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Abstrakt 

Bakgrund: Att inte kunna utföra den åtgärd som är i linje med individens egna värderingar 

definieras som etisk stress. Etiken är en viktig beståndsdel i palliativ vård. Tidigare 

forskning har visat att etisk stress är en orsak till att sjuksköterskor lämnar sin arbetsplats. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa situationer som gav upphov till 

etisk stress hos sjuksköterskan inom palliativ vård. Metod: En litteraturöversikt har använts 

som design i studien. Elva artiklar inkluderades i resultatet, av kvalitativ och kvantitativ 

design. Resultat: Resultatet redovisades under tre kategorier och fyra underkategorier. 

Situationer där sjuksköterskan upplevde etisk stress sammanfattas som att tillfredsställa 

behov, konflikt inom teamet och organisationshinder. Diskussion: Sjuksköterskan står mot 

flera situationer där många aspekter spelar roll och måste beaktas. De anhöriga har ofta 

starka viljor då de ofta vet vad välmående skulle vara för den palliativa patienten. När 

patienten är kapabel till kommunikation är det viktigt som sjuksköterska att respektera 

deras önskan, och ta ett steg tillbaka för att undvika etisk stress. Slutsats: I framtiden bör 

fokus ligga på copingstrategier mot etisk stress i palliativ vård. Detta för att sjuksköterskan 

ska lära sig handskas med och identifiera när etisk stress är på väg att uppstå.  

 

Nyckelord: etisk stress, litteraturöversikt, palliativ vård, sjuksköterska                             
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2 Introduktion 

Sjuksköterskan har en central roll inom omvårdnad där kravet på etiskt övervägande, 

kunskap, förhållningssätt och bemötande har stor innebörd för god vård. Inom palliativ 

vård är inte detta alltid oproblematiskt för sjuksköterskan, då det finns många faktorer som 

påverkar vården i slutet av livet.  

3 Bakgrund 

3.1 Sjuksköterskan och palliativ vård 

Det finns fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan inom sin profession: 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vården skall grunda sig 

i respekt för mänskliga rättigheter (ICN, 2012). Världshälsoorganisationen [WHO] (2017) 

definierar palliativ vård enligt följande: 

 

“Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 

families facing the problem associated with life-threatening illness, through the 

prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable 

assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and 

spiritual.” 
 

Avsikten är att hjälpa patienten att leva ett så fullvärdigt liv som möjligt med patientens 

samförstånd (Glimelius, 2012, s. 19). Palliativ vård delas in i två faser, tidig fas och sen fas. 

Vid den tidiga fasen är syftet att minska symtom som enligt patienten är svåra och 

eftersträva att leva ett aktivt och långt liv. Sjukdomar som ses i den tidiga fasen är till 

exempel långsamväxande cancer, demens, svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk sjukdom. 

Dessa sjukdomar kan pågå under en längre tid upp till år. Den sena palliativa fasen har 

målet att öka livskvaliteten under den korta tiden av livet som kvarstår. Denna fas är svårare 

att identifiera då sjukdomsutvecklingen sker stegvis med återhämtningsperioder, speciellt 

vid demens och hjärt- lungsjukdomar (Thulesius, 2016). 

 

Socialstyrelsen (2013) redogör att palliativ vård kan bedrivs på olika vårdinrättningar 

och att det är ett samspel mellan olika professioner. Olika vårdinrättningar kan vara 
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sjukhusens slutenvårdsavdelningar, kommunens särskilda boenden och i hemmet 

med insatser från primärvården och kommunen kombinerat med sjukhusvistelser.   

 

Williams och Sidani (2001, refererad i Kaasalainen et. al, 2013) studie beskriver att 

sjuksköterskans roll vid palliativ vård är att behandla symtom, utbilda och rådgiva 

patienter och närstående, vara koordinatorn bland personalen och vara länken mellan 

övriga hälso- och sjukvårdsprofessioner. Thulesius (2016) redogör för att grunden till 

god palliativ vård ligger i de fyra hörnstenarna. Första hörnstenen innebär att lindra 

symtom. Andra hörnstenen betonar vikten av att kunna arbeta i team mellan olika 

vårdprofessioner. Tredje hörnstenen beskriver betydelsen av kommunikation mellan 

patient, närstående samt sjuksköterska. Fjärde hörnstenen förtydligar närståendes 

behov av stöd i form av information samt att deras närvaro är en betydelsefull resurs.  

 

Sjuksköterskan inom palliativ vård har flera ansvarsområden som beskrivs följande: 

relationsskapande, stödjande, kommunikativt och koordinerande. Relationsskapande 

syftar till att sjuksköterskan alltid ska sträva efter att bygga upp förtroendefulla och 

meningsfulla relationer med patienter och närstående (Friedrichsen, 2012, s. 367–370). 

Närstående betraktas som personer med en nära relation till individen (Socialstyrelsen, 

2004). Stödjande handlar om att stötta den sjuke, närstående och resterande personal. 

Kommunikativt kan vara att sjuksköterskan ska veta när det är bra att tala samt när 

tystnaden bör ljuda. Sista ansvarsområdet som är koordinerande innebär att 

sjuksköterskan ofta blir den närmsta länken mellan resterande professioner där 

bedömningar måste göras effektivt (Friedrichsen, 2012, s. 367-370).  

 

Kim och Seo (2016) har studerat sjuksköterskors syn på bra vård i livets slutskede. Fyra 

teman uppstod från deras resultat. Att vara närvarande, kan vara att sjuksköterskan är 

närvarande vid sängkanten, även att inget behöver utföras för tillfället. Att utföra god 

vård och symtomlindring, handlar om smärtlindring, lindra fysiska symtom och själslig 

omvårdnad, som är exempelvis att be tillsammans med patienten. Upprätta goda 

relationer, med både patienten och närstående. Det sista temat, att individanpassa 

patientens unika behov, kan handla om att uppfylla önskemål från patienten, där ett 
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exempel var att fortsätta med medicinsk behandling så att patienten fick se sitt 

barnbarn ta examen. 

