuksköterskor och läkarna att 

diskuteras. Detta framkom som en viktig aspekt av etisk stress under kategorierna maktlöshet 

och frustration, bristande samsynen mellan vårdpersonal och närstående.  

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade och maktlösa i sin underordnade roll när de 

uttryckte en önskan om övergång från kurativ till palliativ vård. Fördröjningen innan beslutet 

fattades medförde ett ökat lidande hos patienten. I Nordgren och Olssons (2004) och Pendry 

(2007) studier ansåg sjuksköterskorna att patienter i palliativt skede ofta utsattes för onödigt 

lidande för att läkaren lät patienterna genomgå olika undersökningar och behandlingar som 

enligt sjuksköterskorna inte skulle leda till förbättring utan patienten besvärades i onödan 

(Nordgren & Olssons, 2004). Bristande kommunikation kunde leda till konflikter mellan olika 

personalgrupper och även till konflikten med närstående. Vidare anser Nordgren och Olsson 

(2004) att det som krävs för att ge optimal vård är ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper 

och närstående. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) ingår främjande av 

samarbetet mellan personal i sjuksköterskans yrkesroll. Resultatet i denna studie visar att 

kommunikationen inte fungerade alltid vilket skapade etisk stress hos sjuksköterskor med 

ansvar för döende patienter. Liknande resultat framkom i en studie av Hildén, Louhiala, 

Honkasalo & Palo (2004) som visade att kommunikationen underlättade förståelsen kring de 

val och beslut läkaren fattar. Att inte kunna förstå de val och beslut som läkarna har fattat och 

när kommunikationen inte fungerade helt, kunde leda till brister i samarbetet. Enligt Gutierrez 

(2005) och Nordam, Torjuul & Sorlie (2005) var en av orsakerna till uppkomst av etisk stress 

det bristande samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare. Detta menar Guiterrez (2005) och 

Nordam et al (2005) kunde leda till känslor av maktlöshet och frustration liknande 

upplevelser beskrivna i föreliggande studie. I föreliggande resultatet framkom liksom i Begat, 

Ellefsen och Severinsson (2005) studie att sjuksköterskorna ville få sina röster hörda och bli 

respekterade i de etiska beslut som bör tas i samråd mellan professioner. Enligt 

sjuksköterskorna i Guiterrez (2005), Nathaniel (2006) och Nordam, et al (2005) studie 

accepterade läkarna inte sjuksköterskornas uppfattningar och bedömningar, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna var tvungna att föra ändlösa diskussioner med läkarna om detta. På grund av 

detta upplevde sjuksköterskorna i Nordam, et al (2005) och Zuzelo (2007) studie etisk stress 

och läkarna ansågs vara ett hinder för att kunna utföra god vård i livets slut.  

Hildén, et al (2004) drog den slutsatsen att sjuksköterskor och läkare måste gemensamt 

kunna diskutera fram beslutet gällande övergången till palliativ vård. Enligt det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård (2012) krävs det god kommunikation mellan 
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yrkesprofessionerna och förståelse för varandras kompetens för att det ska leda till ett bra 

samarbete. Socialstyrelsen (2013) menar att samarbetet mellan de olika professionerna ska 

främja patientens livskvalitet och god vård i livets slut med hjälp av den goda 

kommunikationen inom teamet. För att beakta patientens behov står det beskrivet i det 

nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012) att hela teamet behöver samarbeta. Såsom 

sjuksköterskan behövs för att ge god omvårdnad, behövs även läkaren för att ge god 

medicinsk vård.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att etisk stress uppkom när det inte fanns 

någon tydlighet i vad vården syftar till för patienter som befinner sig i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna menade vidare att det var belastande att ständigt påminna om ett 

ställningsstagande gällande beslut om palliativ vård. Thacker (2008) menar att otydligheten 

kunde handla om läkarnas okunskap i att vårda patienter i livets slutskede. Det antas vara 

krävande för läkarna att ta ett beslut om palliativ vård för patienter som befinner sig i 

slutfasen av sitt liv. Sjuksköterskorna kan tillsammans med läkarna utföra ett bra arbete 

genom att utgå ifrån ett gemensamt mål i vårdandet av patienter i livets slutskede då det finns 

ett beslut fastställt. Brattgård (2005) menar att sjuksköterskan kan skapa och inge trygghet 

med fokus på att lindra lidande och att få närstående känna sig delaktiga genom en ökad 

förståelse för vad som sker och varför.  

