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Abstrakt 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra 
situationer i omvårdnad. Tjugosju vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Studien resulterade i tre kategorier: att möta sin egen oförmåga och svårighe-
ter att påverka, att inte kunna möta patienters behov leder till stress och rädsla att göra fel, att 
medicinsk behandling ibland går för långt och upplevs omänsklig. Kvalitativ och kvantitativ 
beslutsmodell är två exempel på hur man kan analysera och lösa etiskt svåra situationer. Den 
fördjupade kunskapen om vilka situationer, sjuksköterskor upplever etiskt svåra tydliggör de-
ras behov av stöd och förståelse. Denna kunskap tillsammans med fortsatt forskning kan ge-
nom att sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra situationer åskådliggörs från ett inifrån-
perspektiv bidra till utveckling inom omvårdnad. 
 
Nyckelord: sjuksköterskor, upplevelse, etiskt svåra situationer,  omvårdnad, kvalitativ inne-
hållsanalys, litteraturstudie, oförmåga, stress, behandling, omänsklig. 
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Sjuksköterskors mål är alltid att förebygga hälsa och att hjälpa människor att hantera sin sjuk-

dom. När en sjuksköterska ger omvårdnad påbörjar de en relation med patienter och deras an-

höriga, och engagerar sig fortgående i patienten mer än med någon annan i hälso- och sjuk-

vårdsteamet. Sjuksköterskor kan uppleva etiska konflikter när de ger omvårdnad. När sjuk-

sköterskan vårdar patienter med olika religiösa, kulturella och moraliska värderingar uppda-

gas andra värderingar än hennes egna. Detta kan leda till att etiskt svåra situationer uppstår 

(Redman & Fry, 2000). 

Enligt SOSFS (1993:17) är syftet med omvårdnad att stärka hälsa, förebygga sjukdom och 

ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, 

minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Maeve (1998) menar att vid omvård-

nad av en patient med en allvarlig sjukdom krävs erfarenhet, kärlek, medkänsla, öppenhet och 

samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan fungerar som en förespråkare 

för patienten, familjen och som arbetsledare för personal. När sjuksköterskan engagerar sig i 

patienten och familjen, måste sjuksköterskan ofta hantera svåra emotionella krav, komplice-

rade frågor och professionella begränsningar och förpliktelser. För patienten är en möjlig död 

eller vetskapen om ett eventuellt lidande plågsamt, liksom för sjuksköterskan som möter des-

sa människor i sitt yrke. Peer och Rakich (1999) beskriver att sjuksköterskor spenderar myck-

et av sin tid med att hantera svåra etiska omvårdnadssituationer vilka resulterar i sökande efter 

resurser för att kunna hantera etiska problem. Sjuksköterskor kan hantera svåra omvårdnadssi-

tuationer genom att använda sig av levnadsregler och livsåskådningar. Dessa ger förutsätt-

ningar att göra de etiskt svåra omständigheterna kända och förstådda.  

 

Etik är läran om moral och är centralt i processen att fatta beslut. Etik är principen om lämp-

ligt professionellt uppträdande beträffande de rättigheter och skyldigheter som hälsovårdsper-

sonal, patienter och kollegor har. Etik guidar människan i mänskligt beteende på både person-

lig och professionell nivå. Eftersom etik grundas på personliga övertygelser och värderingar, 

kan upprättandet av etiska principer leda till konfliktfyllda tolkningar. När man fattar etiska 

beslut krävs vägledning och kunskap om den etiska teorin, de etiska principerna och hur man 

använder sig av dem. Om man inte förbereder sig kan processen baseras på en personlig käns-

la om rätt eller fel i de etiska besluten. Sjuksköterskorna måste förberedas under grundutbild-

ningen i att utveckla etiska beslutsfattande förmågor (Dinç & Görgülü, 2002; Peer & Rakich, 

1999). Etik är en social beståndsdel som hjälper oss att undersöka och förstå moraliskt bete-

ende och mänskligt uppförande. Att tänka moraliskt handlar om erfarenhet och kunnande vil-
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ket är det samma som säkerhet. Kunnande innebär säkerhet och moraliskt kunnande innebär 

moralisk säkerhet. Sjuksköterskor tänker på moral och de utför också moraliska handlingar i 

deras strävan efter svaret på moraliska dilemman (Dinç & Görgülü, 2002; Peer & Rakich, 

1999). Den etiska komponenten inom omvårdnad fokuserar på uppfattningen om plikt, vad 

som är gott och riktigt, moraliska krav och den etiska ramen som används när man fattar mo-

raliska omdömen. Etik inom omvårdnad lärs genom erfarenhet eftersom den beror på erkän-

nandet av framträdande etiska skillnader olika situationer och olika människor (Noureddine, 

2001). För att ett etiskt dilemma ska uppstå krävs att ett val måste existera mellan olika tillvä-

gagångssätt. Varje handlingssätt eller dess konsekvenser måste innehålla en fullständigt an-

norlunda värdering och den som fattar beslut måste tänka på att de personliga värderingar 

man har påverkar ett beslut (Peer & Rakich, 1999). 

 

Moral spelar en stor roll i mänskligt liv och förser människor med sociala principer. Dess spe-

ciella funktion är att ge människan en vägledning i hur man ska balansera det bra och rätta, 

samt de möjligheter som samhället har att erbjuda. Att hjälpa människor i saker som gäller 

hälsa och sjukdom är en moralisk handling vars mål är att göra vad som är gott och rätt och 

att undvika det som är dåligt och skadligt. I vår strävan att göra gott och rätt försätter vi oss 

själva i situationer där det kan ifrågasättas om våra handlingar är etiskt rätta. I många fall är 

det helt enkelt så att sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte lyssnar tillräckligt på patien-

ten och att sjuksköterskan inte ägnar patienten tillräckligt med tid. Många beslut som fattas i 

människors personliga, sociala och professionella liv är moraliska handlingar eftersom de är 

resultatet av en handling och handlingen själv har en given natur och speglas av människors 

motiv, karaktär och position. När man resonerar moraliskt fokuserar man på kognitiva proces-

ser och tar etiska överväganden i beaktning, medan ett moraliskt uppförande medför etiska 

beslut som därefter blir till handling (Fealy, 1995; Noureddine, 2001). Moral kompetens är en 

kvalité som finns hos sjuksköterskor som över en tid har utvecklat ett effektivt och duktigt 

sätt att arbeta på. Moraliskt kompetenta sjuksköterskor fokuserar inte sina tankar på arbetet el-

ler sina moraliska beslut slumpmässigt eller utan att reflektera (Woods, 1999). 

