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Abstrakt 

Sjuksköterskor ställs ibland inför etiskt problematiska situationer.  
En etiskt problematisk situation uppkommer då sjuksköterskor 
värderingar inte stämmer överens med patientens, närståendes eller 
kollegors värderingar. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt ställningstagande vid 
etiskt problematiska situationer. Nitton vetenskapliga artiklar 
analyserade med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i 
tre kategorier: att tvingas agera mot egna principer och bli frustrerad 
när patienter far illa, att avsaknad av professionellt stöd leder till rädsla 
vid etiska ställningstaganden samt att vara säker i sin yrkesroll och 
kunna se till patientens bästa. Resultatet visade att sjuksköterskor ofta 
kände frustration och avsaknad av stöd i samband med etiskt 
problematiska situationer i omvårdnad. Det tyder på att det finns ett 
behov av stöd och handledning för att hantera en sådan situation. 
Denna kunskap kan tillsammans med fortsatt forskning om hur 
sjuksköterskor upplever etiskt problematiska situationer bidra till en 
utveckling inom omvårdnaden.  

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehålls analys, sjuksköterskor, 
upplevelse, etiskt problematiska situationer. 
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Inom hälso- och sjukvård talar man om att etik är läran om moralen. För 

människan utgör etiken plattformen för mänskligt beteende, både på en personlig 

och på en professionell nivå. Då etik grundar sig på personliga övertygelser och 

värderingar kan grundandet av etiska principer leda till konfliktfyllda tolkningar 

(Peer & Rakich, 1999). När sjuksköterskor ger omvårdnad kan etiskt 

problematiska situationer uppkomma då patienternas eller de närståendes olika 

värdegrunder inte alltid överensstämmer med sjuksköterskors egna värderingar 

(Redman & Fry, 2000). 

 

Omvårdnadsetik fokuserar på relationen mellan sjuksköterskor och patienter och 

det åtagandet som det innebär. När sjuksköterskor står inför en etiskt problematisk 

omvårdnadssituation använder de sig av en blandning av olika etiska ramar som är 

pliktetik, sinnelagsetiken eller nyttoetik för att fatta ett så riktigt beslut som 

möjligt. Ett etiskt beslut upplevs sällan som rätt eller fel av sjuksköterskor 

(Noureddine, 2001). Pliktetiken hävdar att värdet av en etisk handling är helt eller 

delvis oberoende av konsekvenserna. Värdet av handlingen styrs istället av om den 

är pliktmässig. De plikter som vi skall underkasta oss är bland annat att bevara liv, 

att vara rättvisa och att tala sanning. Inom sinnelagsetiken är det enda som avgör 

om en handling är rätt eller orätt vilka avsikter eller motiv som den handlande 

personen har. Nyttoetiken har sina grunder i utilitarismen. Det är en 

konsekvensetisk teori som tar hänsyn till den totala mängden nytta/lycka som blir 

resultatet av en handling. Man får väga det som är bra för de flesta mot det som är 

dåligt för någon eller några få och se vilket av alternativen som blir bäst ur det 

perspektivet (Thorsén, 1997, s.122-135).   

 

Syftet med omvårdnad är enligt SOSFS (1993:17) att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. 

Sjuksköterskor är enligt samma författning ansvarig för planering, samordning, 

genomförande, utvärdering och dokumentation av omvårdnadsinsatser och har ett 

stort ansvar för att patienten får optimal behandling inom många områden. 

Sjuksköterskor anser själva att de spenderar en stor del av sin tid med att hantera 

svåra etiska problem som uppstår vid omvårdnadssituationer men kan genom att 

använda sig av levnadsregler och livsåskådningar ges bra förutsättningar att 
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hantera dessa situationer (Peer & Rakich, 1999).  I Bunch (2002) studie uttrycker 

sjuksköterskor oro för att människan skall glömmas bort i omvårdnaden och att 

teknologin och medicinsk utrustning skall överta deras funktion som vårdgivare. 

Den teknologiska utvecklingen inom sjukvården kan hjälpa många patienter, men 

även orsaka etiskt problematiska omvårdnadssituationer bland sjuksköterskor då 

patienter kan hållas vid liv på konstgjord väg.   

I en studie av Fealy, (1995), framkommer det att i allt mänskligt handlande så 

finns det en moralisk dimension som hjälper människan att förstå och skilja rätt 

från fel. Professionell omvårdnad kräver ett ansvar av sjuksköterskor, vilket 

innebär ett ansvar för en själv och ett ansvar för att respektera mänskligheten hos 

patienten. Detta dubbla ansvar grundar sig i en etik och skall finnas i alla 

omvårdnadshandlingar. Värderingar är övertygelser och attityder som influerar 

bedömningen av vad som anses som viktigt för att avgöra om en handling är god. 

Moraliska resonemang hos sjuksköterskor fokuserar på det kognitiva med etiska 

överväganden medan ett moraliskt uppförande medför etiska beslut med 

påföljande handling av sjuksköterskor. Diskussioner om etiska beslutfattanden 

stärker banden mellan omvårdnadsteorier och praktik. (Fealy, 1995)  

Sett med Løgstrups, (1994) perspektiv är varje relation mellan sjuksköterskor och 

människor finns det ett etiskt krav som hör ihop med att människor är ömsesidigt 

beroende av varandra. Det etiska kravet är outtalat och inte liktydigt med andra 

människors uttalade önskan eller krav. Detta innebär att man måste tolka det etiska 

kravet även om det finns risk för feltolkningar. Endast med hjälp av 

sjuksköterskors egen osjälviskhet, kan de få veta vad som bäst gynnar patienter. 

Det etiska kravet är radikalt, just eftersom det är outtalat vilket betyder att 

sjuksköterskor måste ha patientens bästa för ögonen, även om sjuksköterskor 

upplever patienter som otrevliga. Slutligen är det etiska kravet ensidigt vilket 

innebär att sjuksköterskor inte har någon som helst rätt att ställa motkrav på 

patienter. Sjuksköterskor ska åsidosätta hänsynen till sig själv för att på bästa 

möjliga sätt värna om patienter (jmf. Løgstrup, 1994, s. 53, 75, 76, 145, 146). 

Om sjuksköterskor kan delta i öppna och ärliga diskussioner, visa medkänsla och 

värdighet, så skapar det en större möjlighet att fatta etiskt riktiga beslut. Detta 

leder till att patientens bästa tillgodoses och sjuksköterskor uppfyller då visionen 
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av det goda livet. Erfarenheter av att uppleva etiskt problematiska situationer 

bidrar till en utveckling av etik inom omvårdnad (Söderberg, 1999, s. 47, 48).  