Även bristande samsynen mellan vårdpersonal och närstående skapade etisk stress om 

närstående inte var insatt i patientens situation eller delaktig i patientens vård. Detta gjorde att 

närståendes förståelse för patientens tillstånd var mycket bristande och kunde därför leda till 

oenighet mellan sjuksköterskan och närstående. I många fall kunde närståendes närvaro ses 

som en resurs, men utan samsyn kunde den ha motsatt effekt om de närstående inte var 

mottagliga för den information som gavs och inte heller accepterade eller förstod patientens 

aktuella tillstånd. Närståendes frågor kring patientens vård kan enligt Meltzer & Huckabay 

(2004), Mobley Rady, Verheijde, Patel & Larson (2007) och Rice, Rady, Hamrick, Verheijde 

& Prendergast (2008) vara en bidragande faktor till etisk stress. Utifrån resultatet i 

föreliggande studie kunde mötet med närstående förbättras genom att närstående hade 

förståelse för patientens tillstånd. Genom att närstående har insikt i patientens vård blir miljön 

kring patienten lugnare och tryggare (Bjarnadottir, 2011).  

 

Känslor av otillräcklighet och misslyckande relaterade till tidsbrist  

I följande avsnitt diskuteras kategorin känslor av otillräcklighet och misslyckande där tidsbrist 

skapade dessa känslor som i sin tur skapade upplevelser av etisk stress. Patienter som läggs in 
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på den geriatriska vårdavdelningen är patienter som är multisjuka och löper hög risk för 

dödlighet. Det kan hända att patienter avlider ett dygn efter inskrivning, vilket i sin tur kunde 

försvåra sjuksköterskans arbete då hon varken hade hunnit etablera kontakt med patient eller 

dennes närstående. Enligt Socialstyrelsen (2011a) vårdas patienter en kortare tid på 

vårdavdelningen och Holst, Sparrman & Berglund (2003) understryker att detta kan ha stor 

inverkan på samspelet mellan sjuksköterska och patient. Därför blir det svårt för 

sjuksköterskan att få en bra relation med patienten under denna korta tid (Holst et al, 2003). 

Silfverberg (2005) betonar vikten av samspelet mellan sjuksköterska och patient. För att 

vårdkvaliteten ska vara god är det viktigt att sjuksköterskan inte upplever maktlöshet. När 

sjuksköterskan inte kan uppfylla det hon anser vara god vård uppstår etiskt betingade 

påfrestningar som sedan leder till känslor av otillräcklighet. Detta är smärtsamt för 

sjuksköterskan och kan i sin tur leda till konsekvenser för patienten (Silfverberg, 2005). 

Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att den geriatriska vårdavdelningen inte var 

anpassad för patienter som var i palliativt skede och det var kluvenheten i att vårda flera olika 

kategorier av krävande patienter som skapade upplevelser av etisk stress. Detta kunde 

bekräftas i Roche-Fahy och Dowlings (2009) och Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker (2005) 

studier där den geriatriska vårdavdelningen var inriktad mot kurativ behandling och inte 

utformad för att vårda patienter i palliativt skede. Att vårda patienter i palliativt skede på en 

geriatrisk vårdavdelning upplevdes av sjuksköterskorna som emotionellt betungande, då 

arbetstempot på den geriatriska vårdavdelningen ofta var hög och att det vårdades två 

patientkategorier med två vårdinriktningar på samma avdelning.  