 

Moraliska konflikter definieras som situationer innehållande konflikter av moraliska värde-

ringar hos sjuksköterskan, sjuksköterskor emellan och/eller mellan sjuksköterskor och patient. 

Moraliska konflikter berör vilken handling som var den moraliskt rätta, vid situationer där 

förpliktelser var oklara. Sjuksköterskor upplever moraliska/etiska konflikter som moralisk 

osäkerhet då de är osäkra på vilka moraliska principer eller värderingar som ska tillämpas i si-
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tuationer. Moraliska dilemman är när två eller flera principer är praktiskt tillämpningsbara 

som båda ömsesidigt men oförenligt stödjer en handling (Redman & Fry, 2000). 

För att få en fördjupad förståelse och kunskap om sjuksköterskors situation var syftet med 

denna studie att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra situationer i omvårdnad.  

 

Metod 
Litteratursökning 

De bibliografiska referensdatabaser som använts är Academic Search Elite, MedLine och 

Ahmed. De sökord som användes var: nursing, experience, ethics, difficult, situations. Efter-

som denna litteraturstudie avser att belysa sjuksköterskans upplevelse av etiskt svåra situatio-

ner i omvårdnad har endast vetenskaplig litteratur med inifrånperspektiv används där sjukskö-

terskornas subjektiva upplevelser beskrivs. Urvalskriterierna som användes för att begränsa 

sökningen var att artiklarna ej fick vara skrivna före 1992. Detta resulterade i att tjugosju ar-

tiklar valdes ut för analys.  

 

Analys 

Den metod som använts vid analysen av de vetenskapliga artiklarna var kvalitativ innehålls-

analys, som är ett brett sätt att analysera data, då forskaren analyserar innehållet av det berät-

tade för att fastställa teman eller mönster (Polit & Hungler, 1999, s. 209). Enligt Down-

Wamboldt (1992) är innehållsanalysens mål att förstärka resultatets slutsatser genom att man 

relaterar kategorierna till innehållet eller miljön som ledde fram till datamaterialet. Målet är 

också att få fram ny kunskap och förståelse till ett fenomen under studiens gång. Innehålls-

analysen erbjuder en systematisk och objektiv metod att skapa valida slutsatser från muntlig, 

visuell och skriven data för att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Sedan skapas en 

detaljerad och systematisk återgivning av de teman och resultat intervjuerna resulterat i. Te-

man och intervjuer sammanförs i ett rimligt och ingående kategorisystem (Burnard, 1991). 

Ansatsen i en innehållsanalys kan antingen vara latent eller manifest. Den manifesta beskriver 

den synliga och den självklara komponenter i en kommunikation, medan den latenta fokuserar 

på indirekta känslor (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Analysarbetet påbörjades med läsning av de för analysdelen utvalda vetenskapliga artiklarna. 

De artiklar som svarade mot syftet – sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra situationer i 

omvårdnad – togs ut (Tabell 1). Dessa artiklar lästes om ytterligare för att få en känsla av hel-
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heten. Därefter togs textenheter ut, vilka sedan kondenserades till att-satser för att få kärnan i 

sjuksköterskornas upplevelse. Utifrån dessa kondenseringar gjordes en första kategorisering, 

som sedan sammanfördes med varandra. Kategorier med liknande innehåll sammanfördes för 

att reducera antalet kategorier och bilda bredare kategorier. Med syftet att finna ytterligare 

samband mellan de olika kategorierna genomfördes kategoriseringen i sex steg, varvid slutli-

gen tre kategorier framkom (Tabell 2). Under arbetets gång var det nödvändigt att gå tillbaka 

till textenheterna och artiklarna för att se att inte viktig information fallit bort och att textens 

innebörd inte ändrats. Det var också nödvändigt att gå tillbaka till kategoriseringen eftersom 

det under arbetets gång upptäcktes att kategorier gick in i varandra. 

 

Tabell 1 Översikt över analyserade artiklar ingående i resultatet (n=27) 
Författare, år  Typ av studie  Deltagare  Metod  Huvudfynd 
         
Dierckx et al. 
(2002) 

Kvalitativ   32 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Sjuksköterskornas beskriver de svårighe-
ter de upplevt när de deltagit i etiska mö-
ten samt på vilket sätt etiska möten kan 
fungera som en hjälp i bra omvårdnad. 
De svårigheter de identifierade var: att 
inte ha tid för patienten, att läkarna inte 
lyssnar på dem, att se lidande etc. 

         
Doutrich et al. 
(2001) 

Kvalitativ   18 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Japanska sjuksköterskor beskriver etiska 
problem i vården och deras svar jämförs 
med svar från sjuksköterskor i USA. För 
båda länderna var smärtlindring ett etiskt 
problem. Det var även svårt att göra det 
bästa för patienten eftersom patientanta-
let ständigt ökade. 

         
Erlen, 2001  Kvalitativ   22 sjuksköters-

kor 
Intervjuer  Etiska problem i form av brist på kontroll 

över deras utövande och potentiell skada 
för patienter och dem själva beskrivs.  

         
Erlen et al. 
(1997) 

 Kvantitativ  61 sjuksköters-
kor 

Frågeform 
ulär 

Sjuksköterskorna tog etiska beslut till 
förmån för patientens bästa och gick 
därmed ofta emot läkarna, varvid kon-
flikter uppstod.  

         

Georges & Gryp-
donck (2002) 

Kvantitativ  16 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Sjuksköterskor som är delaktiga i pallia-
tiv vård beskriver deras upplevelser av 
etiska bekymmer, som t.ex. att se lidan-
de, att smärtlindra och att tala med anhö-
riga. 

         
Grundstein- 
Amador (1992) 

Kvantitativ  9 sjuksköterskor 
och 9 läkare 

Intervjuer  Sjuksköterskor, läkare agerar olika bero-
ende på olika värderingar, motivation och 
förväntningar. Resultatet visar också att 
det finns stora brister i kommunikationen 
mellan dem.   
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=27) 
Författare, år  Typ av studie  Deltagare  Metod0  Huvudfynd 
         
Haugen Bunch 
(2000) 

Kvantitativ  11 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Information och klargörande till anhöriga 
var en viktig del i arbetet på en intensiv-
vårdsavdelning.  

       
Haugen Bunch 
(2001) 

Kvalitativ   15 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Sjuksköterskorna identifierade olika etis-
ka dilemman, t.ex. begränsade resurser; 
personalbrist; avsluta eller fortsätta be-
handling etc.   