Den problematik som etiskt problematiska situationer innebär, är 

gränsöverskridande och är inte något specifikt för en viss patientkategori eller viss 

kategori av vårdpersonal, men det är något som sjuksköterskor dagligen möter i 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor skall ha en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt som genomsyrar deras kompetensområde. För att kunna ta 

ställning vid etiskt problematiska situationer krävs kunskap om hur sjuksköterskor 

diskuterar och upplever dessa, därför var syftet med denna litteraturstudie att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt ställningstagande vid etiskt 

problematiska situationer. 

 

Metod 
Till denna uppsats söktes kvalitativa studier som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. De internationella bibliografiska referensdatabaser som användes var: 

Academic search, Cinahl och PubMed (Medline). Sökorden som användes var: 

nursing, nursing care, experience, ethics, prolematic och situations. 

Artikelsökningen utfördes med dessa ord i olika kombinationer med varandra. För 

att inte få ett för brett underlag till studien, begränsades sökningen till artiklar som 

var publicerade 1995-2005. De funna artiklarnas referenslistor användes också för 

att få tips om andra artiklar som motsvarade syftet. Detta resulterade i 82 artiklar 

varav 19 artiklar svarade mot syftet (Tabell 1). En kvalitetsbedömning av 

artiklarna har genomförts, där det bland annat är bedömt om urvalet är relevant, 

om resultatet är logiskt och begripligt samt om det redovisas klart och tydligt. Den 

sammanfattande bedömningen av artiklarnas kvalité graderas som hög, medel eller 

låg enligt Willman och Stoltz (2002, s. 122-123), 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att organisera och samordna kvalitativ 

information i enlighet med de kategorier och koncept som uppstår (Polit & 

Hungler, 1999, s. 698). Analysen skedde med manifest ansats genom att fokusera 

på det som stod i texten och därmed vara textnära under hela analysen (Downe-

Wamboldt, 1992). Vid manifest ansats granskar forskaren innehållet i skrivna 
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berättelser och söker efter synliga, faktiska data (Polit & Hungler, 1999, s. 574), i 

motsats till en latent ansats som istället avser att tolka vad texten egentligen 

handlar om (Graneheim & Lundman, 2003). Analysen i den aktuella studien utgår 

från Burnards (1991) beskrivning av stegvis analys av text, dock inte alla steg, 

eftersom han beskriver innehållsanalys utifrån intervjuer medan denna studie 

analyserade färdig text ur artiklar. Downe-Wamboldt (1992) menar att 

innehållsanalys passar bra till omvårdnadsforskning eftersom den fokuserar på 

mänsklig kommunikation.  

 

När artiklar som svarade mot syftet var samlade, lästes dessa noggrant och 

ingående för att få en känsla av helheten och för att identifiera de textenheter som 

svarade mot vårt syfte. Därefter skedde det en kondensering av materialet. När 

kondenseringen var klar, så gjordes det en kategorisering. Detta innebar att 

textenheter som liknade varandra sammanfördes och sattes in i olika kategorier. 

Detta gjordes i flera steg. Kategoriseringen fortsatte tills kategorierna var 

renodlade och inte liknade varandra. Dessa benämndes då som slutgiltiga (Downe-

Wamboldt, 1992). Genom att hela tiden gå tillbaka och jämföra kategorierna med 

det ursprungliga materialet stärktes relevansen hos kategorierna. De slutgiltiga 

kategorierna redovisas under rubriken resultatet, både i beskrivande brödtext och 

med citat som illustrerar det ursprungliga textmaterialet.  

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 
 

Författare & 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/Analys 
metod 

Huvudfynd Kvalité 

      
Berggren et al. 
(2001). 

Kvalitativ 86 sjuksköterskor Semistrukture-
rade intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor uttryckte värdet 
 av stöd t.ex. klinisk  
undervisning som stöd för att 
utforska sin yrkesidentitet till 
förmån för patienten. 
 

Hög 

Blasszauer et 
al. (2005). 

Kvalitativ 188 
sjuksköterske-
studerande och 62 
sjuksköterskor 

Frågeformulär / 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor som ger 
omvårdnad till människor i  
livets slutskede har fått för lite 
av etiskt tänkande i sin 
 utbildning. 
 

Medel 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 
 

Författare & 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/Analys 
metod 

Huvudfynd Kvalité 

      
Doutrich et al. 
(2001). 

Kvalitativ 31 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Hermeneutisk 

Japanska och amerikanska 
sjuksköterskors beskrivningar  
av etiska problem i  
omvårdnaden såsom ordna med 
smärtstillning och förebygga 
invasiva behandlingar. 
 

Medel 
 
 
 
 

Horstman et 
al. (2002). 

Kvalitativ 15 sjuksköterskor 
 

Semistrukture-
rade intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor identifierade  
olika etiskt svåra situationer 
gällande information angående 
plötslig spädbarnsdöd 
 

Medel 

Konishi et al. 
(2002). 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

160 
sjuksköterskor 

Semistrukture-
rade intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Japanska sjuksköterskor  
upplever svårighet vid  
utsättande av AFF, artificiell 
 food and fluid. 
 

Hög 

Kuuppelo-
mäki et al. 
(1998). 

Kvalitativ 13 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Etiska dilemman uppstår då  
man måste säga sanningen och 
framföra information om  
diagnos. 
 

Medel 

Kälvemark et 
al. (2004). 

Kvalitativ 21 sjuksköterskor Fokuserade 
gruppintervjuer/ 
Innehållsanalys 

Organisationen måste ge bättre 
stöd för att minska den  
moraliska osäkerheten hos 
sjuksköterskor.  
 

Medel 

Leners, et al. 
(1997). 
 

Kvalitativ 6 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Konstant 
jämförande 
analys 

Sjuksköterskor använder sig av 
intuition och erfarenhet för att 
lösa etiska problem de ställs  
inför. 
 

Hög 

Lützén et al. 
(1998). 

Kvalitativ 18 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Grounded theory 

Ett bra samarbete inom teamet 
och en bra relation till patienten 
gynnar det praktiska arbetet och 
patientens välbefinnande. 
 

Hög 

Maeve, K. M. 
(1998). 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor  Intervjuer/ 
Naturalistisk 

Sjuksköterskor försökte väva 
samman personligt och  
professionellt liv för att  
utveckla omvårdnaden av svårt 
sjuka och döende människor. 
 