 

Boa, Duncan, Haraldsdottir och Wyke (2014) belyser att målsättningen inom palliativ 

vård ofta är svår då det korrigeras med sjukdomsförloppet. Målet med palliativ vård 

kan börja med att patienten vill klara sig självständigt och avsluta med att lämna ett 

värdigt liv efter sig. För sjuksköterskan kan detta bli ett hinder i vården när 

begränsningar som rutiner och patientens inställning måste passa ihop med 

sjukdomsförloppet.  

 

Kunskap om etiska överväganden, etiska principer, förhållningssätt är betydelsefulla 

beståndsdelar inom palliativ vård för vårdpersonal. Detta resulterar i ett incitament för 

reflekterande samtal om etiska frågor vid vård av personer med begränsad livslängd 

(Socialstyrelsen, 2013). 

3.2 Etik och etisk stress 

Etik och moral består av en individs egna normer och värderingar samt det som individen 

anser är bra/dåligt, ont/gott, sant/osant. Normerna styr omedvetet och medvetet handlingar 

som individen utför mot oss själva samt mot andra. Reflektioner och erfarenheter är 

verktygen som vägleder en individs moral (Öresland & Lützen, 2014, s. 420). 

Sjuksköterskans etiska styrkor grundar sig i det etiska omdömet, det vill säga ur en etisk 

synvinkel kunna överväga vad som är rätt och fel i en handling. För att detta ska vara 

möjligt är det av stor betydelse att förse omdömet med kunskap om situationen, detta görs 

genom empati och samvete. I ett vårdsammanhang måste sjuksköterskan alltid beakta ideal 

och värderingar om vad som är god omvårdnad och skapa ömsesidigt intresse med 

människor (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 93). Om det ömsesidiga intresset bryts då 

ens egna värderingar och goda vanor ej går att utföra uppstår ett etiskt dilemma som i sin 

tur kan skapa (o)vanor och etisk stress hos individen. Etisk stress syftar till att den 

psykologiska jämvikten har rubbats till mer negativa känslor då sjuksköterskan vet den 

nödvändiga handlingen, men som ej är genomförbar på grund av exempelvis 

organisationshinder (Jameton, 1984, refererad i Jameton, 2013; Öresland & Lützen, 2014, s. 
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430). Etisk stress översätts till den engelska termen; moral distress, ethical stress och moral 

stress (Egidius, 2017).  

 

Dyo, Kalowes och Devries (2016) har genomfört en enkätstudie där upplevelser 

undersöktes samt konsekvenserna av etisk stress hos sjuksköterskor på olika 

avdelningar på ett sjukhus. Det framgick att det fanns ett starkt samband mellan etisk 

stress hos sjuksköterskor och att deltagarna i studien lämnade sin arbetsplats. 

 

Whitehead, Herbertson, Hamric, Epstein och Fisher (2014) har undersökt hur vanligt 

förekommande det är med etisk stress bland hälso-och sjukvårdspersonal på olika 

avdelningar. Det fanns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och läkare, där 

sjuksköterskor upplevde högre närvaro av etisk stress i sin profession än läkare, då de 

hade större patientkontakt än läkare. Det framkom även att sjuksköterskor med någon 

form av extra utbildning i palliativ vård kände mer etisk stress än resterande 

vårdpersonal. Hernández-Marrero, Pereira och Carvalho (2016) påvisade i sin studie att 

etiska val för att förbättra patientens livskvalitet inte var ovanligt och var en del inom 

palliativ vård. Sjuksköterskor upplevde ofta dessa val som svåra och det har visat sig 

ha ett samband med etisk stress. 

3.3 Omvårdandsteori 

Hendersons (Kirkevold, 2000, s. 115-129) definition av omvårdnadens grundprinciper består 

av tre huvudteman. Det första är att vissa åtgärder är nödvändiga för hälsa, tillfrisknande 

och en fridfull död. Det andra är att om människorna hade varit friska hade dem själv utfört 

dessa handlingar aktivt och självständigt. Det tredje beskriver hon som målet för 

omvårdnaden är att hjälpa patienten återvinna sin självständighet, eller där det är 

oundvikligt, att patienten ska uppnå en fridfull död. Teorins grundläggande tes belyser att 

sjuksköterskan är både ansvarig för och bäst lämpad att hjälpa patienten att tillgodose dessa 

behov när patienten inte själv är i stånd till detta. Målet i hennes omvårdnadsteori ska 

formuleras efter vad patienten upplever som hälsa, välbefinnande eller en fridfull död. Vid 

utförandet av dessa teman förklarar Henderson att sjuksköterskan måste inneha självinsikt 

och förstå sjuksköterskans begränsade förmåga att fullt ut förstå patientens behov, och att 
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detta måste speglas i sjuksköterskans förhållningssätt till patienter. Då sjuksköterskan 

genomför omvårdnadsåtgärder som patienten själv skulle ha genomfört betonar hon att 

sjuksköterskan ska vara medveten om patientens autonomi och integritet, som då utgör en 

vedertagen etisk princip i omvårdnaden. 

4 Problemformulering 

Palliativ vård är något som förekommer på flera inrättningar som sjuksköterskan är 

verksam i. Etiska problem inom sjukvården är inget ovanligt och som blir märkbar när en 

person befinner sig i livets slutskede och då är extra sårbar. Med etisk stress riskerar 

sjuksköterskan att känna sig utbränd, deprimerad och fatigued (Burston & Tuckett, 2012). 

