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Sammanfattning 

Bakgrund: I sitt arbete på akutmottagningen möter sjuksköterskan många etiskt svåra 

situationer. Det kan vara omvårdnadssituationer med patienter där sjuksköterskan måste välja 

hur hon ska vårda patienten på bästa sätt men där två likvärdiga etiska principer står i konflikt 

med varandra och sjuksköterskan därför upplever etiska dilemman. Problemkomplexet berör 

hälso- och sjukvårdslagstiftningen, de yrkesetiska riktlinjerna samt sjuksköterskans ethos och 

etiska principer. Syfte: Studiens syfte var att beskriva etiska dilemman som sjuksköterskan 

upplever i omvårdnadsrelationen på en akutmottagning i Sverige. Metod: Studien har en 

kvalitativ metod med deskriptiv och explorativ design. Datainsamlingen bestod av 

semistrukturerade intervjuer med tio sjuksköterskor på en akutmottagning. Dataanalysen 

gjordes med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna 

upplevde etiska dilemman främst i situationer där sjuksköterskan beslutade om omvårdnad, 

omsorgsnivå, tillgång till vård samt omvårdnadstvång. Dessa situationer involverade särskilt 

äldre patienter med demens och patienter i palliation. Säkerhetsaspekter samt mer allmänna 

”omvårdnadskval” orsakade mindre ofta etiska dilemman. Principen att lindra lidande råkade 

oftast i konflikt med andra etiska principer, särskilt principerna om patientens 

självbestämmande och integritet. Erfarenhet hjälpte sjuksköterskan att bemöta etiska 

dilemman men gjorde det inte lättare. Fortbildning i etik ansågs viktigt. Konklusion: 

Sjuksköterskan mötte etiska dilemman främst i situationer som rör omvårdnadsval och äldre 

patienter. Sjuksköterskans etiska hållning inverkar på bemötandet av patienten och 

omvårdnadsrelationen, samt de omvårdnadsval hon gör i situationer där etiska dilemman 

uppstår. 

Nyckelord: akutmottagning, ethos, etiskt dilemma, etiska principer, vårdrelationen 

Abstract 

Background: The nurse faces many ethically problematic situations at the emergency 

department at a hospital. Ethical dilemmas can occur in the nurse-patient relationship, where 

the nurse has to decide how to care for the patient in the best possible way, but where two 

equivalent ethical principles are in conflict with each other. The complexity of the problem 

involves the health legislation, the work ethical guidelines, as well as the nurse’s ethos and 

ethical principles. Aim: The purpose of this study was to describe ethical dilemmas, which the 

nurse experience in the nurse-patient relationship at the emergency department. Method: The 

study has been conducted using a qualitative method with a descriptive and exploratory 

design. Data was gathered by semi-structured interviews with ten nurses at an emergency 

department. Qualitative content analysis was used in the analysis of the data. Results: The 

result shows that the nurses experienced ethical dilemmas mainly in situations with regards to 

the care of the patient, what level of intensity the care should be on, as well as access to and 

compulsory care of patients. These situations involved especially elderly patients with 

dementia, as well as palliative patients. Safety aspects and more general “care anguishes”, 

caused less often ethical dilemmas. The principle of easing of pain and suffering conflicted 

most often with the principles of self-determination and the integrity of the patient. 

Experience helped the nurse in the confrontation with ethical dilemmas. Further education in 

ethics was regarded as important among the nurses. Conclusion: The nurse faced ethical 

dilemmas mainly in situations that involved choice of care and elderly patients. The nurse’s 

ethical stance affects the treatment of the patient and the care relation, and in choices of care 

she makes, in situations where ethical dilemmas occur. 

 

Keywords: emergency department, ethics, ethical dilemma, ethos, nurse-patient relationship   
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1 Bakgrund 

Inom akutsjukvården är vårdtiden kort i jämförelse med andra områden inom sjukvården. Det 

ställer höga krav på vårdrelationen, då den akuta patienten har stort vårdbehov och 

arbetstempot på avdelningen är högt. Akutsjuksköterskans etiska hållning i mötet med 

patienten, som många gånger inte kan föra sin egen talan eller uttrycka sina behov pga. sitt 

tillstånd blir då särskilt viktig eftersom patienten under deras korta möten är ovanligt utsatt 

och beroende av sjuksköterskan (Bremer, 2012; Elmqvist & Frank, 2012; Larsson Mauleon, 

2012).  