Sjuksköterskorna i denna studie ville göra sitt yttersta för att ge god vård i livets slutskede, 

men på grund av tidsbrist hann de inte. I Hopkinson (2002) studie upplevde sjuksköterskorna 

att de inte räckte till på grund av tidsbrist, speciellt när de inte hade tid att svara på frågor 

gällande patientens vård. Sjuksköterskorna i denna studie hann inte alltid tillgodose sina 

patienters behov eftersom de hade andra administrativa arbetsuppgifter tillexempel 

dokumentation. Kälvemark et al (2003) skriver om att det administrativa arbetet är orsaken till 

begränsad tid för patienterna. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att prioritera patienternas 

behov, eftersom samtliga uppgifter inklusive tex dokumentation anses vara av stor vikt. Holst, 

et al (2003) och Mohan, et al (2005) beskrev i deras studier att tidsbrist var orsaken till 

uppkomst av känslor av otillräcklighet, misslyckade som kunde skapa etisk stress. Enligt 

Silfverberg (2005) utgörs etiskt betingat stress av otillräcklighetskänslor som uppstår när 

sjuksköterskan inte kan visa sina etiska ställningstaganden i handling. Vidare menar 
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Silfverberg (2005) att det kan handla om när sjuksköterskan vet vad omsorg är för patienten 

men inte har förmåga att realisera den.  

Sjuksköterskan tar ibland ansvar för det som de är osäkra om det tillhör hennes 

ansvarsområden. Hon kan ställa höga krav på sin egen förmåga och tro att hon kan uppfylla 

det hon anser är rimligt, vilket skulle gynna sjuksköterskans ansvarsområden om dessa 

förtydligades. Det som Silfverberg (1999) har valt att benämna syster-duktig-komplexet är 

inget ovanligt inom vården. Det är viktigt att vara medveten om hur stort ansvar 

sjuksköterskan kan ta det vill säga, vara medveten om sina begränsningar och vara realistisk i 

sina prioriteringar. När sjuksköterskan inte kan klara av att sätta gränser finns det risk att 

hon/han upplever känslor av otillräcklighet och misslyckade. Silfverberg (2006) betonar 

vikten av att föra en dialog och få stöd från tillexempel kollegor för att det som gynnar 

sjuksköterskans välbefinnande är även fördelaktigt för patienterna och organisationen. I 

Severinsson (2003) studie undvek sjuksköterskorna att prata om sina negativa upplevelser 

med sina kollegor, då de inte ville framstå som en dålig sjuksköterska. Det framkom i 

föreliggande studies resultat att stödet de fick från kollegorna upplevdes ha en positiv 

inverkan hos sjuksköterskorna och kunde lindra känslor av otillräcklighet samt motverka 

uppkomst av etisk stress. Det finns en stor risk att etisk stress kan leda till utbrändhet om inte 

sjuksköterskorna får stöd från omgivning, (Severinsson, 2003). Corley (2002), Silfverberg 

(2005) och Jameton (1984) skriver om hur organisatoriska faktorer påverkar uppkomsten av 

etiskt betingad stress. Corley (2002) hävdar att organisationen bör erbjuda stöd eller att det 

ska finnas stöd, för att undvika etisk stress. Rice, et al (2008) betonar vikten av att samtala 

med kollegor om deras upplevelser där de får möjlighet att bearbeta sina känslor och därmed 

undvika etisk stress. När sjuksköterskan får stöd från kollegorna menar Furman (2002) kan 

kvalitén i vården öka.   

 

Betydelsen av utbildning och erfarenhet   

Under denna rubrik kommer kategorin bristande kunskap och erfarenhet att diskuteras. I 

resultatet framkom att sjuksköterskorna ofta upplevde en osäkerhet och uttryckte även 

svårigheter i bemötandet av närstående. Sjukskötorskorna menade att de inte visste hur de 

skulle förhålla sig till närstående vilket i sin tur ledde till etisk stress. Att ha kunskap om 

patienten och närstående ansågs vara ofrånkomligt enligt Iranmanesh, Häggström, Axelsson 

och Sävenstedt (2009) som lägger tonvikten på kunskapen att kunna ge närstående den rätta 

informationen.   
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Bloomer, et al (2013) studie visar att sjuksköterskor är ovana och att de inte har tillräckligt 

med kunskap för att ge god vård i livets slut. Även i Philips, Halcomb & Davidson (2011) 

studie framkom att personal inte har rätt utbildning för att kunna bedöma när patienten bör gå 

från kurativ, botande vård till palliativ, lindrande vård. Philips et al (2011) menar vidare att 

det krävs utbildning för att kunna ge optimal vård i livet slutskede. Att inte ha den kompetens 

kunde i sin tur leda till att sjuksköterskorna upplevde etisk stress då patienterna inte fick 

adekvat symtomlindring och att både patient samt närstående inte fick det stöd som de var i 

behov av (Philips, et al, 2011).  