Målet med denna litteraturstudie, genom att belysa situationer som gav upphov till etisk 

stress, att få sjuksköterskan etiskt medveten och implementera ett kritiskt tänkande till 

etiska situationer i palliativ vård. Detta för att självständigt kunna identifiera bästa 

lösningen för att ge patienten en så bra omvårdnad som möjligt.  

5 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa situationer som gav upphov till etisk stress 

hos sjuksköterskan inom palliativ vård. 

6 Metodavsnitt 

6.1 Design 

Detta arbete var en litteraturöversikt, där syftet var att framställa en översikt över 

kunskapsläget i det aktuella ämnet. Författarna har aktivt sökt efter kvantitativa, kvalitativa 

samt mixade originalartiklar om vad som studerats i resultatet, olika metodval samt 

teoretiska utgångspunkter för att sammanställa ett nytt resultat som resulterat i ny kunskap 

(Friberg, 2017, s. 141-142). 
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6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var vetenskapliga originalartiklar av medel 

eller hög kvalitet, sjuksköterskans perspektiv, etiska resonemang i artiklarna, studier 

genomförda mellan 2000-2017, skrivna på svenska eller engelska. Någon geografisk 

avgränsning togs ej i beaktande, vilket medför att alla länder inkluderades.  Både tidig och 

sen fas i palliativ vård inkluderades. Kvalitativ, mixad och kvantitativ forskning kunde 

inkluderas. Vetenskapliga originalartiklar ur alla vårdsammanhang inkluderades. Artiklar 

med fokus på barn, (människor under 18 år, Unicef, 1989), blev dock exkluderade. 

Vetenskapliga originalartiklar med låg kvalitet exkluderades.  

6.3 Litteratursökning 

Fritextssökningar har använts i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO för att få fram 

relevanta artiklar till studiens resultat. Författarna använde sig av Cinahl headings och 

Thesaurus. Etisk stress existerade inte som mesh-term. Exempel på mesh-termer och ord i 

fritextsökningar som använts var: Palliative care, Nursing role, Ethical issues, Nurse 

Attitudes, Moral distress, End of life, Nurses, Nurs*, Perspective, Moral stress, Ethical stress, 

End of life care, Terminal care, Dying, Pediatric, Ethical challenges. Trunkeringar som AND, 

OR och NOT har använts. Även manuella sökningar har genomförts vilket resulterade i att 

en artikel identifierades. 

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning 

Databas 

Datum 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal valda 

artiklar till 

resultatet 

Författare, årtal 

PsycINFO 

06/9- 2017 

Moral distress AND Nurs* AND 

Perspective 

2000-2017  39 *10 
**5 
***3 
****2 

Searle et al., 2008 

Choe et al., 2015 

Cinahl, 

06/9-2017 

"ethical issue*" AND (MH 

"Palliative Care") AND (MH 

"Nurse Attitudes") 

2000-2017 23 *8 
**1 
***1 
****1 

Sandman, et al., 2017  

PubMed, 

14/9-2017 

("moral stress" or "moral distress" 

or "ethical stress") AND 

("palliative care" or "end of life 

2000-2017 110 *20 
**15 
***8 
****5 

Browning, 2013 

Piers, et al., 2011 

Brazil, et al., 2010 

Oberle et al., 2001 
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care" or "terminal care" or 

"dying")  

Zheng et al., 2015 

PsycINFO, 

18/9.2017 

(ethical challenges OR Ethical 

issues) AND  ("end-of-life care" ) 

AND nurs* 

2000-2017 63 *12 

**6 

***2 

****2 

Karlsson, et al., 2010  

Gjerberg, et al., 2010 

* efter att ha läst titel, ** efter att ha läst abstrakt, *** efter att ha läst hela artikeln, **** antal valda artiklar till resultatet 

 

6.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Först lästes titel samt abstrakt igenom av de vetenskapliga originalartiklar som utvunnits 

genom författarnas sökord från databaserna. Detta för att kontrollera så att artikeln 

motsvarade syftet samt inklusionskriterierna. Vidare översiktlästes hela artikeln för 

ytterligare bedömning av relevans mot syftet. Efter urvalet var genomfört 

kvalitetsgranskades artiklarna av båda författarna och artikeln gick vidare till 

analysprocessen. För kvalitetsbedömning samt gradering av originalartiklar har författarna 

använt sig av Carlsson och Eimans’ (2003) kvalitetsgranskningsmall av kvantitativa och 

kvalitativa studier samt studier av mixad design (se bilaga 1 & bilaga 2). Kraven var inga 

artiklar under 70 % det vill säga medel nivå i kvalitetsbedömning som redovisas i bilaga 3. 

Tidskrifterna som har publicerat artiklarna till detta resultat har kvalitetskontrolleras via 

UlrichsWeb.  

6.5 Analys 

Urvalet bestod av elva vetenskapliga originalartiklar som analyserades. Det började med att 

författarna numrerade alla artiklar, från ett till elva. Författarna tog sen enskilt artikel 

nummer ett och läste igenom resultatet efter meningsbärande text. Om meningsbärande text 

upptäcktes i resultatet så markerades det. Efter att författarna läst igenom artikel ett, så 

diskuterades vad som svarade mot syftet. Detta pågick ända tills alla artiklar var färdiglästa. 

Efter det så påbörjades jämförelsen mellan samtliga artiklar med varandra, för att identifiera 

likheter och olikheter i de meningsbärande textstyckena. Författarna gick då tillbaka till det 

som markerats i artiklarnas resultat för att få en överblick. Likheter och olikheter i 

artiklarnas resultat, påvisades genom att något upprepades eller skiljdes åt. Exempelvis 
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kunde meningar eller tabeller i artiklar beskriva samma sak eller motsäga varandra. 