Omvårdnadsrelationen och vårdmötet är centrala i sjuksköterskans arbete, då det är i mötet 

med patienten som omvårdnaden sker. Det finns inom vårdevetenskapen olika uppfattningar 

om sjuksköterskans roll i förhållande till patienten och om de uppgifter som ingår i 

sjuksköterskans arbete (Alligood, 2014). Den personcentrerade vården utgår från att patienten 

ska bemötas som en person som har särskilda personliga behov, resurser, värderingar och 

förväntningar, och att patienten ska bli sedd och förstådd utifrån detta. Det förutsätts att (akut) 

sjuksköterskans arbete präglas av ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt, där 

sjuksköterskan eftersträvar att bevara patientens integritet och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017; Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

1.2 Etiska principer 

Etiska principer är grundläggande för sjuksköterskans förhållningssätt till sitt arbete och till 

patienten. Sjuksköterskans förväntas i sitt arbete; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). De etiska principerna ska därför omfatta värden som 

hjälper sjuksköterskan att fullföra denna uppgift. De etiska principer som anses 

grundläggande inom omvårdnad och medicinsk etik är godhetsprincipen, icke-skada-

principen, autonomiprincipen och rättviseprincipen (Stryhn, 2007). 

Godhetsprincipen och icke-skada-principen finns i Hippokrates läkared och omfattar båda en 

plikt att inte vålla skada. Godhetsprincipen omfattar dessutom barmhärtighet och medlidande 

med de svaga, samt plikten att åstadkomma nytta och väga den mot eventuella risker med 

åtgärden. Rättviseprincipen betyder att alla patienter har rätt till god omvårdnad, oavsett 

orsaken till patientens sjukdom eller skada. Autonomiprincipen, även kallad 

självbestämmandeprincipen, innebär att respektera patientens rätt att göra egna beslut. Den 

utgår ifrån att patienten kan fatta rationella beslut och tar därför inte hänsyn till att patienter 

kan vara oförmögna att utöva sin rätt till autonomi eller ha nedsatt beslutskompetens (Stryhn, 

2007). 

De äldsta etiska principerna uttrycker ett förhållningssätt vars överordnade idé är omsorgen 

om medmänniskan. För att tydliggöra detta har även principer om att respektera patientens 

värdighet, integritet och sårbarhet utvecklats (Stryhn 2007; Arlebrink 2006).  

Människovärdesprincipen, som föreskriver alla människors lika värde, anses vara den 

överordnade princip som ska ligga till grund för de etiska prioriteringarna i vården enligt 

prioriteringsutredningen ”Vårdens svåra val” (SOU 1995:5). Principerna att göra gott och 

inte skada ansågs för allmänna, och rättviseprincipen ansågs inneha för många innebörder. 

Behovs- eller solidaritetsprincipen kommer som andra prioritet, och 

kostnadseffektivitetsprincipen som tredje. 
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) omfattar ovanstående principer då den föreskriver 

att vård ska ske med ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” samt ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”.  

1.3 Etiskt dilemma 

Ett etiskt dilemma uppstår då två etiska principer hamnar i konflikt med varandra. Det kan 

uppstå i situationer när sjuksköterskan måste göra ett val mellan två lika goda eller två lika 

dåliga alternativ. Kännetecknande för ett etiskt dilemma är att det inte finns något entydigt 

svar på hur situationen ska lösas, vilka ställer sjuksköterskan inför ett svårt individuellt val. 

Genom att handla i enlighet med en etisk princip bryter sjuksköterskan samtidigt mot en 

annan (Birkler, 2011).  

Ett etiskt problem skiljer sig ifrån ett etiska dilemma genom att ett etiskt problem har en 

godtagbar en lösning. Ett etiskt problem innehåller inte två likvärdiga etiska principer, utan 

handlar ofta om att fatta ett svårt beslut, som ändå har en given och riktig lösning. Ett etiskt 

problem är inte ett etiskt dilemma. Etiska dilemman uppstår bara om det finns två etiska 

principer som står i konflikt med varandra, och valet mellan dessa kan få avgörande 

konsekvenser för andra människor (Birkler, 2011). 

1.4 Sjuksköterskans ethos  

De ställs krav på sjuksköterskans etiska hållning och professionella värden. International 

Council of Nurses (ICN) etiska kod bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

(Stryhn, 2007). Sjuksköterskans etiska hållning utgår ifrån hennes ethos, som är den innersta 

etiska kärnan som styr sjuksköterskans varande och handlande i situationer där hon möter 

etiska problem och etiska dilemman (Östman, Näsman, Eriksson, & Nyström, 2017). Ethos är 

också det grekiska namnet för etik, medan ordet moral är det latinska namnet för etik, men 

används mer i betydelsen av en handling. Etik kan ses som moralens teori (Arlebrink, 2006). 