         
Kelly ( 1998)  Kvalitativ   23 sjuksköters-

kor 
Intervjuer  Moralisk stress var en konsekvens av vil-

jan att bevara moralisk integritet hos ny-
blivna sjuksköterskor. 

         
Killen (2002)  Kvantitativ  1500 sjukskö 

terskor 
Frågeformulär Bekymmer angående informerat sam-

tycke och kvalitetsomvårdnad var de 
mest frekventa moraliska dilemman.  

         
Kuuppelomäki & 
Lauri (1998) 

Kvalitativ   32 patienter,  
13 sjuksköters-
kor och 13  
läkare. 

Intervjuer  Etiska dilemman uppkom vid diagnosen, 
när information skulle ges och behand-
ling av smärta 

         
Lindahl & Sandman 
(1998) 

Kvalitativ   6 sjuksköters-
kor 

 Intervjuer  Att vara patienters förespråkare innefattar 
att bygga en vårdande relation, att vara 
en moralisk förebild etc. 

         
Lindseth et al. 
(1994) 

Kvalitativ   13 sjuksköters-
kor och åtta  
läkare 

Intervjuer  Etiskt svåra vårdepisoder beskrivs: att 
möta döden, vara öppen till ens egna och 
andras åsikter, hantera medicinsk tekno-
logi och att greppa omvårdnad som hel-
het.  

         
Maeve (1998)  Kvalitativ   9 sjuksköter 

skor och 9  
läkare 

Intervjuer  Sjuksköterskorna använde sina patienters 
liv för att utveckla sina egna personliga 
och professionella liv. De använde pati-
enternas upplevelser i arbetsutövandet, 
forskning och undervisning för att kunna 
utöva en bättre vård och omsorg.   

         
Melchert et al. 
(1997) 

Kvalitativ   12 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Sjuksköterskors beskrev etiska bekym-
mer i form av att det var svårt att förena 
vad de lärt sig under utbildningen, med 
verkligheten på en vårdavdelning. De 
upplevde även att det var svårt att påver-
ka läkarnas beslut, samt att göra sig hör-
da.  

         
Morrissey (1997)  Kvalitativ   18 sjuksköters-

kor 
Intervjuer  Sjuksköterskor beskrev etiska problem 

som t.ex.: att ge information till patient 
och deras familj; att vara patientens före-
språkare och att tvingas se på mänskligt 
lidande, men inte ha förmågan att kunna 
påverka. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=27) 
Författare, år  Typ av studie  Deltagare  Metod  Huvudfynd 
         
Oberle & Hughes, 
2001 

Kvalitativ   7 läkare och  
14 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Kärnproblemet för sjuksköterskor och lä-
kare var att vara vittne till lidande, vilket 
bidrog till en moralisk plikt att lindra li-
dandet.  

         
Skott (2003)  Kvalitativ   11 sjuksköters-

kor 
Intervjuer  Ett försök till att få mening i tillvaron för 

sjuksköterskor är t.ex. att få en relation 
till patienten både på ett professionellt 
och känslomässigt plan.  

         
Söderberg et al. 
(1993) 

Kvalitativ   20 underskö-
terskor, 20 sjuk-
sköterskor och 
20 läkare.  

Intervjuer  Alla tre grupperna såg sig själva som att 
de hade bristande inflytande över de 
etiskt svåra situationerna.  

         
Söderberg et al. 
(1996) 

Kvalitativ   8 undersköters-
kor, 12 sjukskö-
terskor och 10 
läkare 

Intervjuer  När de mötte tragedi pekade deras känsla 
av medmänsklighet mot de etiska pro-
blemen, till möjligheten att lösa proble-
men. 

         
Söderberg et al. 
(1997) 

Kvalitativ   20 sjuksköters-
kor. 

Intervjuer  Värdighet leder till värdighet, vilket för-
bereder sjuksköterskor för den etiska di-
mensionen.  

         
van der Arend & 
Remmers-van  
den Hurk (1999) 

Kvantitativ  1513 sjuk 
sköterskor 

Frågeform- 
ulär 

De mest moraliskt problematiska situa-
tionerna var när kollegor bemötte patien-
ter på ett verbalt aggressivt sätt och när 
medicinsk behandling gavs mot patien-
tens vilja. 

         
Vogel Smith 
(1996) 

 Kvalitativ   19 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  Fyra vanliga aspekter på etiskt be-
slutstagande framgick: problemets inne-
håll, vad som utlöst problemet, den etiska 
beslutstagarprocessen och vad som blev 
resultatet av problemet.  

         
von Post (1996)  Kvantitativ  124 sjuksköters-

kor 
Frågeformulär De etiska dilemman som beskrevs var 

värderingskonflikter, de som kom från 
patientens rätt till självbestämmande, de 
som uppkom i omvårdnaden av patienter 
och de som uppkom från bristande plats-
tilldelning på arbetsplatsen.  

         
Wurzbach (1995)  Kvalitativ   25 sjuksköters-

kor 
Intervjuer  Fem kategorier: moralisk övertygelse, 

stark moralisk övertygelse, blygsam mo-
ralisk övertygelse, moralisk osäkerhet 
med övertygelse och moralisk osäkerhet 
beskrevs av sjuksköterskorna.  

         
Wurzbach (1999)  Kvalitativ   20 sjuksköters-

kor. 
Intervjuer  Moralisk säkerhet och därmed övertygel-

se i sin profession bidrog till att sjukskö-
terskor kunde stå för sina åsikter och tala 
för de saker de trodde på.  
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Översikt över artiklar ingående i analysen (n=27) 

Författare, år  Typ av studie  Deltagare  Metod  Huvudfynd 
         
Åström et al. (1995) Kvalitativ   18 sjuksköters-

kor 
Intervjuer  Sjuksköterskor med stor erfarenhet har 

lättare att kunna hantera etiskt svåra situ-
ationer, än sjuksköterskor med begränsad 
erfarenhet. Studien trycker på hur viktigt 
det är att ha kontinuerlig utbildning i hur 
man ska hantera etiska situationer.   

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier (Tabell 2) som presenteras i texten nedan och illustreras 

med citat i artiklarna.  

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=3) 

 
Kategorier 
 
Att möta sin egen oförmåga och svårighet att påverka. 
 
Att inte kunna möta patienters behov leder till stress och rädsla att göra fel. 
 