Meningsbärande textstyckena inom samma område fick en specifik färg som kallas 

färgkodning (Polit och Beck, 2017, s. 98–99). Denna del av processen genomfördes 

gemensamt mellan författarna. Efter att alla artiklar blivit färgkodade, så börjades 

diskussion mellan författarna om lämpliga titlar för huvudkategorier och subkategorier till 

resultatet. Analysprocessen sammanfattas i figur 1. 

 

Figur 1. Analysprocess 

6.6 Etiska överväganden  

Under arbetets gång har författarna tagit etiska överväganden i beaktande. Utifrån 

granskningsmallar har etiska övervägande kontrollerats, som återfanns i alla de 

vetenskapliga originalartiklarna. Författarna har tagit sina förförståelser inom ämnet i 

beaktande för att inte påverka resultatet, oavsett utfall. Översättningar har skett så 

ordagrant som möjligt för att undvika misstolkning av artiklarnas innehåll. 

Identifiera Huvudkategorier och 

subkategorier 

Enskild läsning av alla artiklar 

och markering av 

meningsbärande text 

Diskussion kring 

meningsbärande text 

Återgå till markeringarna 

Författarna jämförde likheter och 

olikheter av meningsbärande text 

 

Färgkodning 

Huvudkategorier och 

subkategorier rubriksätts 
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7 Resultat 

Resultatet är uppbyggt av åtta kvalitativa samt tre kvantitativa originalartiklar. Samtliga 

artiklar innehåller situationer där sjuksköterskan har kommit i kontakt med etisk stress på 

något sätt inom palliativ vård. Olika situationer där sjuksköterskan inte haft möjlighet att 

utföra det som var i enlighet med sjuksköterskans värderingar. Både exempel på situationer 

och citat redovisas, som kan sammanfattas med olika negativa känslor som uppstod från 

flera etiska situationer inom palliativ vård. 

 

Tabell 2. Artiklarnas bidrag till resultatet 

Artiklar Tillfredsställa behov Konflikter i teamet Organisationshinder 

Sjuksköterskan och 

närstående 

Samspel mellan 

sjuksköterskan 

och patienten 

Beslut av 

läkare 

Inom 

sjuksköterskepr

ofessionen 

Brazil, et al., 

2010 

x x x  x 

Browning., 

2013 

x x x x x 

Choe et al., 

2015 

  x   

Gjerberg et al., 

2010 

x  x  x 

Karlsson et 

al., 2010 

x  x x   

Oberle & 

Hughes., 2001 

x x x  x 

Piers et al., 

2011 

x   x  

Sandman et 

al., 2017 

x x x  x 

Searle & 

Mcinerney., 

2008 

x   x  

Spenceley et 

al., 2017 

x  x x x 
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Zheng et al., 

2015 

 x  x  

7.1 Tillfredsställa behov 

7.1.1 Sjuksköterskan och närstående 

Den mest förekommande orsaken till etisk stress hos sjuksköterskor i palliativ vård uppstod 

i samspelet med närstående till patienten. Detta kunde innebära att ta emot och genomföra 

önskemål från närstående som inte överensstämde med sjuksköterskans egna prioriteringar. 

Patienter som befann sig i det palliativa skedet hade ofta svårt för eller var inte kapabel till 

att föra sin egen talan. Detta blev ett återkommande problem på grund av att det är allmänt 

förväntat att de närstående kliver in och för patientens talan (Browning, 2013; Oberle & 

Hughes, 2001).  

 

Ur studien av Searle och McInerney (2008) redovisades en klinisk händelse: … patient was 

unconscious, [and] … couldn’t really tell us how she felt but they [family] wanted regular 

turns, at least every couple of hours … they were not happy with nurses (s. 153).  

 

Detta resulterade i etisk stress och en känsla av sårbarhet när den döende patienten 

antagligen hade mått bättre av färre lägesändringar. Ofta godtog inte eller begrep inte 

närstående förklaringen till varför och då var en kompromiss tvungen att ske för att 

tillfredsställa de närstående (Searle & McInerney, 2008; Spenceley, Witcher, Hagen, Hall & 

Kardulos-Wilson, 2017). Negativa känslor uppstod hos kommunanställda sjuksköterskor 

efter krav och önskemål från närstående om förflyttning av svårt sjuka palliativa patienter, 

från hemmet till sjukhus. Sjuksköterskor var medvetna om att patienten hade mått bättre 

utan en flytt, men kunde ändå inte påverka utfallet (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och 

Berggren, 2010). Etisk stress upplevdes då vid denna typ av orimliga önskemål från 

närstående med känslor som frustration och maktlöshet (Karlsson et al., 2010; Spenceley et 

al., 2017) och begränsning (Searle & McInerney, 2008).  

 

Etisk stress uppkom då sjuksköterskor fått ta emot kritik från närstående. Det grundade sig i 

närstående som strävade efter fortsatt kontroll över situationen och förnekade verkligheten i 

att deras närstående var döende. Detta medförde att närstående ifrågasatte sjuksköterskans 
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kompetens och som då försvårade den palliativa vården. Ett exempel är närstående som 

fotograferade sår på grund av att ha fortsatt kontroll över situationen (Sandman, Molande & 

Benkel, 2017). Detta kontrollbehov riskerade patientsäkerheten när vården blev för 

ohanterlig för den närstående att sköta i hemmet, och patienten kunde då bli negligerad och 

utsatt för vanvård (Piers et al., 2011). Stundtals var misskötseln inte något avsiktligt, men det 

kunde också utspela sig i att exempelvis närstående gömmer medicin från sjuksköterskan för 

att behålla patienten i ett vaket tillstånd som då resulterade i smärtproblematik (Brazil, 

Kassalainen, Ploeg & Marshall 2010). I studien av Piers et al. (2011) redovisades situationer 

där närstående riskerade patientsäkerheten. Dessa situationer var sällan förekommande men 

visade starkt intensitet på en skala där sjuksköterskor fick gradera situationer som gav 

upphov till etisk stress. 