Aristoteles (1983) delar in ethos i följande: fronesis (praktisk visdom, klokskap och förnuft), 

arete (moralisk dygd, förmåga) och eunoia (välvilja). Enligt Aristoteles består en människas 

ethos av alla dessa delar. Aristoteles ansåg att om en handling ska anses dygdig så måste den 

som handlar själv ha de etiska egenskaper som krävs. En dygd är inte bara klokhet eller 

visdom och välvilja, utan en hållning som utvecklas ur dem. Den som inte är dygdig har heller 

inte någon motivation att handla dygdigt. Enligt Aristoteles (2008) resonemang så kan en 

sjuksköterska som saknar ethos (dygd, visdom, välvilja) inte handla etiskt och kan således inte 

se ett etiskt dilemma.  

2. Forskningsöversikt 

Litteratursökningen visade att lite forskning har gjorts om sjuksköterskans upplevelse av 

etiska dilemman på akutmottagningen; endast tre artiklar ansågs ha relevans för studiens 

syfte. Av dessa forskningsartiklar beskriver endast en sjuksköterskans upplevelse av etiska 

dilemman på akutmottagningen. Övriga artiklar beskriver sjuksköterskans upplevelse av 

etiska dilemman inom ambulanssjuksvården, samt kliniskt verksamma sjuksköterskors etiska 

handlande. Forskning har gjorts om sjuksköterskans upplevelse av etiska dilemman inom 

andra sjukvårdsområden, men inte på akutmottagningen. Där har forskningen huvudsakligen 

handlat om medicinska etiska dilemman. 

Jenkin & Millward (2006) menar att etiska dilemman inom akutsjukvården är ett ovanligt 

komplext fenomen, då akutsjuksköterskan bara kan bedöma situationen utifrån den kunskap 

som finns tillgänglig i stunden. Det begränsar förståelsen av dilemmat, då det oftast finns fler 
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perspektiv och faktorer att ta hänsyn till än de i situationen konkret närvarande. Till exempel 

kan patienten och patientens anhöriga ha skilda perspektiv och intressen, som båda måste 

beaktas för att fullt ut förstå problemet. 

Karlsson, Karlsson, & Hillis (2017) undersökte en grupp ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av etiska dilemman i samband med återupplivning i hemmet. Studien visade att 

sjuksköterskorna, när deras etiska uppfattning stod i konflikt med de etiska principer och 

riktlinjer som de förväntas följa i återupplivningssituationen, intuitivt valde att följa sitt eget 

ethos med omfattande hänsyn till patientens integritet och värdighet. 

Näsman, Eriksson, & Lindholm (2008) undersökte kliniskt verksamma sjuksköterskors etiska 

tänkande och handlande för att utröna sjuksköterskans ethos. Enligt författarna är 

sjuksköterskans etik ett förhållningssätt som står för sig självt, en förmåga till reflektion och 

att kunna väga olika alternativ mot varandra. Sjuksköterskans ethos yttrade sig i ett handlande 

som var mer än ett utförande av yrkesuppgifter eller tillämpning av kunskap utan insikt. 

Den ringa forskningen på området visar att det saknas fokus och kunskap om sjuksköterskans 

upplevelse av etiska dilemman på akutmottagningen. 

3. Problemformulering 

Sjuksköterskans ethos är grunden för sjuksköterskans hållning och handlande i en situation 

där olika etiska principer hamnar i konflikt med varandra. Utan sitt ethos har sjuksköterskan 

inte förutsättningar att ha kunskap om de komplexa aspekter som finns runt olika etiska 

situationer och etiska dilemman. Det särskilt med tanke på de särskilda krav som den korta 

och många gånger krävande vård- och patientrelationen inom akutsjukvården ställer. Den 

vårdande relationen är den inom vilken själva vårdandet sker. Därför fokuserades det i studien 

på denna relation och inte på exempelvis arbetsmiljömässiga dilemman, även om de givetvis 

kan påverka varandra. 

De etiska principerna är vägledande för sjuksköterskan arbete, och det är därför intressant att 

efterforska vilka etiska principer som har stått i konflikt till varandra då sjuksköterskan möter 

ett etiskt dilemma, samt hur sjuksköterskans erfarenhet inverkar på hennes upplevelse och 

handlande i dessa situationer. En ökad medvetenhet om dessa etiska principer, exempelvis 

genom utbildning, kunde hjälpa sjuksköterskan att bättre bemöta etiska dilemman. Det saknas 

kunskap om de etiska principerna, generella eller sjuksköterskans egna etiska värden som 

framträder vid mötet med ett etiskt dilemma.  