Att medicinsk behandling ibland går för långt och upplevs omänsklig 
 
 
Att möta sin egen oförmåga och oförmåga att påverka. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att problem ofta var relaterade till deras lägre position i 

den hierarkiska strukturen. De upplevde att de var tvungna att göra uppoffringar och äventyra 

deras integritet p.g.a. hierarkin inom hälso- och sjukvård gentemot sjuksköterskornas plikttro-

genhet och ansvarsområden (Grundstein-Amado, 1992; Oberle & Hughes, 2001). Sjukskö-

terskor fick känslor av ångest när det brast i kommunikation med kollegor. De kände sig även 

oförmögna att artikulera moraliska problem på ett förståeligt sätt för kollegor (Georges & 

Grypdonck, 2002). Sjuksköterskorna kände ofta att läkare inte kommunicerade vid rätt tillfäl-

le med familjen och deras bekymmer var huruvida patienter och familjer hade fått rätt och 

adekvat information vid lämplig tidpunkt, speciellt i situationer där de förväntades ta beslut 

om fortsatt behandling. I analysen framkom det att sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

och deras familjer ofta kom till dem efter samtalet med läkaren och frågade vad läkaren sagt, 

eftersom de inte förstod de termer som använts (Georges & Grypdonck, 2002; Oberle & Hug-

hes, 2001). 
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Sjuksköterskorna upplevde det svårt att påverka läkarna och deras beslut om behandling och 

upplevde att läkarna ofta var ovilliga att skriva ut analgetika och istället försökte hålla smär-

tan under kontroll genom att använda andra metoder. Det framgick även att när läkemedel 

skrevs ut var doserna inte alltid stora nog. Sjuksköterskorna poängterade också att medicine-

ring endast gavs till patienter om och när det var nödvändigt istället för på regelbunden basis 

(Kuuppelomäki & Lauri, 1998).  Sjuksköterskorna berättade om vårdepisoder då de hade 

skämts över omvårdnaden som gavs, men där de inte hade tillräckligt med mod eller inflytan-

de att förändra saker på det sätt de ville, speciellt gentemot läkarna. Trots att sjuksköterskorna 

kände att de kunde göra en professionell bedömning och hade en detaljerad förståelse för pa-

tientens förhållande, blev de inte lyssnade till av läkarna och var oförmögna att påverka be-

slut. De var djupt oroade över beslutsprocessen, eftersom besluten inte var deras att fatta och 

deras tankar kretsade runt hur och varför andra kom fram till beslutet. Deras oförmåga att på-

verka beslut och beslutsprocesser bidrog till konflikter och missförstånd med läkare (Oberle 

& Hughes, 2001; Söderberg & Norberg, 1993). Sjuksköterskorna beskrev att de ofta var 

tvungna att gå emot kollegor och riskera lojaliteten till dem för att tillgodose patienters vilja 

och önskan, eftersom deras uppgift var att agera som patientens förespråkare. Sjuksköterskor 

övervägde åsikter från andra, såsom patienten, familjen, kollegor och sig själv. Fastän sjuk-

sköterskor, läkare och anhöriga agerade utifrån patientens bästa, såg man olika lösningar eller 

hade olika syn på samma lösning. Man valde tillvägagångssätt som man trodde skulle gynna 

patienten och trots kunnande och stödjande bevis, valde man olika tillvägagångssätt som 

gjorde den andra parten upprörd. (Lindahl & Sandman, 1998; Vogel Smith, 1996; Wurzbach, 

1999).  

 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att påverka organisationen pga. otillräckliga resurser och 

krav på ökad effektivitet. Dessa otillräckliga resurser och krav på ökad effektivitet blev etiska 

dilemman, eftersom det gjorde att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och inte kunde 

vårda patienterna på rätt sätt. De upplevde att det i många situationer var extremt svårt att 

genomföra lämpliga handlingar pga. administrativa brister, som gav förseningar eller inställda 

procedurer. Vidare upplevde de att problem löstes när det passade en avdelning eller utövare 

och inte till förmån för patienten eller familjen (Killen, 2002; von Post, 1996). 
 

I feel doctors approach families too late, when the families are 

stressed. And I think they are unable to even approach this problem. 
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They finally get around to it... but in quite a few cases I feel that fami-

lies have gone through a lot of unnecessary suffering.  (Oberle & 

Hughes, 2001). 

 

Sometimes you would want to see the painkiller prescribed on an 

regular basis. But the doctor says, “Only when necessary”. I would 

not dare to tell the doctor, but I may mention it at staff meetings (Kil-

len, 2002). 

 

As nurses are left in this pivotal position of communicating, one is 

tempted to ask whether doctors sometimes speak a different language 

(Morrissey, 1997). 

 

I fought for it, to keep her. The others (staff) were angry with me but... 

(Lindahl & Sandman, 1998)  

 

Att inte kunna möta patienters behov leder till stress och rädsla att göra fel. 

Tidsbrist var ofta ett argument som användes för att dölja andra problem, och kunde även ut-

göra ett genuint problem för etisk reflektion. Sjuksköterskorna uttryckte att vissa arbetsupp-

gifter var så tidskrävande att andra omvårdnadsuppgifter inte kunde utföras, och att det inte 

fanns utrymme för kritisk reflektion av omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna upplevde att 

bristen på tid gjorde det svårt för dem att göra prioriteringar och att de vid vissa tillfällen för-

lorade sin självbehärskning, när ingen såg eller förstod deras situation. Stressen av att inte 

kunna göra det bästa för patienten gjorde att de endast såg död och lidande och upplevde att 

de inte ville fortsätta längre (Dierckx de Casterlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe & 

Gastmans, 2002; Åström, Furåker & Norberg, 1995).  Sjuksköterskorna kände det moraliska 

kravet att vårda, men de kunde inte alltid förverkliga detta krav i praktiken (Maeve, 1998). 

Sjuksköterskorna bar på krävande patientbördor och arbetade övertid, vilket gjorde dem ut-

mattade och upplevde stress och frustration när det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor 

för att ge patienterna den kvalitetsvård de behövde. När sjuksköterskor hade flera kritiskt sju-

ka patienter och inga pengar att anställa fler kvalificerade sjuksköterskor för att kunna ge sä-

ker omvårdnad, blev de bekymrade. De kände att de ofta inte hade tillräckligt med sjukskö-

terskor på sina skift och kände att de blev tvungna att tilldela en mindre kvalificerad sjukskö-
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terska till patienten och detta upplevdes som farligt och oetiskt (Erlen, 2001; Haugen Bunch, 

2001).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att stressen i deras vardag gjorde att huvudproblemet för dem inte 

bara var att bestämma vad som var det rätta och goda att göra, utan även att bestämma hur 

man skulle göra rätt och gott. De upplevde en konflikt mellan sin önskan att uppnå det bästa 

för deras patienter och deras anhöriga, samt sina egna känslor av maktlöshet av att inte kunna 

möta dessa önskningar effektivt. I denna etiska kamp mellan önskan att ge realistisk behand-

ling och vård och brist på kunskap om vad som är realistisk behandling och omvårdnad, 

tvingades känslan av förtvivlan fram (Grundstein-Amado, 1992; Melchert, Udén & Norberg, 

1997; Söderberg & Norberg, 1993; Söderberg, Norberg & Gilje, 1996; van der Arend & 

Remmers-van den Hurk, 1999).  