 

Ibland uppmärksammade sjuksköterskor att patienter blivit negativt påverkade av 

närståendes åsikter. Det kunde innebära konflikter mellan patienter som önskade att få 

avlida utan onödiga ingrepp och närstående som argumenterade för mer aggressiva, 

livsförlängande behandlingar (Gjerberg, Førde, Pedersen & Bollig, 2010). Det kunde även 

utspela sig tvärtom, då patienten exempelvis önskade mer smärtlindring men närstående 

ansåg att han eller hon hade fått tillräckligt. Patienten blev då överröstad vilket resulterade i 

att läkaren ordinerade i enlighet med de närstående som nu sjuksköterskan var tvungen att 

utföra, trots att det inte var i linje med sjuksköterskans värderingar (Gjerberg et al., 2010; 

Sandman et al., 2017). 

7.1.2 Samspel mellan sjuksköterskan och patienten 

Det var inte ovanligt att patienterna själva nekade en behandling eller så kunde det 

vara att patienter fortsatte med dåliga vanor som utsatte dem för risk. Den etiska 

stressen uppstod då sjuksköterskan var tvungna att respektera patientens autonomi 

och acceptera deras beslut. Sjuksköterskorna tvivlade på patientens förmåga att tänka 

rationellt i beslutsfattandet (Brazil et al., 2010). Besvikelse uppstod vid dessa tillfällen, 

som i praktiken kunde vara då patienten inte ville ta emot mer smärtlindring, eller 

byta inkontinensskydd. Samtidigt kände de frustration då de inte kunde tillfredsställa 

patientens behov (Karlsson, et al., 2010). En faktor som gjorde problemet mer komplext 
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var också då sjuksköterskorna inte kunde veta vad patienten tänkte (Zheng, Guo, 

Dong & Owens, 2015) eller att patienten var dement och inte kunde kommunicera 

(Spencley et al., 2017). 

 

Önskemål som sjuksköterskan visste inte var för patientens bästa kunde vara handlingar 

som ökade lidandet (Browning, 2013; Oberle & Hughes, 2001), och som äventyrade 

patientsäkerheten (Brazil et al., 2010; Karlsson et al., 2010). Sjuksköterskor kände vid dessa 

tillfällen att de inte kunde leva upp till de värderingar och normer som råder inom palliativ 

vård (Sandman et al., 2017). 

7.2 Konflikter i teamet 

7.2.1 Beslut av läkaren 

Etisk stress var något som uppmärksammades hos sjuksköterskor relaterat till olika 

situationer inom teamet. Kompetensen hos de inblandade professionerna var något som ofta 

ifrågasattes (Brazil et al., 2010; Browning, 2013). I Brownings (2013) kvantitativa studie där 

deltagarna fick rangordna situationer relaterat till etisk stress. Kompetens hos vårdpersonal 

rankades högst på en skala av situationer som framkallar etisk stress i palliativ vård. 

Specifikt handlade situationen om sjuksköterskor som var tvungna att assistera läkare med 

bristande kompetens. Förekomsten av denna situation rankades lågt, då däremot 

intensiteten rankades högst. Oberle och Hughes (2001) studie har jämfört de olika 

perspektiven mellan sjuksköterskor och läkare om etiska problem i palliativ vård. Denna typ 

av konflikt visade att sjuksköterskor upplevde etisk stress i dessa situationer då felbeslut av 

läkaren (Browning, 2013; Gjerberg et al., 2010; Karlsson et al., 2010) endast resulterade i 

lidande hos patienten (Karlsson et al., 2010). Dessa felbeslut av läkaren var relaterat till att 

exempelvis utföra provtagningar som av sjuksköterskan inte ansågs som nödvändiga 

(Browning, 2013) eller livsförlängande ingrepp som resulterade i att sjuksköterskan måste 

inkräkta på patientens autonomi och integritet (Gjerberg et al., 2010). Fördröjda 

behandlingar kunde även uppstå då läkaren som ansvarade för äldreboenden inte kom på 

besök så ofta, “We can put [that] off until next Friday” fick en sjuksköterska förklarat för sig 

när de tog upp ett problem (Spenceley et al,. 2017, s.821). Deltagare ur Choe, Kang och 

Park’s (2015) studie uttryckte sig att de ofta kände att de inte respekterade den mänskliga 
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värdigheten genom att prioritera patienten i andra hand, som resulterade i etisk stress. 

Sandman et al. (2017) beskrev att konflikter mellan sjuksköterska och läkare som uppstod 

ofta grundades i kommunikation om fastställande av fortsatt palliativ vård.  

 

Riktlinjer inom palliativ vård beskrev att fokus ska ligga på livskvalitén och sjuksköterskor 

upplevde sig oförmögna att påverka läkarens beslut (Karlsson et al., 2010) eller att deras 

åsikter blev ignorerade (Choe et al., 2015). En sjuksköterska återberättar: “It doesn’t matter 

what we tell most of the physicians, about the pain or suffering” (s. 711). Att utföra läkarens 

ordinationer kunde bli en börda som sjuksköterskor måste leva med (Oberle & Hughes, 

2001). 