Men framför allt saknas det kunskap om sjuksköterskans upplevelse av etiska dilemman i 

patientmötet på akutmottagningen; om vilka dessa är och i vilka situationer sjuksköterskan 

möter dem. 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva etiska dilemman som sjuksköterskan möter i patientrelationen på 

akutmottagningen. 
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5. Metod 

5.1 Design 

Studien har en kvalitativ metod och en deskriptiv och explorativ design. Datainsamlingen 

gjordes genom en semi-strukturerad kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dataanalysen är utförd med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  

5.2 Urval 

Rekryteringen av möjliga kandidater till studien började med ett informationsbrev till 

verksamhetschefen för en akutmottagning i Örebro län. Akutmottagningens avdelningschef 

informerades också. Samtidigt medsändes ett informationsbrev till de potentiella 

studiedeltagarna. Avdelningschefen informerade personalen om tidpunkten för intervjustudien 

och om möjligheten att delta. 

Antalet deltagare sattes till tio. Urvalet skedde på flera sätt; informanterna anmälde sitt 

intresse, sjuksköterskorna rekryterade varandra och ett antal sjuksköterskor tillfrågades direkt 

av författaren. Urvalet begränsades delvis av att endast de sjuksköterskor som var på jobbet 

kunde ställa upp. Det gjordes också två telefonintervjuer, då en sjuksköterska ville tänka på 

intervjufrågorna och bad att bli uppringd nästa dag, och den andra sjuksköterskan tillfrågades 

per telefon. Inklusionskriterierna var att deltagarna var legitimerade sjuksköterskor och hade 

två års arbetserfarenhet.  

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom en kvalitativ forskningsintervju. En intervjuguide utformades 

med semistrukturerade frågor. Det gjordes två testintervjuer före själva intervjutillfället för att 

testa ut intervjuguiden och intervjusituationen (Dalen, 2011). Intervjuguiden bestod förutom 

av den primära syftesfrågan om vilka etiska dilemman som sjuksköterskan i 

omvårdnadrelationen på akutmottagningen möter, också av tre övriga frågor som ansågs 

relevanta för förståelsen av ämnet och den kliniska tillämpningen (bilaga 1). Frågorna var: 

1. Kan du beskriva en situation på akutmottagningen som du upplevde som ett etiskt 

dilemma, en situation där du gick emot dig själv, din etiska kompass? 

2. Kunde du sätta namn på de etiska värden som du då upplevde var i konflikt med dina 

etiska principer, med din etiska kompass? 

3. Har mer erfarenhet ändrat ditt sätt att hantera etiska situationer? 

4. Hur ser du på utbildning i etik? 

Innan studien inleddes fick informanterna information om syftet med intervjun och en 

presentation av ämnet. De fick också ta del av de skriftliga frågorna. Informanterna gavs även 

möjlighet att ställa egna frågor till författaren före intervjun började. Intervjun inleddes med 

syftesfrågan. Den andra frågan ställdes vid tillfällen där det ansågs kunna beskriva situationen 

närmare och de etiska principer som var i konflikt med varandra, men den tredje och fjärde 

frågan ställdes alltid. Uppföljningsfrågor (Vad tänkte du i situationen? Hur hanterade du det? 

Är det något som du har tänkt på efteråt, borde du ha gjort på något annat sätt?) ställdes där 

det fanns intresse av mer information. 

Intervjuerna genomfördes under två dagar i ett enskilt rum på akutmottagningen när 
deltagarnas arbetssituation tillät det. Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades 

sedan för att underlätta tolkning och analys. 
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6. Forskningsetiska aspekter 

Det ställs fyra huvudkrav på god forskningssed: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018). 

Informationsbrevet till verksamhetschefen informerade om undersökningens syfte. Därefter 

informerades avdelningschefen på ett utförligare sätt om syftet med undersökningen, då 

avdelningschefen var den som skulle informera sjuksköterskorna om den planerade intervjun. 

De deltagande sjuksköterskorna informerades muntligen om deras betydelse för studien och 

vilka villkor som gällde för deras deltagande. De blev upplysta om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst och utan att behöva 

uppge någon orsak. De informerades också om att syftet med intervjun endast var för 

forskning som skulle redovisas i en magisteruppsats och att intervjuerna inte kommer att 

användas eller nyttjas för några andra ändamål.  

Intervjuerna spelades in på ljudband som kommer att förstöras då uppsatsen är godkänd. 

Intervjudeltagarna fick vara anonyma och tilldelades endast ett nummer för att kunna koda 

materialet. De enskilda intervjupersonerna ska inte kunna spåras eller igenkännas i 

redovisningen av materialet. Materialet behandlades endast av två personer och förvaras 

otillgängligt för utomstående. 

7. Förförståelse 

Författarens förförståelse och tolkning anses ha en central roll i den kvalitativa 

forskningsprocessen, både i intervjusituationen och i bearbetningen och analysen av 

datamaterial (Malterud, 2011). Författarens förförståelse är att sjuksköterskans ethos är 

avgörande för sjuksköterskans sätt att bemöta etiska dilemman, då ett dilemma per definition 

inte går att lösa genom en blind tillämpning av yrkesetiska riktlinjer och principer utan 

förutsätter att sjuksköterskan har en egen väl fungerande etisk kompass.  