 

Nyutbildade sjuksköterskor kände brist på självförtroende i sin kliniska förmåga och rädsla av 

att göra fel. Detta resulterade i upptagenhet med arbete. Även om detta var en normal över-

gångsfas för en novis, upplevde de skuld. Bland annat, kritiserade de sig själva över hur 

mycket tid de spenderade med sina sjuksköterskeanteckningar, att de inte spenderade tid med 

en patient som var rädd eller döende, sin oförmåga att göra sig hörda när de upplevde att en 

patient blev illa behandlad eller inte respekterades, eller att inte kunna utföra en behandling på 

det sätt som de lärt sig. Det oundvikliga i bristande resurser och brist på tid orsakade att man 

inte gjorde det som man uppriktigt upplevde vara det rätta och goda att göra (Kelly, 1998). De 

upplevde också att de regelbundet var tvungna att hantera etiska dilemman som rör patient-

vården. De ständiga förändringarna i hälso- och sjukvården, samt den teknologiska utveck-

lingen inom vården bidrog till att sjuksköterskor upplevde ytterligare stress. Eftersom den nya 

teknologin tog upp stor del av den tid de tidigare spenderade med omvårdnad av patienten 

(Erlen & Sereika, 1997). 

 

With the best will in the world, the nurse cannot engage in these nec-

essary training activities because she is pressed for time. Critical ex-

aminations and answering of this request for care will lead to a. situa-

tion in which the nurse lacks time to engage in other necessary patient 

care (Dierckx de Casterlé et al., 2002). 

 

I have no time to be caring (Kelly, 1998). 
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My standards have lowered… I can’t meet needs the way I used to. 

It’s physically and emotionally impossible, on the majority of my 

shifts, to meet those needs, which leads to a lot of frustration (Oberle 

& Hughes, 2001). 

 

Att medicinsk behandling ibland går för långt och upplevs omänsklig 

Sjuksköterskorna uppgav att patienter ofta inte gavs möjligheten att dö med värdighet. Detta 

faktum var kopplat till att läkarna inte vågade avbryta behandling och att de inte tog patien-

tens önskningar på allvar. Sjuksköterskorna påpekade att patienter ganska ofta inte ville ha en 

förlängd behandling utan ville dö i lugn och ro. Förlängd behandling resulterade ofta i me-

ningslöst lidande och för sjuksköterskorna uppstod etiska problem så fort som behandlingen 

förlorade sin mening, sitt hopp eller värdighet. Sjuksköterskorna kände hopplöshet när be-

handling och handlingar resulterade i att patienten upplevdes som försökskaniner; när ingen 

känslomässigt skyddade patientens sårbarhet, när sättet att avsluta behandling uppfattades 

som dödshjälp eller när döden innefattade skräck p.g.a. dess brist på värdighet. Sjuksköters-

korna mötte dilemman när personalen inte skyddade patienten från skada och förbisåg respek-

ten för patientens värdighet. (Lindseth, Marhaug, Norberg & Udén, 1994; Söderberg & Nor-

berg, 1993; Söderberg et al., 1996; von Post, 1996).  

 

Man upplevde osäkerhet i situationer där man inte visste hur länge behandlingen skulle fort-

sätta när utgången var oviss. Det upplevdes oetiskt att inte behandla en patient så länge som 

den kliniska bilden var oklar. När bilden blev klarare, utvecklades frågor om fortsatt behand-

ling, till stressiga och känslomässiga situationer för sjuksköterskorna. Beslut om att inte fort-

sätta behandling var kliniskt, psykologiskt och etiskt påfrestande för sjuksköterskor eftersom 

de även måste lyssna till familjens oro och stress.  

 

Vid vård av svårt sjuka människor var även nutrition ett etiskt problem, då man var tvungen 

att besluta om man skulle undanhålla eller upphäva artificiell nutrition och vätska i de sista 

stadierna av livet, eller inte. Dessa frågor blev ännu mer betydelsefulla när patientens livskva-

litet bestämdes av en annan individ (Haugen Bunch, 2000; Haugen Bunch, 2001; Wurzbach, 

1995).   
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Sjuksköterskorna upplevde det påfrestande att se patienternas lidande och speciellt då smärtan 

inte kunde kontrolleras och det inte fanns mer att göra för patienten. Smärta upplevdes som 

det svårast problemet för både patienten och sjuksköterskan (Doutrich, Wros & Izumi, 2001).  

 

I used to think that, from this patient’s perspective, he got the most 

undignified death ever imagined! Everything went wrong. This old 

hermit, a shy reserved human being, passed away uncovered, while 

lots of professionals were tearing and scratching him. It was terrible! 

(Söderberg, Gilje & Norberg, 1997). 

 

We’re trained to make a decision and do it… But yet if you take the 

whole thing down the line it might not be the right thing to do. There’s 

always the unknown (Oberle & Hughes, 2001). 

 

…he moaned and made sounds and signals that we interpreted as him 

feeling uncomfortable and wanting to be left alone. It is a dilemma… 

(Skott, 2003). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra 

situationer i omvårdnad. Studien resulterade i tre kategorier; att möta sin egen oförmåga och 

svårighet att påverka, att inte kunna möta patienters behov leder till stress och rädsla att göra 

fel, att behandling ibland går för långt och upplevs omänsklig.  