Hög 

Melchert et al.  
(1997). 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor beskriver  
svårigheten att påverka läkare 
 och göra sina åsikter hörda,  
vilket utmynnar i etiska 
problematiska situationer. De 
upplever även svårigheter med 
att omsätta utbildningens teori 
med verklighetens praktik. 
 

Medel 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 
 

Författare & 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/Analys 
metod 

Huvudfynd Kvalité 

      
Oberle et al. 
(2001). 

Kvalitativ 14 sjuksköterskor  Intervjuer/ 
Tematisk analys 

Ett etiskt problem för  
sjuksköterskor är att se patienter 
lida och känna osäkerhet över  
de beslut som fattas med hänsyn
till patienter och närstående. 
 

Hög 

Pang, M-C. S. 
(1998). 

Kvalitativ/ 
Empirisk 

92 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Analysmetod 
framgår ej 

Sjuksköterskor skulle föredra  
att säga sanningen till  
patienterna men håller inne med 
sanningen om detta leder till någ
gott för patienten. 
 

Medel 

Skott, C. 
(2003). 
 

Kvalitativ 11 sjuksköterskor Deltagande 
observation/ 
Analysmetod 
framgår ej 

För att lära känna patienten och 
förstå deras individuella behov 
krävs både personligt och 
professionellt engagemang från 
sjuksköterskor. 
 

Medel 

Söderberg et 
al. (1996). 
 

 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 

När värderingar inte respekteras 
uppstår etiska problem. Känsla  
av medmänsklighet kan ge 
möjlighet att lösa de etiska 
problem som uppstår och 
omvandla känslan av förtvivlan 
till energi. 
 

Hög 

Volker, D. L. 
(2001). 

Kvalitativ 40 sjuksköterskor Intervjuer / 
Denzin´s 
tolkande 
interaktion 

Sjuksköterskor bör vara 
förberedda på att svara på  
frågor om dödshjälp med 
medkänsla så att man  
respekterar patientens och sina 
egna värderingar. 
 

Hög 

Wurzbach, M. 
E. (1999). 

Kvalitativ 20 sjuksköterskor Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskors primära svar på 
vad moralisk säkerhet är, var att 
man kan stå upp för sina 
ställningstagande och kan vägra 
delta. 
 

Hög 

Yam et al. 
(2001) 

Kvalitativ 10 sjuksköterskor Fokuserade 
gruppintervjuer/ 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplever det  
som stressigt att övergå  
från kurativ till palliativ 
behandling på neonatal 
intensivvårdsavdelning. 
 

Hög 
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Resultat 

Analysen resulterade slutgiltigt i tre kategorier som redovisas i tabell 2. Resultatet 

beskrivs i löpande text och illustreras med citat från artiklarna som ingått i 

analysen.  

 

Tabell 2 Översikt kategorier (n=3) 

Kategorier 

 
Att tvingas agera mot egna principer och bli frustrerad när patienter far illa 

Att avsaknad av professionellt stöd leder till rädsla vid etiska ställningstaganden  

Att vara säker i sin yrkesroll och kunna se till patientens bästa 

 
 
Att tvingas agera mot egna principer och bli frustrerad när patienter far illa 

I studien av Horstman & van Rens-Leenaarts (2002), framgick att sjuksköterskor 

upplevde frustration då de kände sig fångade i situationer där de hade en 

skyldighet att ge råd enligt de nationella riktlinjer som de ansåg verkningslösa. 

Trots att man var medveten om konsekvenserna och skadan som informationen 

eller råden kunde medföra så kände man sig tvingad att gå emot sina värderingar. 

Sjuksköterskor kände att de slets mellan den skyldighet som yrket innebär och det 

behov av stöd och råd som patienter och närstående hade, vilket skapade 

frustration. Detta kunde vara situationer där patienten inte kunde kommunicera 

med sin omvärld vilket ledde till att sjuksköterskor blev tvungna att utföra fattade 

beslut om den fortsatta behandlingen utan att patienten kunde ge sin åsikt till 

känna. I ett flertal studier (Konishi, Davis & Aiba, 2002, Volker, 2001), ställde 

sjuksköterskor sig frågan om de handlade för sitt eget bästa eller om det var för 

patientens bästa.  

 

Sjuksköterskor upplevde frustration då de stod inför etiskt problematiska 

situationer där de kände sina åsikter ignorerade och de förväntades att vara tyst 

även om de såg eller uppfattade ett beslut som felaktigt (Oberle & Hughes, 2001). 

En allmän uppfattning inom organisationen var att sjuksköterskor inte skulle 

ifrågasätta läkare eller deras åsikter eller ordinationer eftersom läkaren ansågs som 

ledaren och skall vara den som tar de korrekta besluten (Blasszauer & Palfi, 2005). 

Ett exempel på detta var att man inte hade ordination från läkare på smärtlindring 
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trots att en patient i palliativ omvårdnad fick ökade smärtor (Melchert, Udén & 

Norberg, 1997). 

 

I studier av Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm och Arnetz, (2004) och 

Yam, Rossiter och Cheung, (2001) beskrev sjuksköterskor frustration när de 

tvingades handla mot sina principer om att sätta patienten främst eftersom de var 

tvungna utföra behandlingar som läkare enhälligt hade beslutad om. Dessa 

behandlingar var av den arten att de inte gynnade patienterna på något sätt. 

Sjuksköterskor beskrev även etiskt problematiska situationer där de var tvungen att 

avsluta behandlingar och tvingades till att delta i aktiviteter som förkortade det 

mänskliga livet. De ansåg att patienterna fortfarande var vid liv hade rätt till en 

värdig död och därmed rätt till behandling. (Konishi et al. 2002)  

 

We're very frustrated. I think we hurt a lot for the patients.  
It doesn't matter what we tell most of the physicians, about the 
pain or suffering, about how miserable they are with all the 
treatments they're getting, etc. It's almost like it's falling on deaf 
ears (Oberle & Hughes, 2001, p. 711). 

 

Sjuksköterskor beskrev att etiskt problematiska situationer kunde uppstå där 

närstående hade en stark religiös tro som innebar att sjuksköterskor kände sig 

frustrerade och upprörda. Detta kunde till exempel vara då föräldrar som 

sympatiserade med Jehovas vittnen, hindrade livräddande behandling för deras 

barn på grund av sin religiösa övertygelse. Sjuksköterskor kunde inte på grund av 

sina värdegrunder förstå hur man kunde låta människor fara så illa. De valde dock 

ändå att acceptera deras tro och eventuella beslut eftersom det inte fanns några 

moraliska eller lagliga rättigheter att förändra deras ställningstagande (Blasszauer 

& Palfi, 2005). 