8. Analys 

Graneheim & Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys användes för att få svar 

på studiens syfte. Analysen började med en genomläsning av de transkriberade intervjuerna. 

Därefter lästes texterna om på nytt för att finna de stycken som beskrev situationer där etiska 

dilemman förelåg. Dessa stycken med meningsbärande enheter plockades sedan ut ur texterna 

och samlades i ett eget dokument. Det gjordes ytterligare ett par genomläsningar av de 

transkriberade intervjuerna för att se att inga avsnitt med meningsbärande enheter blivit 

oupptäckta. De utvalda enheterna granskades ännu en gång för säkerställa att det verkligen 

rörde sig om etiska dilemman och inte andra slags etiska problem. Grundkravet för detta var 

enligt tidigare definition att det skulle föreligga minst två motstridiga etiska principer i den 

beskrivna situationen. Om så inte var fallet plockades enheten bort. 

Därefter reducerades texten till att endast innehålla den meningsbärande enheten i stycket så 

att den egentliga innebörden skulle framstå tydligare för författaren. Detta gav ännu ett 

tillfälle att granska enheterna, och bekräfta de tidigare val som gjorts utifrån forskarens 

tolkning. (Se bilaga 2) 

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan ner till sin betydelsebärande kärna på 

manifest nivå. Därefter tolkades dessa på latent nivå, dvs. genom att eftersöka och urskilja de 

motstridiga etiska principer som orsakat dilemmat. 
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Med de kondenserade meningsbärande enheterna på manifest nivå som grund bildades 12 

subkategorier baserade på inbördes likheter. Likheterna bestod i situationer där sjuksköterskan 

i sitt förhållande till patienten upplevde att hon ställdes inför etiska dilemman. Det gavs 

slutligen ett överordnat tema för att beskriva syftet som svarade mot innehållet. 

Dessa subkategorier delades sedan in i ytterligare fem kategorier vars ändamål var att omfatta 

och beskriva de situationer där sjuksköterskan mötte etiska dilemman och de prioriteringar 

som gjordes. (Se bilaga 2) 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen från meningsbärande enhet till kategori 

  

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsbärande 

enhet  

Manifest nivå 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet  

Latent nivå 

Subkategori Kategori 

”Man får ta hänsyn lite till patientens 

tillstånd, beroende på vad han lider av. 
Är det etiskt riktigt att hålla liv i en 

patient som ändå själv inte vill, och som 

kommer att gå bort inom närmsta veckan, 

två veckor? Ska vi köra fulla insatser 
med allting, eller ska vi lägga oss på en 

omvårdnadsnivå” 

Håller liv i döende 

patient som inte själv 
vill 

Självbestämmande-

principen  
Respekt för integritet 

Icke skada-principen 

Människovärdes-

principen 

Prioritering av 

omvårdnadsnivå  
för patient i 

palliation 

Omvårdnads- 

val 

”Sätta in en kateter på äldre dement dam, 

och det kändes ju såhär träligt?, när 

patienten verkligen inte vill, men känner 
att man blir tvungen att göra det, är man 

medicinsk sett tvungen att göra det” 

Gör omsorgsinsatser 

pga. medicinsk 

nödvändighet trots att 
patient motsätter sig 

detta 

Lindra lidande 

vs. 

Självbestämmande- 
principen 

Värdighetprincipen  

Respekt för et sårbara 

Prioritering av 

vårdinsats för äldre 

patient med 
demens 

Tillgång till 

vård 

Så barn som att inte vill, liksom, men 

måste, ja vad det nu är, byta eller tas 
prover” 

Tog prov av medicinsk 

nödvändighet fastän 
barnet inte ville 

Lindra lidande 

vs. 
Självbestämmande 

principen 

Respekt för integritet 

Prioritering av 

omvårdnads- 
åtgärd för barn 

Omvårdnads-

tvång 

”Om patienten är bråkig och så, så vill ju 

jag att polisen ska vara här, för att man är 
rädd om sig själv och sina andra 

patienter… känner man att då, jag 

blottade ju dem, eftersom de är här och är 

sjuka, och sen ringer jag efter polisen och 
liksom blottar… Alltså, de måste ju 

också få ha sin integritet” 

Anmäler och utlämnar 

bråkande patient till 
polisen för att värna om 

andra patienters 

säkerhet 

Värdighetsprincipen  

vs. 
Respekt för det 

sårbara 

Respekt för integritet 

 

Prioritering åtgärd 

utagerande patient 

Säkerhet 

Att bli utsatt för beskyllningar som inte 

stämmer, trots att man försöker göra det 

bättre i många situationer 
 

Blir orättvist beskylld 

trots att intentionen är 

att göra det bättre 

Rättviseprincipen 

vs. 