 

I kategorin att möta sin egen oförmåga och svårighet att påverka fann vi att sjuksköterskor 

upplevde att den hierarkiska strukturen tvingade dem att göra uppoffringar och gjorde det 

även svårt för dem att kunna påverka läkarnas beslut. Den känsla av ångest som upplevdes var 

en konsekvens av deras bristande förmåga att kommunicera med kollegor. Analysens resultat 

visar att en stor del av sjuksköterskornas etiska bekymmer bestod i att de upplevde att läkarna 

inte kommunicerade med patienter, vänner och familj vid rätt tillfälle och på ett förståeligt 

sätt. Sjuksköterskorna upplevde att läkare inte var villiga att skriva ut rätt smärtlindring och 

att det var svårt att påverka dem, när de väl tagit ett beslut. I en studie gjord av Snelgrove & 

Hughes (2000), drog läkarna en skarp gräns mellan medicin och omvårdnad. Läkarna hade 
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kontroll över diagnostisering, behandling och receptutskrivning. Sjuksköterskorna verkade 

mindre säkra på deras exakta roll i arbetet och kämpade med att förena synen de har på sig 

själva, som en självständig profession, och deras vetskap om att de är underlägsna läkarna i 

många arbetsområden. Läkarna ansåg sig själva vara nyckelfigurer i hanterandet av behand-

lingsprocessen och budbärare av medicinsk kunskap som detta var beroende av. Sjuksköters-

kors uppfattning av patientvård dominerades av deras uppfattning att de kände patienten som 

person. Den sociala och känslomässiga omvårdnaden av patienten representerade en central 

del i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskors detaljerade kunskap om patienter som individer gav 

dem en stark position i deras förhandling med läkare åtminstone i aspekten att deras deltagan-

de i diskussioner var viktig om läkare tog del av denna information. I en studie gjord av Ma-

nias och Street (2001) identifierade man sjuksköterskans passivitet och brist på självförtroen-

de när de deltog i diskussioner, framför allt med läkare. Busby och Gilchrist (1992) rekom-

menderar att sjusköterskor bör delta mer aktivt i diskussioner och beslutstagande medan läka-

re borde avsäga sig viss kontroll över de beslut som tas. Manias och Street (2001) menar att 

sjuksköterskor sällan får delta i beslut vad gäller vård. Först när läkaren har fattat beslut om 

den vård som ska ges blir sjuksköterskan synlig. Läkaren ger sjuksköterskorna tillfälle att tala 

när beslutet redan har tagits.  

 

Sjuksköterskors svårigheter i att delta och att tillföra något till t.ex. ronddiskussioner kan på-

verka vården allvarligt, speciellt när dessa beslut tas bakom stängda dörrar. I vår analys 

beskrev sjuksköterskorna att det funnits tillfällen då de skämts över den omvårdnad som gi-

vits, men att de samtidigt inte hade tillräckligt med mod att ta upp detta med läkarna och att 

de inte hade inflytande nog att kunna påverka beslutet som tagits. En stor del av deras tid togs 

upp av deras tankar kring beslutsprocessen, hur och varför besluten togs. Återigen bidrog de-

ras oförmåga att påverka situationen till konflikter och missförstånd. Clancy (2003) visade att 

det var svårt som sjuksköterska att stå för sin åsikt, vare sig det var relaterat till patientsäker-

het eller införandet av en förändring som inte var omtyckt.  

 

Som ledare stöter sjuksköterskor på etiska dilemman nästan dagligen. Hur man löser dessa 

etiska problem är beroende av tidigare livserfarenheter, utbildning och familjebakgrund, samt 

en mängd andra viktiga faktorer. Etiskt lämpade ledare utvecklade en djup känsla av överty-

gelse för kärnan i moral och värderingar. Dessa ledare visste omedelbart och intuitivt skillna-

den mellan vad som var rätt och fel. Denna övertygelse är grunden som stödjer en stark leda-

res mod till att ta ställning. En genomgående reflektion över kärnan i moral och värderingar, 
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samt hur etiskt svåra situationer uppstår leder till etisk lämplighet och mod att våga ta ställ-

ning. Vårt resultat visade att en stor del av sjuksköterskornas tid spenderades med att tala med 

patienter och anhöriga och framför allt agera som patientens förespråkare, och i deras försök 

att skydda patienten tvingades de ibland att gå emot kollegor och riskera deras lojalitet, till 

förmån för patientens bästa. Etiska dilemman uppstod eftersom otillräckliga resurser och krav 

på ökad effektivitet medförde att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och att de inte kun-

de vårda patienter på rätt sätt (Clancy, 2003). Watson och Foster (2003) visade att sjukskö-

terskor slets mellan den humanistiska vårdmodellen, som bidragit till deras yrkesval och den 

uppgiftsorienterade modellen som finns på arbetsplatsen, samt de krav som ställs. Sjukskö-

terskor som inte hade möjlighet att utöva omvårdnadsarbetet på det sätt de lärt sig sades vara: 

hårda, omedvetna, robotliknande, rädda och utslitna. Trots att omvårdnad och vård är livsvik-

tiga områden och är viktiga för både patienters och sjuksköterskors hälsa och välmående, för-

blev omvårdnad osynligt och kontrollerades utifrån För att kunna utöva en bra omvårdnad 

krävdes samarbete, förhandling, samförstånd, kunskap, nya kommunikationssätt och äkta re-

lationer mellan kollegor. Sjuksköterskorna hade traditionellt sett fungerat som vårdgivare, lä-

rare och som känslomässigt stöd för patienter och familjer. Snelgrove och Hughes (2000) vi-

sar att ett effektivt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal var ett viktigt krav för att 

öka kvaliteten i patientomvårdnad och beslutstagande. Nyligt gjorda studier visar på att den 

hierarkiska strukturen mellan läkare och sjuksköterskor håller på att försvinna (Snelgrove & 

Hughes, 2000). Gränserna mellan sjuksköterskor och läkare är på väg att suddas ut vilket le-

der till att det ställs högre krav på sjuksköterskor och ökad kunskap i omvårdnad. Blue & 

Fitzgerald (2002) visar att det finns en fortsatt misstro och medicinsk dominans över sjukskö-

terskor och omvårdnadsarbetet. Trots detta visar studien uppmuntrande tecken på omvård-

nadsutveckling. Sjuksköterskor är mindre beroende av läkare, mer självsäkra och agerar inte 

längre underordnade läkarna.   