7.2.2 Inom sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskor försökte även påverka varandras åsikter och hindrade från att utföra den 

handling som sågs av den ena vara korrekt. Vid lägesändringar i palliativ vård kunde detta 

leda till konflikter inom den egna professionen, på grund av dessa meningsskiljaktigheter 

och känslor som frustration uppstod. De äldre sjuksköterskorna försökte få de nyutbildade 

att acceptera avdelningens rutiner och inte ifrågasätta, trots att det kunde leda till en konflikt 

med deras värderingar (Searle & Mcinerney, 2008). När kollegor inte stod till svars för fel 

utförd handling uppstod etisk stress (Spenceley et al., (2017). Den bristande samsynen bland 

professionerna i det palliativa teamet upplevdes som en etisk konflikt och skapade oro hos 

sjuksköterskor (Karlsson et al., 2010). 

 

Att arbeta tillsammans med andra sjuksköterskor som ej hade tillräcklig kompetens inom 

den vård som krävdes gav upphov till etisk stress (Spenceley et al., 2017; Piers et al. 2011; 

Karlsson et al., 2010). Ett exempel är där en sjuksköterskekollega vägrade administrera en 

extra dos smärtlindring till en patient (Karlsson et al., 2010) eller när en kollega genomförde 

omvårdnad allt för hastigt utan att ta hänsyn till patientens begränsningar (Spenceley et al., 

2017). Sjuksköterskor var också medvetna om sina egna brister. De beskrev sitt 

självförtroende relaterat till sina bristande kunskaper som en faktor för resultatet av 

omvårdnaden för den palliativa vården. Känslor som maktlöshet uppstod, trots att de 

uttryckte att det gjorde sitt yttersta (Zheng et al., 2015). Att utföra något som sjuksköterskan 
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själv tyckte sig sakna kompetens för gav upphov till etisk stress (Browning, 2013; Zheng et 

al., 2015).  

7.3 Organisationshinder 

Begränsade resurser var en orsak till att sjuksköterskor kände sig missnöjda med 

omvårdnaden i palliativ vård (Gjerberg et al., 2010). Sjuksköterskan var begränsad från att 

kunna ge den vård och tid patienten behövde. Deltagarna visade ett tydligt tecken på att en 

begränsning av resurser var en underliggande orsak till etisk stress (Brazil et al., 2010; 

Browning, 2013; Oberle & Hughes, 2001; Spenceley, 2017). Sjuksköterskor tvingades välja 

mellan att utföra uppgifter på det enkla sättet istället för på det rätta sättet (Spenceley, 2017). 

Ofta behövde sjuksköterskan tävla mot klockan. Noga avvägande i vad som behövdes göras 

och hur det skulle göras på det mest tidseffektiva sättet gick ofta ut över den mänskliga 

värdigheten (Spenceley et al., 2017). Vid begränsade resurser behövdes ofta vården anpassas 

efter den begränsade personalstyrkan inom palliativ vård. Det innebar att patienten inte fick 

den behandling med bäst incitament utan en behandling som ej var adekvat mot patientens 

behov. Patienten kunde vara tvungen att läggas in på sjukhus eller att patienten behövde 

genomgå en flytt till en ny avdelning. Ofta resulterade dessa begränsningar i att patienten 

avled ensam (Gjerberg et al., 2010).  

 

En sjuksköterska ur Brazil et al. (2010) återberättar “We don’t have enough staff, we have 

forty clients to look after. You cannot stay there and make the client comfortable and make 

the client feel that she’s not alone. So that’s my burden because sometimes i cry” (s. 1689).  

 

När vården misslyckades att uppnå den förväntade standarden, tog chefer inte på sig sitt 

personliga ansvar som formell ledare att försökte lösa de problem som existerade. Dock 

behövde de inte vara på grund av att de inte tog sitt ansvar, utan kunde även vara när chefer 

var marginaliserade av bristen på resurser inom organisationen (Spenceley et al., 2017).  

 

Begränsade resurser i den palliativa vården resulterade ofta i att det blev svårt för 

sjuksköterskan att vara tillmötesgående för anhöriga. Till exempel önskade närstående att få 

övernatta, få mat och dusch samt att flera släktingar skulle få vistas inne på patientrummet. 
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Att försöka tillfredsställa dessa förfrågningar med resursbrister var problematiskt för 

sjuksköterskan att uppfylla (Sandman et al., 2017). 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

För att undvika att relevant forskning skulle undgås, genomsöktes databaserna systematiskt. 

Genom att sökningarna sparades undvek författarna att söka på samma kombination av 

sökord flertalet gånger (Polit & Beck 2017, s. 98), samt att databaserna delades upp så att de 

inte behövde scannas igenom av båda författarna. Detta resulterade till mer tidseffektiv 

artikelsökning. Det visade sig att det inte var helt enkelt att hitta artiklar med etisk stress och 

palliativ vård, vilket yttrade sig i begränsat antal sökträffar och många dubbletter återfanns. 

Orsaken kan vara svagt genomtänkta sökord. Det kan eventuellt påvisa att sökorden som 

använts kunde ha behövt utvecklas ytterligare.  Efter att alla databaserna var genomsökta 

diskuterade författarna hur sökorden kunde ändras för att ytterligare få fram relevanta 

artiklar. Att sökorden behövdes utvecklas visade sig också i att flest artiklar utvanns ur 

Pubmed och minst ur Cinahl. Detta för att arbetets syfte riktade in sig mer på erfarenheter 

av situationer hos sjuksköterskan vilket gör mer Cinahl passande (Polit & Beck, 2017, s. 92) 

än Pubmed där mer biomedicinsk litteratur ofta återfinns (Polit & Beck, 2017, s. 94). Dock så 

återfanns de flesta artiklar i samtliga databaserna ju längre tid som gick med sökningar. För 

att maximera sökträffar i litteratursöknignen, sökte författarna på olika nyckelord och 

synonymer som återfanns i de artiklar som redan var funna (Segesten, 2017, s. 113).  

 

Vissa artiklar beskrev olika professioners perspektiv vilket kan ses som en svaghet då 

författarna var tvungna att urskilja vilken profession som bidragit till vad i artiklarnas 

resultat. Kanske hade det varit bättre att skriva om vårdpersonalens perspektiv istället. 