Godhetsprincipen 

Sjuksköterskans 

kval 

Omsorgs- 

kval  
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9. Resultat 

Innehållsanalysen visade att sjuksköterskan upplevde etiska dilemman i situationer som delats 

in i följande kategorier: Omvårdnadsval, Tillgång till vård, Omvårdnadstvång, Säkerhet, 

Omvårdnadskval. 

Tabell 2. Exempel på de 5 kategorierna och 12 subkategorierna. 

Omvårdnadsval 

 

Tillgång till vård Omvårdnadstvång Säkerhet Omvårdnadskval 

Prioritering av 

omvårdnadsnivå för  

äldre patient 

Värdering av 

omsorgsinsats 

Prioritering av vårdåtgärd för 

äldre dement patient 

Prioritering åtgärd 

utagerande patienter 

Sjuksköterskans kval 

Lindra lidande  

vs. 

Godhetsprincipen 

Lindra lidande  

vs. 

Professionellt etiskt 
förhållningssätt 

Lindra lidande 

vs. 

Självbestämmandeprincipen 
Värdighetprincipen  

Respekt för det sårbara 

Patientens Integritet och 

Värdighet vs.  

Sjuksköterskans och 
andra patienters 

Integritet  

Respekt för det sårbara 

Godhetsprincipen 

 vs.  

Rättviseprincipen 

Vårdar patienten 
utan att kunna rädda 

patienten 

Tvivlade på att det 
var befogat att ge 

smärtlindring till 

patient 

 

Lade kateter av medicinsk 
nödvändighet fastän patienten 

inte ville 

Anmäler och utlämnar 
bråkande patient till 

polisen för att värna om 

sin egen och andra 

patienters säkerhet 

Önskar att hjälpa 
patienterna fastän 

patienterna inte 

uppfattar det så 

 

9.1 Omvårdnadsval 

9.2 Prioritering av omvårdnadsnivå 

Dataanalysen visade att sjuksköterskans upplevde etiska dilemman särskilt i 

omvårdnadssituationer som gällde omvårdnadsnivå för äldre patienter och patienter i 

palliation. Sjuksköterskan beskrev situationer där hon ifrågasatte nyttan av de påfrestande 

undersökningarna: 

Många som är i livets slutskede… Så ska de komma hit, och så gör man 

allt, man tar EKG, man tar prover, ja men… Det är ändå livets slutskede. 

Och vad gör det för skillnad om vi gör det här? Ingenting, om det inte är 

nånting såklart. (10) 

Sjuksköterskan upplevde etiska dilemman i situationer där det krävdes en avvägning mellan 

nyttan med åtgärden och det besvär den orsakade patienten. Det var i grunden läkarens 

dilemma, men sjuksköterskan beskrev det som sitt eget: 

Rutinerad och trygg doktor, som kan... ”Vi gör så här.”, lägger en rimlig 

nivå som kan ge resultat som vi kan märkbart åtgärda, underlätta för 

patienten. Men det är ju ett avvägande mot vad som blir för jobbigt för 

dem och vilken nytta man ska åstadkomma. (9) 

Andra sjuksköterskor såg inte valet av omvårdnadsnivå som det problematiska, utan 

upplevelsen av att inte kunna rädda patientens liv oavsett vilken åtgärd som gjordes. 

Sjuksköterskan ansåg att det krävdes mer hänsyn till patientens tillstånd och det som patienten 

lider av: 

De går på palliativ strålbehandling, eller nånting. Att vi tar det lite lugnt, 

så… Och hjälper med medicinskt stöd, syrgas och såna här grejer… att vi 
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lägger oss på den här nivån, då. Så att det blir så drägligt som möjligt för 

patienten, men att vi inte kommer kunna rädda patienten. (1) 

Det etiska dilemmat att patienten heller inte önskade att leva och dessutom antogs gå bort 

inom de närmaste veckorna krävde att sjuksköterskan var tvungen att fatta ett beslut rörande 

omvårdnadsnivå i samråd med läkaren: 

Är det etiskt riktigt att hålla liv i en patient som ändå själv inte vill, och 

som kommer att gå bort inom närmsta veckan, två veckor? Ska vi köra 

fulla insatser med allting, eller ska vi lägga oss på en omvårdnadsnivå. (1) 

Sjuksköterskan på akutmottagningen gör dagligen omvårdnadsval, det är en del av arbetet. 