 

I kategorin att inte kunna möta patienters behov leder till stress och rädsla att göra fel, fram-

kom det att sjuksköterskorna upplevde att vissa uppgifter, t.ex. dokumentation och ny tekno-

logi, var så krävande att de inte hann med de omvårdnadsuppgifter som var viktiga för att till-

godose patienters behov. Detta gjorde sjuksköterskor rädda att göra fel p.g.a. att stressen av 

att inte kunna göra det bästa för patienten inte gav utrymme för kritisk reflektion över vad 

som var det rätta och goda att göra. Sjuksköterskorna hade ett krav att vårda, men de upplevde 

att det var svårt att utöva detta i praktiken, eftersom brist på personal och brist på tid gjorde 

att det inte fanns möjlighet till att ge patienterna den kvalitetsvård de behövde och hade rätt 
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till. Förutom de vanliga sjuksköterskeuppgifterna, upplevde sjuksköterskorna att mycket av 

deras tid spenderades med att förstå och lära sig teknologin som fanns på avdelningen. Cast-

ledine (2003) visar att det finns flera problem som kan relateras till omvårdnad, sjuksköters-

kor utvecklar nya roller, bryter barriärer och tar över medicinska uppgifter som tidigare utför-

des av läkare. Sjuksköterskor förlorar sin traditionella omvårdnadsroll som tas över av under-

sköterskor. Sjuksköterskor upplever att det blir allt svårare för dem, eftersom patienterna blir 

allt sjukare samtidigt som de har fler patienter. Detta innebär stor frustration när de inte längre 

kan ge den omvårdnad som tidigare gavs. Omstrukturering av sjukhus och bristen på sjukskö-

terskor sätter press på de arbetande sjuksköterskorna och de har inte längre tid att vara patien-

ternas förespråkare. De har heller inte tid att lära känna patienten, svara på deras individuella 

behov, sitta ner och lyssna till patienten eller utvärdera deras behov. Detta upplevs speciellt 

viktigt när patienten är äldre och har multipla sjukdomar, eftersom det då behövs en ordentlig 

genomgång av deras individuella behov. Om sjuksköterskor inte har tid att utvärdera eller 

samla korrekt information från dessa patienter gör det inte bara hälso- och sjukvårdssystemet 

mer opersonligt och mindre individualiserat, utan resulterar i att många av patienternas behov 

inte identifieras eller möts (Castledine, 2003).  

 

Sjuksköterskor arbetar i en mycket stressig miljö. Hälso- och sjukvårdspersonal skiljer sig 

från andra professioner p.g.a. sina täta nära kontakter med svårt sjuka människor och de för-

väntningar som finns, t.ex. att sjuksköterskor  ska lindra den stress som patienterna och deras 

vårdare känner. Konsekvenserna av stress på jobbet är många, men de vanligaste förekom-

mande är bristande tillfredställelse på jobbet, frånvaro, uppsägningar och bristande omvård-

nad (Humpel & Caputi, 2001). Enligt Humpel och Caputi (2001) saknar nyutexaminerade 

sjuksköterskor den känslomässiga kompetens som är viktigt för att lyckas och en förmåga att 

hantera stressiga situationer på jobbet. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplever en 

större grad av stress på jobbet än sjuksköterskor med några års erfarenhet. Sjuksköterskor ut-

vecklar med tiden copingstrategier för att hantera stress och eftersom denna process tar tid, är 

den mer erfarne sjuksköterskan mer förberedd och upplever därför mindre stress. Förmågan 

att förstå sina egna och andras känslor, och att använda den informationen för att underlätta 

arbetet, är en viktig kompetens när man hanterar stress på jobbet (Humpel & Caputi, 2001). 

Brist på stöd eller effektivt samarbete med läkare, sjuksköterskor och andra professioner ökar 

jobbtillfredsställelsen och kan öka förmågan hos sjuksköterskor att hantera känslomässiga 

ämnen som stress och förlust. Sjuksköterskor förväntas möta emotionella behov hos både pa-

tienter och anhöriga. Men p.g.a. tidsbrist har de inte alltid möjlighet att samla sina krafter för 
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att möta dessa behov. Couden (2001) menar att en åtgärd för att förebygga utbrändhet är att 

reflektera över de situationer och händelser man mött i arbetet.  

 

I kategorin att behandling ibland går för långt och upplevs omänsklig uppstod etiska problem 

när patienter inte gavs möjlighet att dö med värdighet. Detta berodde, till stor del, på att lä-

karna inte vågade sluta behandling och inte heller tog patienternas önskningar på allvar. Man 

upplevde stor etisk osäkerhet när man inte visste hur länge en behandling skulle fortsätta sam-

tidigt som det upplevdes oetiskt att inte behandla en patient så länge den kliniska bilden var 

oklar. Nutrition upplevdes även som ett svårt problem i beslut om behandling, då sjuksköters-

korna beskrev det etiskt svåra i att besluta om nutritionen skulle fortsätta i slutet av en pallia-

tiv omvårdnad. WHO (2003) definierar palliativ vård som att aktivt vårda patienter vars sjuk-

dom inte svarar på botande behandling. Detta innefattar att ge smärtlindring, symtomkontroll 

och stöd för psykiska, sociala och andliga problem. Målet i palliativ vård är att uppnå den bäs-

ta livskvaliteten för patienterna och deras familj. Vår analys visar vidare att det för sjukskö-

terskorna upplevdes påfrestande att se mänskligt lidande och speciellt då smärta inte kunde 

kontrolleras och då det inte fanns mer att bistå patienten. Woods (1999) menar att det finns 

olika tillvägagångssätt för sjuksköterskor att möta patienter i etiskt svåra situationer. En sjuk-

sköterska som patienten kan lita på och som är patientens förespråkare är ett stort stöd, och 

ger ett nära och pålitligt förhållande. Som sjuksköterska är det viktigt att ge patienten så 

mycket kontroll över sin egen behandling som möjligt, även om detta kan innebära att regler 

och normer kommer i kläm.  

 

Självbestämmande är ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvård, liksom en viktig rättighet 

för patienter oavsett ålder, kön, kulturell eller social bakgrund (Valimäki & Leino-Kilpi, 

1998). Inom hälso- och sjukvården beskrivs självbestämmande som patientens deltagande i 

beslut, rörande deras egna liv utan inblandning av andra (Kloezen, Fitten & Steinberg, 1988). 

Varje enskild individ har egna rättigheter, som till exempel, rätt att ge medgivande till vård 

och behandling och rätt att avsäga sig behandling. Patienten har även rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter, rätt att förvänta sig att dessa åsikter ges noggrant övervägande, rätt att delta i omvård-

nadsplanering och rätt att fatta beslut angående deras eget välbefinnande (Valimäki & Leino-

Kilpi, 1998). Respekt för patientens självbestämmande innebär att patienten har rätt att fatta 

beslut i enlighet med deras egna värderingar och önskningar, såvida andras rättigheter inte ho-

tas (Andersson, 1996).  
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Själva utförandet av rätten till självbestämmande kan vara problematisk, eftersom patientens 

sjukdom ensam kan försvåra rätten till självbestämmande, liksom den institutionella miljön, 

oro, ångest och patientens brist på kunskap eller oförmåga att tala för sig själv (May, 1995). 