 

Sjuksköterskor kände sig bekymrade och frustrerade över deras oförmåga att 

kunna erbjuda god omvårdnad då till exempel ekonomiska åtstramningarna och 

personalnedskärningar medförde att ett beslut om fortsatt behandling hos en 

patient kunde innebära att en annan patient nekades behandling vilket även innebar 

att sjuksköterskor tvingades handla mot sina principer om lika vård till alla och 

lindra de patienter som lider (Oberle & Hughes, 2001). Det framkom även att 
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sjuksköterskor kände sig frustrerade och sårade när dom inte kunde göra något mer 

för patienten än bara ge medicin (Maeve, 1997). Sjuksköterskor fick hård kritik 

från organisationen då de inte fullföljde tidigare oskrivna regler som att till 

exempel sköta dagsplaneringen för läkare. Detta ledde till frustration hos 

sjuksköterskor som uttrycktes till exempel genom att medvetet fördröja 

pappersarbetet eller vara överdrivet noggrann (Leners & Beardslee, 1997). 

 
 
... human life, while impermanent, is still sacred and health 
professionals should not take any action that will shorten it. 
Such action does harm to human dignity (Konishi et al., 2002, p. 
15). 

 
 

 

Att avsaknad av professionellt stöd leder till rädsla vid etiska 

ställningstaganden  

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde rädsla för att fatta beslut i etiskt 

problematiska situationer då de saknade stöd av kollegor och andra professioner. 

Stressfyllda situationer var en av huvudorsakerna till att man som sjuksköterska 

saknade stöd (Berggren, Bégat & Severinsson, 2001). Det framkom även att 

sjuksköterskor kunde känna rädsla att fatta beslut om de inte fått tillräckligt med 

information i den specifika situationen. Detta gällde särskilt de situationer då man 

skulle ge råd till patienter och kände behov av stöd från kollegor som varit med om 

liknande situationer (Horstman & van Rens-Leenaarts, 2002). I en studie av Skott, 

(2003) beskrev sjuksköterskor rädsla för att etablera en vänskapsrelation med 

patienter som de tyckte om, uppskattade och delade intressen med. Denna relation 

skulle då sträcka sig bortom det professionella och vara med en patient som man 

visste var obotligt sjuk. I denna situation sakande sjuksköterskor stöd från kollegor 

som hade erfarenhet från liknande situationer. 

 

I en studie av Doutrich, Wros och Izumi, (2001), beskrev sjuksköterskor att de vid 

beslut om fortsatt behandling, inte hade den positionen att de kan göra sin röst 

hörd eller ifrågasätta läkaren inför patienten. I en studie av Lützén och Schreiber, 

(1998), framkom det att om sjuksköterskor agerade som förespråkare för patienten 

så fanns det då en risk att de utmanade läkarna. Detta kunde leda till att 
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sjuksköterskor kände rädsla inför att fatta eller påverka beslut. Att vara patientens 

förespråkare kunde även leda till utfrysning från andra professioner då det 

uppfattades som att sjuksköterskor inte var samarbetsvilliga. 

 

But then you can always get the term “ squealer” , so to speak.  
“ Don’ t work with him because he’ ll report you” and it’s a 
real problem (Lützén & Schreiber, 1998, p. 312). 

 

 

Sjuksköterskor upplevde att etiskt problematiska situationer ofta var relaterade till 

deras lägre position i hierarkin och att läkarna sällan lyssnade på deras synpunkter 

och råd vilket innebar att sjuksköterskor upplevde att de saknade stöd från andra 

professioner (Oberle & Hughes, 2001). Även brist på auktoritet hos sjuksköterskor 

gjorde att de uttryckte oro över att framföra sin mening och tala till eller ifrågasätta 

personer som hade högre rang eller personer som hade en annan uppfattning 

(Doane, Pauly, Brown & McPherson, 2004; Kuuppelomäki & Lauri, 1998). Den 

osäkerhet och rädsla som sjuksköterskor kände över sina befogenheter gjorde att 

de kände sig sårbara (Söderberg, Norberg & Gilje, 1996). Sjuksköterskor var rädda 

att förlora sitt jobb om dom föreslog andra lösningar på etiska problem än de 

lösningar som läkarna hade valt (Leners & Beardslee, 1997). Rädsla för hämnd 

eller repressalier gjorde att sjuksköterskor förblev tysta och inte ifrågasatte läkare 

eftersom de kände att de saknade stöd (Blasszauer & Palfi, 2005). Sjuksköterskor 

kände rädsla över att begå något misstag då de gav läkemedel eller utförde 

läkarens ordination (Volker, 2001). Samtidigt som dessa ordinationer utfördes så 

förväntades det av läkare att sjuksköterskor skulle söka efter fel och brister i 

ordinationen (Blasszauer & Palfi, 2005). 

 

Då sjuksköterskor som arbetade självständigt och utan stöd från kollegor, till 

exempel med hembesök, kände rädsla då de skulle framföra negativ information 

valde att inte ge informationen för att undvika aggressioner från patienterna 

(Horstman och van Rens-Leenaarts, 2002) 

 

There is a fear of retaliation, which reinforces the nurses silence 

(Blasszauer & Palfi, 2005, p. 95). 
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Bristen på kunskap och erfarenhet gjorde att sjuksköterskor kände sig obekväma i 

situationer när de skulle trösta sörjande familjer och kände också rädsla över att de 

skulle säga något olämpligt, säga fel saker som skulle såra patienter och skapa 

förtvivlan hos de närstående.  (Pang, 1998; Yam et al.  2001). Det förväntades i 

många fall att sjuksköterskor skulle inta en ståndpunkt men även om de gjorde det 

eller lät bli så fick sjuksköterskor kritik av kollegor. Detta ledde till att 

sjuksköterskor tog ett steg bakåt och kunde därigenom inte tillgodose patienters 

intressen (Blasszauer & Palfi, 2005). I en studie av (Konishi et al.  2002), upplevde 

sjuksköterskor kritik från arroganta läkare som gav motstridiga direktiv och 

förolämpade genom att höja rösten. Ett annat exempel på avsaknad av stöd var då 

andra sjuksköterskor som delade ens uppfattning, valde att tiga istället för att stötta 

sina kollegor i etiskt problematiska situationer. Detta eftersom de inte ville stöta 

sig med läkare. 