Etiska dilemman kan uppstå då sjuksköterskan måste välja mellan de olika alternativ som kan 

anses vara det bästa för patienten. Det upplevdes som svårt av sjuksköterskan att inte kunna 

följa upp sina beslut och åtgärder, att där fanns en ovisshet om det hon gjorde för patienten i 

den akuta situationen var rätt och riktigt. 

Sjuksköterskan betonade det värdefulla och nyttiga i att kunna reflektera över sitt agerande på 

en konkret nivå över vad som egentligen hände, vad som gjordes rätt och fel, i form av 

kamratstöd och dylikt, där särskilda fall kunde tas upp. Det var enligt sjuksköterskan av 

betydelse att denna reflektion kunde göras snabbt för att inte riskera att glömmas bort. 

Sjuksköterskan ansåg att det är bra att ha etiska regler att luta sig mot, så att besluten inte bara 

baserar sig på personliga åsikter. Sjuksköterskan ansåg att det var viktigt att ha en rationell 

etisk grund att stå på, då alla sjuksköterskor har olika bakgrund. 

9.2 Tillgång till vård 

9.2.1 Värdering av omvårdnadsinsats 

Situationer där sjuksköterskan beslutade om en patients tillgång till vård orsakade etiska 

dilemman. Sjuksköterskan måste ibland fatta beslut om patientens behov av tillgång till vård 

inte bara på akutmottagningen utan även i hemmet. Nedan beskrivs en situation där en 

närstående förhindrade att patienten kunde få vård í hemmet: 

Jag frågade om han behövde hjälp med nån tillsyn i hemmet, för han hade 

ju som sagt en del sjukdomar med sig i bagaget... nej, dom fick inte ta det 

för sonen (hemmaboende missbrukare), de fick inte ta hem hemtjänst… (2) 

Det etiska dilemmat tvingade sjuksköterskan till handling. Sjuksköterskan fick ge avkall på 

principen om sonens integritet för att kunna lindra lidandet för patienten och indirekt även för 

sonen. Med detta ville sjuksköterskan skapa en värdig hemsituation och ge patienten 

självbestämmande. För att patienten skulle kunna få vård gjorde hon en anmälan om ”oro för 

äldre”, trots att den hemmaboende sonen hade förbjudit föräldrarna att ta emot hemtjänst: 

Men jag anmälde ju den här sonen, kan man säga. Jag utlämnade ju 

honom, men jag ville ju ända hjälpa den här mannen och… Alltså 

föräldrarna. (2) 

Samma informant sade sig förmodligen vara mer benägen att gå på känsla och intuition nu för 

tiden än som nyutbildad sjuksköterska. I en etisk konfliktsituation frågade informanten sig 

själv om vederbörande kunde leva med sitt beslut och agerande, och stå för sitt handlande om 

det skulle leda till åtal.  
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9.2.2 Sjuksköterskans professionella etiska förhållningssätt  

Sjuksköterskans professionella etiska förhållningssätt visade sig kunna orsaka etiska 

dilemman, både i förhållande till patienten och till läkaren. Det beskrevs situationer där 

sjuksköterskan med kravet på professionalitet måste göra ett val mellan sin lojalitet till 

läkaren och sin solidaritet med patienten. Det etiska dilemmat bestod i sjuksköterskans önskan 

dels att lindra patientens lidande och vara god, dels att förhålla sig professionellt och 

respektera en kollegas integritet och värdighet: 

En patient är väldigt sjuk och man påtalar för läkaren att den är det, och 

läkaren av, kanske olika anledningar, inte tar det på allvar, man vill ju 

vara… socialt kompetent, alltså man vill ju vara trevlig och erbjuda dem 

chansen. Det är respekten för läkaren kontra patientens hälsa, det är väl 

det etiska dilemmat. Och man själv sitter emellan där nånstans, och ser 

patienten hela tiden... (3) 

Denna sjuksköterska berättade om en blandmissbrukande patient som hade svåra magsmärtor, 

var nedstämd och drogpåverkad. Patienten hade fått smärtlindring, men det hjälpte inte riktigt. 

Sjuksköterskan berättade att missbrukare ofta kommer och ber om smärtlindring och att det 

var svårt att bedöma om de verkligen behövde det eller bara ville stilla sitt missbruk: 

Man tänker lite grann att man vet inte om det stämmer det hon säger, eller 

framför allt, hon ville ha smärtlindring bara, hon liksom verkade sådär, 

påverkad… Och det är ju fel, för så ska man ju inte se det. Men det… man 

måste ju ta det på allvar också. Men hon var ju på röntgen och så sen, så 

att det gjorde man ju… (4) 

Det etiska dilemmat bestod här i att sjuksköterskan ville upprätthålla ett professionellt etiskt 

förhållningssätt gentemot patienten, genom att inte ge smärtlindring utan reella smärtor. 