Genom det hade möjligheten att inkludera andra relevanta artiklar funnits. Dock angavs det 

oftast vilken profession som hade sagt vad, vilket gjorde det lätt att skilja mellan 

professionerna.  
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Av en slump så identifierades artiklar med likvärdiga socioekonomiska förutsättningar, 

vilket gör att det går att dra paralleller mellan artiklarna. Årtalsbegränsningen anses som en 

styrka i sökningarna för att det lämnade plats åt mer aktuell forskning så att resultatet kan 

spegla hur verksamheten ser ut i dagsläget. Studien innehåller både kvalitativ och 

kvantitativ forskning som gav en större bredd i resultatet och styrker trovärdigheten i 

arbetet (Polit & Beck, 2017, s. 578).  

 

Författarna har kontrollerat flertalet granskningsmallar för att inte gå miste om den som är 

mest användbar. Carlsson och Eimans’ (2003) kom båda författarna överens om att använda 

då den graderar artiklarnas kvalitet efter en vetenskaplig standard, vilket gör det enkelt för 

författarna att se vilka artiklar som levde upp till kraven för att bli inkluderade i resultatet.  

 

Samarbetet mellan författarna har under arbetsprocessen fungerat på ett bra sätt där 

arbetsklimatet har varit högt till tak. Öppna diskussioner och gemensam arbetsfördelning 

har präglat denna litteraturöversikt, där ett gemensamt mål delades. När 

meningsskiljaktigheter mellan författarna uppstod hanterades situationen med diskussion 

mellan båda författare för ett gemensamt beslut. Författarna anser att detta minskar 

möjligheten till feltolkning av artiklarnas innehåll.  

 

Att sortera artiklarna i urvalet var inte alltid oproblematiskt. Inom etiken finns många 

begrepp som är snarlika varandra. Att skilja mellan dessa krävdes noga genomläsning och 

diskussion av artikelinnehållet. För att inte feltolka begreppet etisk stress följdes definitionen 

samt att de specifika termerna moral distress och dess synonymer fans med i texterna.  

 

Författarna i denna litteraturöversikt har inte beaktat om specialisering har förekommit hos 

deltagarna i de vetenskapliga originalartiklarna. Detta kan eventuellt påverka resultatet och 

ses som en svaghet då olika specialisering kan leda till olika perspektiv. Det kan även ses 

som en styrka då det kan underlätta att identifiera etisk stress hos olika specialiseringar.  

Artiklarna som författarna använt sig av till framställning av resultatet är från olika 

sjukvårdsområden. Tre stycken är från akutavdelningar, två från kommunal hemsjukvård, 

fyra från särskilda boenden samt geriatriska sjukvårdsavdelningar och två från onkologiska 
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avdelningar. Författarna strävade efter jämvikt i urvalet mellan olika sjukvårdsområden för 

att majoriteten av resultatet inte skulle spegla ett område. Detta anser författarna vara en 

styrka då litteraturstudien får en större bredd. Åtta artiklar var av kvalitativ design och tre 

var kvantitativa. Majoriteten av resultatet kommer från kvalitativa artiklar. Detta kan i sig 

vara ett problem då kvalitativa artiklar inte behöver vara mer av värde. Det grundar sig i att 

det var svårt att få fram artiklar av kvantitativ design som var relevanta. Syftet var dock att 

belysa erfarenheter av situationer, vilket kvalitativa artiklar är mer lämpade att göra 

(Friberg, 2017, s.129). Detta kan vara orsaken till att vissa artiklar fick mer utrymme än 

andra. De kvantitativa artiklarna har dock även gjort resultatet mer generaliserbart (Polit & 

Beck, 2017, s. 164).  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar vilka situationer sjuksköterskan stöter på i palliativ 

vård som ger upphov till etisk stress. Kategorier som uppstod där sjuksköterskan upplevde 

etisk stress framgick vara att tillfredsställa behov, konflikt inom teamet och 

organisationshinder. Den största kategorin var tillfredsställa behov.  

 

Att den etiska stressen var närvarande när närstående inkluderades i omvårdnaden var 

inget som var överraskade författarna. Dock att den skulle väga så tungt, där flera exempel 

påvisade den etiska stressen, var något oväntat. Närstående spelar såklart en stor roll i 

kvalitén av den palliativa vården. Deborah Majerovitz, Mollott och Rudder (2009) redovisar 

om god kommunikation mellan närstående och vårdpersonalen är centralt för god 

omvårdnad då de kan upplysa om en tydlig anamnes och hur patienten är som person. 

Genom att inkludera de närstående på rätt sätt, kan sjuksköterskan tillfredsställda de 

närstående och klagomål kan eventuellt minska. Andershed och Ternestedt (2001) indikerar 

vikten av sjuksköterskans attityd mot närstående för att känna sig meningsfull och minska 

risken att exkluderas ur den palliativa vården. Genom att stötta och ge tydlig information till 

närstående angående patientens situation på ett sätt att informationen inte kan misstolkas, 

medför att de kan medverka i vården på ett meningsfullt sätt.  
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Hur vården utformas påverkas ofta av de anhöriga, vilket ofta leder till negativa känslor hos 

sjuksköterskan som svar från den etiska stressen som påvisas i resultatet. Det krävs 

antagligen att sjuksköterskan överväger när och till vilken grad som de anhöriga ska 

involveras. Hendersons (Kirkevold, 2000, s. 115-129) teori styrker detta påstående genom att 

beskriva sjuksköterskan som bäst lämpad att hjälpa patienten dö fridfullt. Även om de 

närstående är väl informerade, kommer de inte upp i samma kompetens som 

sjuksköterskan, som bör få en avgörande roll i beslutsfattandet. På det sättet kan eventuellt 

den etiska stressen reduceras, om sjuksköterskan hittar en balans mellan sina värderingar 

som influerats av formell utbildning, och hur mycket de närstående ska få påverka.  