 
When I saw the infant was suffering from pain or from some 
invasive procedures, I talked to the doctor, hoping he would 
consider other options. But very often it was ignored and I was 
left to feel helpless (Yam et al. 2001, p. 654). 

 
 
 
Att vara säker i sin yrkesroll och kunna se till patientens bästa 

Sjuksköterskor uttryckte säkerhet i yrkesrollen, som ibland infann sig före eller 

uppkom redan i början på ett etiskt problem. Sjuksköterskor kände sig säkra 

eftersom de hade kunskapen att se till patienternas bästa och tvivlade aldrig på hur 

de borde agera för att lösa situationen (Wurzbach, 1999; Yam et al. 2001). 

 

Att lindra lidandet, även om det förkortade patientens liv, kunde motiveras av 

religiösa övertygelser som gjorde att sjusköterskor kände sig säker över sitt beslut. 

Att ha en stark tro på att döden inte innebar slutet för patienten gjorde att 

sjusköterskor kände säkerhet i sin yrkesroll. Då de kände att de hade kunskap att se 

till patientens bästa, tvekade inte sjuksköterskor då de utförde ordinationer som 

skulle lindra lidandet men även kunde innebära att patienten avled (Blasszauer & 

Palfi, 2005; Volker, 2001)  
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Sjuksköterskor beskrev också att de inte kände behov att ventilera situationer med 

någon kollega, eftersom säkerheten de kände var så stark och övertygande att de 

kunde fatta beslut med eller utan stöd av kollegor. Till skillnad från andra 

yrkeskategorier uttryckte sjuksköterskor klart och tydligt vad dom ansåg vara rätt 

och fel åtgärder vid etiskt problematiska situationer (Oberle & Hughes, 2001) 

 

Den känsla av säkerhet som infann sig vid etiskt problematiska situationer uppstod 

ofta då det fanns ett behov hos sjuksköterskor att föra patientens talan och värna 

om patientens hälsa. I studier av Doutrich et al. (2001) och Berggren et al. (2001), 

framkom det att sjuksköterskor ansåg det vara viktigt att företräda patienter. Det 

var även viktigt att finnas med då information gavs av läkare för att vara säker på 

att patienterna verkligen förstod vad som sades. Sjuksköterskor upplevde att de var 

bättre än läkarna på att hjälpa patienterna att förstå given information.  

 

Sjuksköterskor utvecklade förståelse och empati som grundades på deras kunskap 

om att se till patienters bästa och de ansåg att de kunde tillgodose patienters behov 

(Melchert et al. 1997). Sjuksköterskor upplevde att den erfarenhet, som de fått 

genom åren, gjorde att deras självförtroende ökade och de kände sig säkra på hur 

de skulle agera i etiskt problematiska situationer och de vågade ifrågasätta beslut 

som de ansåg vara felaktiga (Leners & Beardslee, 1997; Söderberg et al. 1996) 

 

As nurses, we are, to a degree, the patient’s advocates, ensuring 
that they receive information and that their informed consent is 
obtained. As a nurse I feel maybe more aware of this than the 
physicians (Berggren et al., 2001, p. 18). 

 

 

Sjuksköterskor kände säkerhet i att använda sig av god kommunikation för att få 

fram till exempel information till patienterna (Blasszauer & Palfi, 2005). I en 

studie av Doane et al. (2004), framkom det att känslan av säkerhet var som en kraft 

som fanns inuti sjuksköterskors kropp och det gjorde att de visste vad som skulle 

göras om det uppstod en etiskt svår situation.  

 

Sjuksköterskor ansåg att de hade en skyldighet att lindra patienters lidande och 

skapa en fridfull och värdig död för patienterna. Att lindra lidandet vägde tyngre 
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än att patientens liv skulle förlängas med hjälp av AFF, (artificiell food and fluid). 

De hade klara strategier för hur de skulle påverka läkare vid olika beslut rörande 

omvårdnaden och hävdade att läkare inte hade befogenhet att ensam besluta 

behandlingsform. Detta ledde till att de argumenterade för sina värderingar och 

försökte se till patientens bästa (Konishi et al. 2002). Sjuksköterskor ansåg att 

kombinationen av kompetens, engagemang och mod skapade en känsla av säkerhet 

vid varje unik etiskt problematisk situation som innebar att de kunde fatta beslut 

som såg till patientens bästa (Konishi et al. 2002; Maeve, 1998; Pang, 1998) 

 

I was taught that the nurse is to advocate for the patient, and so 
I felt that it was my role to advocate, whether I'm perceived as 
questioning a doctor or not. I know I´ve been told – I´ve gotten 
in trouble for being questioning, but I´ve always survived it. But 
I´m always glad that I did it. I always have reasons to do it. And 
that´s beacuse I guess I see myself in a role to advocate 
(Wurzbach, 1999, p. 291). 
 
 
Each one of us has a resource within ourselves. It again needs 
to be named. It´s that voice that comes from our heart, 
discovering it, defining it, and learning how to communicate 
with it. And Im starting to find that that´s a major resource for 
me... When I look at things from that point of view, it lets me 
know who I am in particular instances. And it lets me know what 
I need to do, if I need to do anything (Doane et al., 2004, p. 
244). 

 
 
 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

sitt ställningstagande vid etiskt problematiska situationer. Detta resulterade i tre 

kategorier; att tvingas agera mot egna principer och bli frustrerad när patienter 

far illa, att avsaknad av professionellt stöd leder till rädsla vid etiska 

ställningstaganden och att vara säker i sin yrkesroll och kunna se till patientens 

bästa. 

 

I kategorin, att tvingas agera mot egna principer och bli frustrerad när patienter far 

illa, fann vi att sjuksköterskorna ofta upplevde frustration då de slets mellan den 

skyldighet som yrket innebär och det behov av stöd som patienter och närstående 
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hade. Här framkom det att sjuksköterskor tvingades att agera mot sina principer 

när de måste utföra åtgärder som inte gynnade patienterna. Analysen visade också 

att den hierarki som råder mellan läkare och sjuksköterskor och mellan 

sjuksköterskor inbördes skapade problem. Även attityder som kollegor hade kunde 

skapa etiskt problematiska situationer som resulterade i att sjuksköterskor 

upplevde frustration då de kände sina åsikter ignorerade. Georges och Grypdonck 

(2002) fann i sin studie att sjuksköterskors position inom organisationen, 

oförmågan att delta i beslutsfattande och bristen på auktoritet bidrog i stor grad till 

känsla av maktlöshet och frustration. Sjuksköterskor känner sig tvingade att överge 

sina värderingar när de utför behandlingsåtgärder som de anser vara olämpliga och 

inte är till patientens fördel. Manias och Street (2001) beskrev att sjuksköterskor 

sällan får delta i beslut gällande vården av patienterna. Först när läkaren har 

beslutat om vad som skall göras kan sjuksköterskan ges tillfälle att tala och 

diskutera omvårdnaden. Denna ignorering av läkarna upplevs som frustrerande. 