Den omarbetade hälso- och sjukvårdslagen (1998) stärker patientens inflytande och ger ökad 

självbestämmande. Lagen ger patienten rätt att besluta, och sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa patienten att fatta dessa beslut. Omvårdnaden bör, så långt som det går, planeras och 

utföras i samråd med patienten. Sjuksköterskan bör informera patienter om deras tillstånd, lik-

som vilka behandlingar och metoder som finns tillgängliga. Patienter har rätt att besluta om 

hon/han vill motta eller avstå från behandling och vård, att få individuell anpassad informa-

tion och att bevilja de förändringar som görs i deras omvårdnad (Sahlin, 2000, s.140).  

 

En av sjuksköterskornas främsta uppgifter är att bevara patientens värdighet, hjälpa patienten 

att återfå värdighet och behandla patienter med värdighet. Patienter uppskattar och vill ha en 

hälso- och sjukvård som bevarar och förstärker deras individuella värdighet (Marini, 1999). I 

en studie gjord av Walsh och Kowanko (2002) jämförs sjuksköterskans och patienternas upp-

fattning av värdighet. Sjuksköterskorna i studien beskrev hur viktigt det var att värna om pati-

entens kroppsliga integritet vid undersökningar, värna om deras privata utrymme, ta hänsyn 

till deras känslor, ta tid till att lyssna till patienten, att se hela patienten och att vara patienter-

nas förespråkare. Dessa delar tillsammans bidrog till deras förmåga att behandla patienter med 

värdighet. Patienterna i studien beskrev hur de ville att deras kroppar inte skulle bli till allmän 

åskådan, de ville att vårdpersonal skulle ha tid att lyssna på dem och att de skulle ses som en 

person.   

 

I etiskt svåra situationer är det inte alltid med tidigare erfarenheter eller tidigare inlärda mora-

liska principer eller regler som man bäst klarar sig ur sådana situationer, utan med personlig 

uppfattning om vad bra och etisk vård är. Sjuksköterskor fortsätter att möta svåra etiska situa-

tioner på deras arbetsplats med jämna mellanrum. Sjuksköterskor med några års erfarenhet 

kan relatera bättre till tidigare situationer, som påverkar deras beslut i dagligt arbete (Woods, 

1999). Sjuksköterskor som kunde hantera moraliska problem på ett bra sätt fokuserade inte på 

sina tankar på arbetet eller på det etiska beslutstagandet på arbetet utan att reflektera. Enligt 

Woods (1999) ses moralisk kompetens som en kvalitet som sjuksköterskor utvecklat, en för-

ståelse för de etiska kraven som finns på arbetsplatsen. Etik är den drivande kraften bakom 

varje moraliskt beslut och handling hos moraliskt kompetenta sjuksköterskor.  
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Coverston & Rogers (2000) menar att sjuksköterskor som känner sig obekväma och främ-

mande i etiska situationer kan börja genom att diskutera detta med andra, även andra sjukskö-

terskor. Det är ofta i dialogen med andra som våra egna tankar blir klara, och man uppskattar 

andra perspektiv. Moral, som vilken annan social förmåga eller kunskap som helst, lär man 

sig genom livets olika skeden och genom människor i sin närhet. När det kommer till etiska 

aktioner gör det flesta som de lärt sig genom traditioner. Ju mer människor utsätts för olika 

idéer, attityder, vetenskap och teknologi, desto mer ser man att det som har sett ut att fungera i 

tidigare situationer inte fungerar i nya situationer. Genom dialog med andra kan man hitta 

passande tillvägagångssätt för situationer som de möter. Woods (1999) visar att de etiska pro-

blem som sjuksköterskor stöter på kan förstås bättre och kanske t.o.m. bli ett inlärningstillfälle 

för andra, genom en större förståelse av personligt och kollektivt engagemang, empati och in-

tuition. Erfarenheter hos sjuksköterskor kan användas för att förstå de värderingar, övertygel-

ser och känslor som ligger till grund för de moraliska beslut och handlingar i etiskt svåra situ-

ationer. Woods (1999) menar att etiska problem inte kan lösas, såsom matematiska problem 

kan lösas, moraliska problem kan endast nås genom personligt engagemang och intuition. Sät-

tet att upprätthålla och förstå intuitionens påverkan kan vara genom att använda sig av de be-

rättelser och historier upplevda av andra sjuksköterskor samt en reflektion av dessa. 

 

I studien gjord av Peer och Rakich (1999) ses problemlösning som en kritisk komponent för 

hälso- och sjukvårdspersonal. Studien presenterar två tillvägagångssätt för etiskt be-

slutstagande, kvalitativt och kvantitativt. Det kvalitativa tillvägagångssättet har sex steg och 

påverkas inte så mycket av personliga värderingar. Stegen är: identifiera problemet, analysera 

alternativen, överväga de valmöjligheter man har, rättfärdiggöra besluten genom principer, 

göra ett val och utvärdera beslutet. Det kvantitativa tillvägagångssättet har också sex steg: 

identifiera alternativ, fastställa utvärderingskriterier, göra en översikt över värdet i alternati-

vet, rangordning av de övervägande faktorerna, gradering av alternativen och val av alterna-

tiv. Det är viktigt att känna igen behovet av att hantera etiska dilemman varsamt. Man bör 

tänka på alla alternativ och alla inblandade. Att använda en passande beslutsmodell kan hjälpa 

sjuksköterskor att försäkra en effektiv och ändamålsenlig lösning på ett etiskt problem.   

 

Genom denna innehållsanalys och sammanställning av redan publicerade artiklar har vi till-

fört nya kunskaper i området och belyst sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra situationer 

i omvårdnad. Genom att ha med en tabell över artiklarna som använts och respektive huvud-

fynd har vi ökat trovärdigheten på vårt arbete, eftersom all text därmed kan spåras tillbaka till 
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ursprungskällan. Pålitligheten i studien har även höjts genom att man kan följa analysarbetets 

olika steg genom den detaljerade beskrivningen (Holloway & Wheeler, 1996, s.163-169). En 

begränsning kan vara att det fallit bort information vid översättning av artiklarna. Detta har vi 

försökt undvika genom att ofta gå tillbaka till ursprungstexten. Viss begränsning är också re-

levant litteratur kan ha gått förlorad. Trots det har vi identifierat kategorier som ger nya kun-

skaper och förståelse för sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra situationer. 
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