Sjuksköterskorna upplevde även osäkerhet vad gäller symtomlindring i samband med vård 

i livets slutskede. Bjarnadottir (2011) skriver om att sjuksköterskor som har lång erfarenhet 

inom vården har därmed ökat förtroende till sin egen förmåga. Von Essen (2005) styrker detta 

i sin studie och menar att kunskap erhålls genom erfarenheten och menar vidare att det är 

någonting som är omöjligt att läsa sig till. Det framkom i resultatet i föreliggande studie att 

osäkerheten hos sjuksköterskorna kvarstod trots sjuksköterskornas erfarenhet då  mera 

strukturerad kunskap om palliativ vård saknades. Sjuksköterkorna i Bloomer et al (2013) 

studie menade att det var vanligt med känslan av okunskap och osäkerhet, vilket även 

bekräftas i föreliggande studie. I Nordgren och Olsson (2004) studie framkom det att 

sjuksköterskor med kort erfarenhet upplevde svårigheter med att vårda patienter i livets 

slutskede och dennes närstående till skillnad från de sjuksköterskor som hade längre 

erfarenhet.  

Slutsats och praktiska implikationer  

Sjuksköterskor ville göra allt för att ge patienter som var i ett rehabiliteringsskede ett värdigt 

avslut trots högt arbetstempo och miljö som inte främjar värdig död. Det förekommer att 

patienter inte alldeles oväntat dör på den geriatriska vårdavdelningen. Det vårdas två 

patientkategorier med två vårdinriktningar, detta innebär att varje enskild individs varierande 

behov bör tillgodoses. Men att tiden inte alltid räcker till då målet med vården kan skilja 

mellan patienter och beslutet om brytpunkten fördröjs av bristande kommunikation och ibland 

bristande klarhet vem som ska initiera diskussionen och ta beslut. I föreliggande studie 

framkom det att samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare och 

sjuksköterska och närstående inte fungerade fullt ut men när det fungerade bra minskade 

sjuksköterskornas etiska stress. Närstående till patienter i palliativt skede kunde både ses som 

en resurs men också som ett hinder.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Fler empiriska studier som utförs i olika vårdkontexter kan ytterligare öka kunskap om etisk 

stress. Fokus där skulle kunna vara på de lyckade situationer där etisk stress motverkas eller 

förebyggs med tillexempel utvärdering av olika interventioner avsedda för att minska etisk 

stress 
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Bilaga 1.  

Förfrågan om samtycke till medverkan till Dig som är 

verksamhetschef på geriatrisk vårdavdelning  

Studien vänder sig till sjuksköterskor ev. specialistsjuksköterska inom geriatrisk vård och 

avser att undersöka sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i samband med att vårda 

patienter i livets slutskede. Målet är att få en fördjupning och ny kunskap i ämnet om hur 

sjuksköterskor i geriatrisk vård upplever den etiska stressen i arbetet i samband med att vårda 

patienter i livets slutskede. 

Med denna information tillfrågas Du som är verksamhetschef om samtycke till att 

sjuksköterskor i er verksamhet får delta i studien.  

Min önskan är att få intervjua ca 10 sjuksköterskor inom geriatrisk avdelning. Intervjun 

kommer att genomföras som en enskild intervju och kommer att pågå i ca 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan sparas på ett dataminne (USB). För att underlätta 

bearbetningen skrivs intervjuerna ut. Det insamlade materialet kommer att förvaras inlåst. 

Namn och andra personuppgifter kommer att avidentifieras och materialet kommer att 

användas endast för denna studie. När alla intervjuer är genomförda skrivs en rapport och då 

förstörs dataminnet. Rapporten kommer därefter att finnas tillgänglig både i pappersform och 

elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek.  