Enligt studien av Manias och Street (2001) känner sig sjuksköterskor tvingade att 

delta i den dagliga ronden, även om de anser att den utförs på ett sätt som kränker, 

främst patienter, men även sjuksköterskor. Vårt resultat visade att sjuksköterskorna 

kände sig frustrerade och bekymrade över sin oförmåga att kunna erbjuda 

patienterna en god omvårdnad på grund av de ekonomiska åtstramningarna och 

personalnedskärningar. Sjuksköterskor ansåg även att läkare tvingade dem att 

utföra behandlingsåtgärder som de inte hade kompetens för, trots att ordinerande 

läkare kände till detta. 

 

Resultatet av vår studie visar att sjuksköterskor som tvingades att handla mot sina 

principer, när de till exempel gav en behandling som inte gynnade patienten på 

något sätt eller som ansågs verkningslös och inte var för patientens bästa, skapade 

frustration, eftersom de ansåg att det inte var förenligt med de principer som en 

sjuksköterska har. Larsson Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman (2005) menar att 

sjuksköterskor ofta upplever frustration när de tvingas inta en roll mot sin vilja och 

agera mot sina principer. Detta innebär att de inte visar ärlighet och respekt för 

patienterna, inte heller kan de leva upp till egna förväntningarna om att hindra 

patienter från att fara illa. Watson och Foster (2003) visade i sin studie att 

sjuksköterskor slits mellan sina värdegrunder och den hierarki som finns på 

arbetsplatsen. Georges och Grypdonck (2002) anser att sjusköterskor känner 
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frustration när de inte kan vara ärliga i kommunikationen med patienter och 

redogöra för patientens tillstånd. Snelgrove och Hughes (2000) visar i sin studie att 

samarbetet mellan personalen inom hälso- och sjukvården är viktig för att öka 

kvalitén i omvårdnad och beslutstagande. Vårt resultat visar även att 

sjuksköterskor som kände sig frustrerade valde att ifrågasätta läkares ordinationer 

eller andra sjuksköterskors åsikter, eftersom de ansåg sig som patienternas 

förespråkare och gjorde allt i sin makt för att patienterna inte skulle behandlas illa 

och utsättas för lidande. I en studie av Erlen och Sereika (1997), uttrycker 

majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna farhågor över sina beslut, då de 

intar rollen som patienters förespråkare.   

 

I kategorin, att avsaknad av professionellt stöd leder till rädsla vid etiska 

ställningstaganden, framkom att oförmågan till att påverka beslut och den process 

som är inför ett beslut skapade rädsla och osäkerhet. Sjuksköterskor upplevde att 

etiskt problematiska situationer ofta var relaterade till den lägre positionen i 

hierarkin och att läkarna sällan lyssnade på deras synpunkter och råd. Detta 

skapade, förutom den tidigare diskuterade frustrationen, osäkerhet och rädsla hos 

sjuksköterskor. Även bristen på kunskap och erfarenhet gjorde att sjuksköterskor 

kände sig obekväm i situationer då de skulle trösta sörjande familjer. Humpel och 

Caputi (2001) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor saknar erfarenhet och 

känslomässig kompetens för att hantera rädsla och fatta beslut vid etiskt 

problematiska situationer. Det är genom erfarenhet som sjuksköterskor utvecklar 

egenskaper för att bättre kunna hantera rädslan och stressen som uppstår i etiskt 

problematiska situationer.  

 

Sjuksköterskor i vår studie kände också rädsla över att de skulle säga något 

olämpligt som skulle såra patienter eller närstående och kände avsaknad av stöd 

från kollegor som varit i liknande situationer. I studien av Dunniece & Slevin 

(2000) framkom det att sjuksköterskor upplever rädsla i samband med 

kommunikationen till patienter, eftersom de var rädda för att säga fel saker som 

kunde skapa förtvivlan hos patienter. Vidare i studien kom det fram att bristfällig 

kommunikation mellan kollegor medförde att sjuksköterskor upplevde sig 

åsidosatta i omvårdnaden då kollegor pratade eller informerade patienter på ett 

otydligt sätt. När patienterna sedan sökte förklaring eller frågade om något visste 
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inte sjuksköterskor vad deras kollegor sagt, vilket gjorde det problematiskt att 

svara på frågor från patienter.  

 

Vårt resultat visade att avsaknaden av stöd från kollegor och rädsla för hämnd eller 

repressalier från kollegor gjorde att sjuksköterskorna förblev tysta och inte 

ifrågasatte. Sjuksköterskor kände sig även rädda för att förlora sina arbeten vilket 

ledde till att de inte tillgodosåg patienters intressen. I en studie av Varcoe et al. 

(2004) framkom det att sjuksköterskor oftast vill sätta patienten främst men inte 

till vilket pris som helst. Även sjuksköterskor har familjer att försörja och de valde 

då att stå tillbaka och inte ifrågasätta beslut eller andra kollegors agerande 

eftersom var rädda för att få reprimander eller i värsta fall förlora sina arbeten. Det 

framkom även i studien att om sjuksköterskor agerar som förespråkare för 

patienten så finns det då en risk att de utmanar läkarna. Det kan leda till att 

sjuksköterskor känner rädsla inför att fatta eller påverka beslut. Att vara patientens 

förespråkare kan även leda till utfrysning från kollegor då det uppfattas som att 

sjuksköterskor inte är samarbetsvilliga.  