 

Att följa patientens självbestämmande och integritet är lagstadgat i Patientlagen (PL, SFS 

2014:821, kap. 4, 1 §). Detta är även en självklar del inom vården. Dock blir detta troligtvis 

problematiskt när etisk stress uppstår i detta fenomen. Sjuksköterskans egna etiska 

värderingar går då emot vad lagen yttrar. En gråzon uppstår, där antagligen sjuksköterskan 

tro sig veta vad som är bäst för patienten. Det är antagligen av vikt att förbise detta för att 

kunna uppnå en fridfull död som Henderson (Kirkevold, 2000, s. 115-129) beskriver. På 

detta sätt går då resultatet mot Hendersons yttrande om att vården ska formuleras efter vad 

patienten upplever som en fridfull död. Troligtvis på grund av att sjuksköterskan inte får 

utföra de åtgärder som anses korrekta enligt den utbildning och erfarenhet som 

sjuksköterskan förvärvat. Griffith (2014) berättar att patientens autonomi ska respekteras så 

långt som möjligt. Ett eget beslutstagande av patienten behöver inte vara det korrekta 

beslutet. Detta måste sjuksköterskan ändå respektera, annars skulle sjuksköterskans respekt 

för individens värderingar åsidosättas. Sjuksköterskan bör då lära sig ta ett steg tillbaka och 

se det ur patientens perspektiv och lära sig innebörden av självdistans till patienten. 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) styrker detta med att beskriva hur sjuksköterskor 

hanterar svåra situationer. Det hanteras genom att lära sig sätta gränser för att inte bli för 

personliga i vården. För att uppnå detta behövdes erfarenhet. På detta sätt kan Hendersons 

omvårdnadsteori vara värdefull att ha i åtanke vid palliativ vård som beskriver att 

sjuksköterskan bör ha god självinsikt och förhoppningsvis kan detta leda till minskad etisk 

stress. 
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I samspelet med läkaren samt mot äldre, mer erfarna sjuksköterskor kunde två huvudfynd 

som gav upphov till etisk stress utvinnas. Det går att sammanfatta som sjuksköterskan var 

oförmögna att påverka läkarens beslut samt att de var tvungna utföra beslut som inte var i 

linje med de egna värderingarna. Kanske går det att härleda till vissa sjuksköterskor inte har 

självförtroende nog att våga säga ifrån. Weiss et al. (2014) förklarar detta fenomen genom att 

vårdpersonal som inte vågar säga ifrån härleds till den rådande hierarkin som kan finnas på 

arbetsplatsen. Vårdpersonal känner då att de på ett sätt utmanar de som innehar högre 

maktposition. Dessutom beskriver Rainer (2015) att en ond spiral kan uppstå då etisk stress 

kan vara grunden till att sjuksköterskan inte vågar säga ifrån. En möjlig orsak kan vara att 

vissa läkare och mer erfarna sjuksköterskor är väldigt trofasta i sina beslut och 

sjuksköterskan ser inte möjligheten att påverka beslutet. 

 

Sjuksköterskan uttryckte att begränsning av resurser påverkade omvårdnaden och gav 

upphov till etisk stress. Tidsbrist visade sig vara en stark faktor till att inte kunna ge adekvat 

vård. Att kunna ta tid för patienter och vara närvarande anser författarna vara en av de 

viktigaste funktionerna i palliativ vård. Även om det inte alltid finns tid för sjuksköterskan 

att prata eller att vara aktivt involverad med patienten, är många äldre patienter tacksamma 

för den ordlösa kommunikationen när en sjuksköterska bara är närvarande (Fridrichsen, 

2012, s. 368-369). Detta kan kopplas till Henderson (Kirkevold, 2000, s. 115-129) teori då 

målet är att patienten ska uppnå hälsa enligt sina preferenser. För en del individer är kanske 

just närvaro det som behövs för att uppleva hälsa.   

9 Slutsats 

Förhoppningsvis kan resultatet ur denna litteraturöversikt återspegla realistiska situationer 

för sjuksköterskan inom palliativ vård som framhäver etisk stress och leda till större 

förståelse. Författarna vill med resultatet upplysa sjuksköterskan, men även personer som 

inte har samma kunskap, om att det finns ett verkligt problem. Flera situationer syftar till 

etisk stress i samband med interaktionen mellan sjuksköterskan och andra personer, 

antingen i det egna teamet eller med närstående. Även problem som är svårare att påverka 

som resursbrist. Alla dessa fynd ur resultatet kan vara en orsak till att sjuksköterskor lämnar 

sin arbetsplats.  
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När palliativ vård bedrivs så finns det en existentiell beståndsdel som påverkar alla 

inblandade där god kännedom om etik och moral är ett värdefullt verktyg. Roten till det 

som återfinns i denna studie kan bero på flera orsaker, vilket gör det svårt att säga precis 

vad framtida forskning bör fokusera på. Författarna ser då ett incitament till vidare 

utveckling av eventuella copingstrategier mot etisk stress i palliativ vård. Detta för att 

handskas med liknande situationer som denna litteraturstudie tar upp som är svårt för 

sjuksköterskan att påverka. Utbildning inom etik och moral kan även vara värdefullt för 

vårdpersonal att identifiera när etisk stress är på väg att uppstå. Även att mer tid läggs på 

reflektioner inom teamet för briefing som kan underlätta kommunikationen mellan de 

inblandade parterna, och således eliminera riskfaktorer till etisk stress i palliativ vård. 
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