 

För Ditt samtycke, fyll i nedanstående:  

 

 

___________________________________               ________________________________ 

Underskrift     Namnförtydligande 

 

Om du har några frågor om studien, kontakta nedanstående personer. 

 

  

Handledare     Studerande  

Vera Dahlqvist, RNT, PhD, Lektor/Senior lecturer      Ebru Ayranci, leg ssk, fil kand.  

Email: vera.dahlqvist@esh.se     Email: ebru.ayranci@student.esh.se 

Tel: +46 8 555 050 82     Tel: xxx xxx xxxx 

mailto:vera.dahlqvist@esh.se
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Bilaga 2.  

Till dig som är sjuksköterska på en geriatrisk vårdavdelning: 

Förfrågan om att delta i en studie 

Studien vänder sig till Dig som är sjuksköterska ev. specialistsjuksköterska inom geriatrisk 

vård och avser att undersöka sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i samband med att 

vårda patienter i livets slutskede. Målet är att få en fördjupning och ny kunskap i ämnet om 

hur sjuksköterskor i geriatrisk vård upplever den etiska stressen i arbetet i samband med att 

vårda patienter i livets slutskede. 

Med denna information tillfrågas Du om du kan tänka dig att delta i denna studie. 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en enskild intervju som kommer att pågå i 

ca 30-60 minuter. Intervjun kommer med Ditt medgivande att spelas in och sedan sparas på 

ett dataminne (USB). För att underlätta bearbetningen skrivs intervjuerna ut. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras inlåst. Det är Ebru Ayranci som kommer att intervjua. Namn 

och andra personuppgifter kommer att avidentifieras och materialet kommer att användas 

endast för denna studie. När alla intervjuer är genomförda skrivs en rapport och då förstörs 

dataminnet. Rapporten kommer därefter att finnas tillgänglig både i pappersform och 

elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek.  

Det är frivilligt att delta i denna studie och Du kan avbryta din medverkan när Du vill utan att 

ange några skäl.  

Om Du intresserad att delta i denna studie eller har du övriga frågor kring studien kan du 

kontakta nedanstående personer. 

 

För att lämna samtycke till Ditt deltagande i studien, var god skriv under. 

 

____________________________________                        _____________________________________ 

Underskrift                              Namnförtydligande 

 

Handledare              Studerande  

Vera Dahlqvist, RNT, PhD, Lektor/Senior lecturer    Ebru Ayranci, leg ssk, fil kand.  

Email: vera.dahlqvist@esh.se         Email:ebru.ayranci@student.esh.se 

Tel: +46 8 555 050 82           Tel: xxx xxx xx xx 

mailto:vera.dahlqvist@esh.se
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Bilaga 3. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Kod Kategorier 

…så jag blev fast där ett tag.. när ja kom ut från de rummet 

så säger min undersköterska att.. han som kom in och va 

dålig han har gått bort… och då känner jag mig väldigt 

otillräcklig.. för jag hade ju velat vart hos honom…. 

Känner mig 

otillräcklig.  

Räcker inte till.  Känslor av otillräcklighet och 

misslyckande  

..att man har det klart för sig att nu är det palliativ vård som 

gäller… att man inte ska göra onödiga.. utan att det är för 

patientens bästa…in i det sista.. sånt kan göra mig 

frustrerad.. att läkarna inte tar mig på allvar… och det tar så 

himla lång tid innan besluten fattas….  

Att inte bli tagen på 

allvar och 

frustrerad. 

Maktlös och 

frustrerad 

Känslor av maktlöshet och 

frustration  

Jag vill inte vara den som knuffar någon över kanten… för 

det är ju sederande och andningsdeprimerande och de där 

kan jag känna ibland att har han ont eller har han inte ont 

och hur mycket kan jag ge egentligen…  

Att känna sig osäker  Osäkerhet Bristande kunskap och erfarenhet  

o så sa dem att mamma rosslar jätte mycke.. hon sa såhär 

mamma rosslar jätte mycket hon har jätte jobbigt me 

andningen.. ja hörde ingenting.. ja hörde ingenting… 

Närstående 

upplever en sak och 

sjuksköterskan en 

annan. 

Oense med 

närstående. 

Bristande samsyn med vårdpersonal 

och närstående 

 