 

West, Barron och Reeves (2005) fann i sin studie att sjuksköterskor känner rädsla 

när de står inför hotfulla situationer, till exempel verbala angrepp från patienter 

eller närstående och inte har stöd av sina kollegor. Sjuksköterskor menar att det 

finns även en överhängande risk att patienters säkerhet äventyras då det uppstår 

hotfulla situationer. Etiskt problematiska situationer uppkommer ofta i situationer 

där det finns brister i relationerna. Dessa brister är ofta relaterade till dålig, eller 

helt avsaknad av, kommunikation kollegor emellan eller kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter (Söderberg & Norberg, 1993). Davies (2003) menar i 

sin studie att sjuksköterskor ska ha förmåga att visa medkänsla, ömhet, tillit och 

även uppnå en känslomässig kontakt i sitt yrke. Förutom den tekniska kunskapen 

så innehåller omvårdnad idag en stor del kommunikation vilket ställer höga krav 

på sjuksköterskors kompetens. Enligt Coombs och Ersser (2004) så uppstår 

konflikter i samband med att beslut skall fattas angående omvårdnaden av 

patienter. Av tradition reflekterar sjuksköterskor över den kunskap och kompetens 

som de har utvecklat under sina yrkesverksamma år när etiska beslut skall tas. Den 

kunskap som sjuksköterskor innehar undervärderas och tas inte tillvara av läkare 

när de skall fatta beslut om patientens fortsatta behandling. Enligt samma studie så 
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anser vissa läkare att sjuksköterskors kunskap inom omvårdnad inte är av stor 

betydelse vid beslut om patientens behandling.  

 

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor kände en rädsla över att begå 

misstag då man gav läkemedel eller utförde läkares ordination. Samtidigt 

förväntades det av kollegor att man som sjuksköterska skulle söka efter fel och 

brister i ordinationen. Addis och Gamble (2004) visar i sin studie att 

sjuksköterskor känner en inre och yttre press och saknar stöd. Den inre pressen 

kommer från de förväntningar som de har på sig själv. Den yttre pressen kom från 

kollegor som ifrågasätter agerandet i vissa situationer till exempel vid 

patientkontakt. I vår studie framkom det att sjuksköterskor kunde känna rädsla att 

fatta beslut om de inte fått tillräckligt med information gällande patienter, till 

exempel att framföra negativ information till patienter kunde utlösa aggressioner 

från patienterna. I studien av Addis och Gamble (2004) framkom det vidare att 

sjuksköterskor saknar kollegors och andra professioners stöd då de stod inför 

situationer som är obekanta eller kan innebära potentiell fara som till exempel hot 

eller våld. Avsaknaden av stöd gjorde istället att de kände sig rädda när de befann 

sig i obekväma situationer. 

 

Att vara säker i sin yrkesroll och kunna se till patientens bästa, var kategorin där vi 

fann att sjuksköterskor upplevde sig säkra i sin yrkesroll eftersom de hade 

kunskapen att se till patienternas bästa och visste hur de skulle agera för att lösa 

situationen. Att vara säker i sin yrkesroll innebar också att sjuksköterskor vågade 

ifrågasätta läkares beslut och stå upp för egna och patienternas värderingar för att 

bland annat värna om patienternas autonomi och hälsa. Valimäki och Leino-Kilpi 

(1998) menar att sjuksköterskorna skall värna om patienternas 

självbestämmanderätt som är ett viktigt begrepp och en viktig rättighet som 

patienterna skall ha oavsett ålder, kön eller vilken kulturell eller social bakgrund 

som man har.  

 

Vårt resultat visade att sjuksköterskor upplevde att deras erfarenhet som de fått 

genom åren gjorde att deras självförtroende ökade och de kände sig säkra över hur 

de skulle agera i etiskt problematiska situationer och vågade ifrågasätta beslut som 

de ansåg vara felaktiga. Wurzbach (1995) fann i sin studie att sjuksköterskor som 
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har en lång erfarenhet känner säkerhet och övertygelse om att de har agerat rätt då 

de tagit hänsyn och respekterat patienters önskan. Det kunde till exempel vara 

beslut angående en behandling oavsett om det innebar att patienten avled. Detta 

tyckte sjuksköterskorna vittnade om att man satte patientens behov och önskemål 

främst. 

 

Det framkom i vår studie att sjuksköterskor ansåg att de hade skyldighet att lindra 

patienters lidande och skapa en fridfull och värdig död för patienterna. Att lindra 

själva lidandet, vägde tyngre än bota sjukdomen eller att patientens liv skulle 

förlängas. Att lindra lidandet, även om det förkortade patientens liv kunde 

motiveras av religiösa övertygelser som gjorde att de kände sig säkra över sitt 

beslut. Mok och Chiu (2004) fann i sin studie att sjuksköterskor har målet att 

reducera lidande och att trösta patienterna. De känner sig säkra i sin yrkesroll så att 

de kan närma sig patienterna och erbjuda stöd oavsett situation. Att sjuksköterskor 

förstår patienters önskan och valmöjligheter utgör grunden för vara förespråkare 

för patienter. Denna säkerhet innebär att sjuksköterskor känner tillfredställelse i 

sitt arbete och anser det vara berikande att få vårda patienter till exempel vid livets 

slutskede. 

 

I denna litteraturstudie framkom att den säkerhet som sjuksköterskor kände var så 

stark och övertygande att de kunde fatta beslut med eller utan stöd av kollegor när 

det gällde att se till patientens bästa. Sjuksköterskor som kände sig säkra i sina 

yrkesroller uttryckte klart och tydligt vilka åtgärder de ansåg vara rätt och fel vid 

etiskt problematiska situationer. Känsla av säkerhet som infann sig vid etiskt 

problematiska situationer uppstod ofta då det fanns behov hos sjuksköterskor att 

föra patientens talan och värna om patientens bästa. I studien av Wilkin och Slevin 

(2004), anser sjuksköterskor att fungera som patienters förespråkare, att kunna 

tolka information och göra den förståelig för patienter är en mycket viktig del av 

yrket. Sjuksköterskor använder sig av sin yrkesskicklighet när de anpassar 

situationen efter patienters behov för att kunna se till deras bästa. Sjuksköterskor 

litar till sin yrkesskicklighet och känner sig säkra på sitt agerande för att ge en så 

god omvårdnad som möjligt.   
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Casell (2004) menar i sin studie att sjuksköterskors moraliska agerande har stor 

betydelse för omvårdnaden av patienten eftersom de visar hänsyn till patientens 

behov och önskemål. Sjuksköterskor lyssnar till och förstår vad patienten har att 

berätta om sitt liv och engagerar sig i patienten, medan läkare ofta förbiser 

patientens beskrivningar och fokuserar istället på det som är sjukt eller på den 

medicinska behandlingen. I studien av Breier-Mackie (2001) framkommer att när 

sjuksköterskor tar på sig rollen som patientens förespråkare vid etiska beslut så 

innebär det att patientens önskemål blir synliga och respekterade. Denna respekt 

för patientens självbestämmanderätt är något som borde vara en självklarhet för 

alla som är delaktiga i etiska och moraliska överväganden. Respekten för 

patienternas självbestämmande är något som läkare ofta förbiser vilket kan 

resultera i att det fattas beslut utan hänsyn till patienternas medgivande. Vidare i 

samma studie så framkommer det, att om läkare kunde förändra sitt sätt att 

kommunicera med kollegor och patienter, skulle det öka förståelsen för 

sjuksköterskors roll vid etiskt beslutsfattande och slutligen skulle det gynna 

patienters och närståendes välbefinnande.  

 

Grundstein-Amado (1992) menar i sin studie att sjuksköterskor och läkare har 

liknande sätt att resonera och agera vid etiskt problematiska situationer. Både 

sjuksköterskor och läkare anser att patienterna måste få fatta egna beslut när det 

gäller deras omvårdnad. Att fungera som rådgivare stärker patienters auktoritet. 

Några läkare och sjuksköterskor anser sig inte vara beslutsfattare, utan istället vara 

rådgivare som värnar om patientens bästa. Coombs och Ersser (2004) lyfter fram 

liknande slutsatser då det framkommer att läkare anser att sjuksköterskors kunskap 

när det gäller etiska problem, är viktig och har stor betydelse för de beslut som 

skall tas. Sjuksköterskor spelar en nyckelroll när det gäller att bedöma patienters 

behov och har en förväntning från läkare att rätta till eventuella missuppfattningar 

mellan patient och läkare. 

 

Etik och moral är något som människor lär sig genom livets olika skeden och i 

olika situationer som individer ställs inför. Sjuksköterskor agerar ofta efter vad de 

lärt sig genom egen, men även andras erfarenhet. Söderberg och Norberg (1993) 

och Åström, Furåker och Norberg (1994) visar att sjuksköterskor som diskuterar 

och reflekterar över etiskt problematiska omvårdnadssituationer kan förbättra 
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förmågan att hantera sådana situationer. Eftersom sjuksköterskor återkommande 

ställs inför etiskt svåra situationer kan de hjälpa varandra att utveckla sina etiska 

och moraliska handlingar genom att delge varandra sina tillvägagångssätt.  

 

I vår litteraturstudie har vi sett att sjuksköterskor ofta upplever sig sakna stöd i 

etiskt problematiska omvårdnadssituationer. Vi anser att sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete och beslutsfattande i dessa situationer hade underlättats om de 

erbjudits stöd, utbildning och handledning. I etiskt problematiska situationer så 

visar studien av Magnusson, Lützen och Severinsson (2002) att handledning för 

sjuksköterskor kan vara ett sätt att underlätta beslutfattande och öka förståelsen för 

dessa situationer. Under handledning får sjuksköterskor dela med sig av sina 

kunskaper och frågeställningar till kollegor. Handledning ger sjuksköterskor 

möjlighet att jämföra sitt agerande med hur andra sjuksköterskor skulle ha agerat i 

en liknande situation. Det innebär att sjuksköterskorna kan känna sig säkrare vid 

beslutsfattande och i relationen med patienter. Sjuksköterskor i den studien ansåg 

att handledningen bidrog till djupare förståelse för patienters välbefinnande och en 

öppnare attityd till synpunkter på problem som kan uppstå i en 

omvårdnadsrelation.  

 

Dierckx de Catserlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe och Gastmans (2002) 

menar att engagemanget i patienters välbefinnande är utgångspunkten i 

sjuksköterskors etiska reflektion. Denna etiska reflektion är närvarande i 

sjuksköterskors dagliga arbete och utgör kärnan i omvårdnad. Genom etiska 

omvårdnadsträffar och fortlöpande utbildning, ökar sjuksköterskor förståelsen för 

det etiska ansvaret och dess betydelse i den dagliga omvårdnaden. Etiska 

omvårdnadsträffar skapar en möjlighet för sjuksköterskor att utveckla förmågan att 

fungera som patienters förespråkare och därigenom kunna känna sig säkrare i sin 

yrkesroll. Vidare i studien fann, Dierckx de Catserlé et al. (2002) att 

sjuksköterskor genom att delta i tvärprofessionella etiska ronder kunde ge uttryck 

för de värderingar som de agerar enligt och därigenom stärka den egna 

professionen. Omvårdnadsetiska kommittéer och etiska ronder skapar även ett 

stimulerande klimat där sjuksköterskor ges möjlighet att växa i sin profession. 
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Innehållsanalysen i denna litteraturstudie har både styrkor och svagheter. Vi har 

under arbetets gång försökt att inte tolka de data vi haft utan vi har försökt att 

lägga våra värderingar åt sidan. Som en nackdel kan nämnas att uttagna 

textenheter har översatts och därför kan vissa språkliga nyanser gå förlorade. De 

analyserade artiklarnas kvalité är bedömda utifrån Willman och Stoltz (2002, s. 

122-123) men eftersom vi har en begränsad kunskap och erfarenhet av detta så är 

det till nackdel för studiens tillförlitlighet då det kan ha skett en felbedömning av 

artiklarnas kvalité. Vi anser att en svaghet med kvalitativ innehållsanalys är att 

metoden är tidskrävande och omständig eftersom den innefattar ett stort 

analysmaterial (Polit & Hungler, 1999, s. 210). En styrka med den aktuella studien 

är att materialet representerar ett inifrånperspektiv, vilket medför att läsaren 

därigenom får en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av sina 

ställningstaganden vid etiskt problematiska situationer. Ett stort antal 

vetenskapliga artiklar som motsvarade vårat syfte analyserades. Även upplevelser 

som talar mot de fynd som redovisas i resultatet finns med i diskussionen, får 

anses öka trovärdigheten i denna studie. Genom att ha med en tabell över de 

analyserade artiklarna och respektive huvudfynd samt att vi hållit oss textnära 

genom hela analysen och gått tillbaka till ursprungskällan, anser har vi ökat 

trovärdigheten i vår studie (Holloway & Wheeler, 2002, s. 251-255). 

 

Även om denna studie är en analys och sammanställning av redan publicerade 

artiklar anser vi att nya kunskaper inom området har framkommit då vi belyst och 

identifierat sjuksköterskors upplevelser av sina ställningstaganden vid etiskt 

problematiska omvårdnadssituationer. Förhoppningsvis kan denna studie väcka 

frågor och diskussion samt leda till förslag på ny forskning om detta, som vi anser, 

viktiga område. 
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