Samtidigt fanns kravet att lindra patientens lidande. Sjuksköterskans professionella etiska 

förhållningssätt kan också ses i förhållande till närstående. Då sjuksköterska och personal inte 

kunde kommunicera med patienten skulle det användas tolk. För att garantera patientens 

integritet och säkerställa att patienten får rätt information är det viktigt att inte närstående 

tolkar. I denna situation blev dock anhöriga ombedda att tolka för patienten, då man av 

medicinsk nödvändighet måste handla snabbt för att lindra patientens lidande. 

Det är ju sagt att vi ska ha tolkar, vi ska inte låta anhöriga tolka åt dem, 

för att allting ska bli rätt och riktigt… Och det vet man ju att det ska vi ju 

inte göra, men det gör man ju ändå ibland för att man måste, för att det 

behöver gå fort. (4) 

Situationer där sjuksköterskan var tvungen att göra ett val mellan medicinsk nödvändighet 

och patientens integritet och självbestämmande förekom ofta i informanternas redogörelser. 

Sjuksköterskan nämnde vikten av att kunna diskutera konkreta situationer när något hade 

hänt, att det finns plattformar för att diskutera olika etiska förhållningssätt. De etiska värdena 

kan vara olika i olika religioner och kulturer, och sjuksköterskan uppfattning var att det som i 

Sverige uppfattas som korrekt inte behöver vara korrekt i ett annat land. 
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9.3 Omvårdnadstvång 

Omvårdnadstvång förekom ofta i sjuksköterskornas beskrivningar av upplevda etiska 

dilemman på akutmottagningen. Begreppet omvårdnadstvång utgår från patientens perspektiv 

och betyder här att det sker en tvingande omsorgsinsats där patienten är involverad. Utifrån 

läkarens perspektiv kan åtgärden motiveras av medicinsk nödvändighet, och från 

sjuksköterskans perspektiv att lindra lidande, men det beskriver för alla en tvingande 

omsorgsinsats eftersom patienten inte har gett sitt samtycke. Även i den här kategorin 

hamnade olika etiska principer ofta i konflikt med varandra. Sjuksköterskans skyldighet att 

lindra lidande ställdes mot patientens rätt till självbestämmande och integritet, värdighet och 

sårbarhet. 

9.3.1 Prioritering av vårdåtgärd 

Det är särskilt i omsorgssituationer med äldre dementa patienter som sjuksköterskan upplevde 

etiska dilemman pga. den tvingande karaktären, både för sjuksköterskan och för patienten. 

Som här, när en äldre dement kvinna gav uttryck för att hon inte vill ha en urinkateter och 

sjuksköterskan ändå var tvungen att ge patienten den av medicinska orsaker. Det förekom i 

informanternas redogörelser fler etiska dilemman av samma karaktär: 

Situationer med äldre dementa… mot deras vilja. Ja och de uttrycker det 

ändå är väldigt tydligt, att så fort man ska ta prover eller vad man än ska 

göra så är det ett jätteprojekt för dem, och de måste liksom avvärja och 

protestera, och är oroliga och rädda, hur mjukt man än försöker. (9) 

Sjuksköterskans beskrev att det gjordes flera undersökningar på en äldre man som upprepade 

gånger sade att ”han inte vill eller orkar med det, och vill hem”. Patienten röntgades i flera 

omgångar, fick hårdbrits, lång handläggningstid och blev utan mat. Denna situation tolkades 

av sjuksköterskan som ett uttryck för en tvingande omsorgsinsats, oaktat patientens 

beslutsförmåga: 

Och en sån situation gör ju ont i en, man känner att det här är bara fel, 

liksom. Det handlades inte på ett bra sätt. Det är oftast de situationerna 

tycker jag, som gör att man, som man går hem en dag och känner sig inte 

alls nöjd. Till skillnad till de mer det är dramatiska akuta situationer 

såhär. Det är de här gamla dementa som måste ligga länge. (9) 

Sjuksköterskan upplevde även etiska dilemman i mötet med barn, till exempel när 

sjuksköterskan måste byta barnets blöja eller ta prover mot barnets vilja. Inte alla åtgärder 

upplevdes som direkt tvingande för patienten, men upplevdes av sjuksköterskan som etiskt 

tvivelaktiga: 

Hon skulle ta EKG, och hon tyckte att det var otrevligt att ta av sig 

kläderna. Bara ”jo, men nu får vi göra det” liksom, för vi måste liksom, 

men jag tycker att vi behöver göra det, för att hon inte mådde bra. (4) 

Analysen visade att sjuksköterskan ibland måstes orsaka lidande för att kunna lindra lidande.  

9.4 Säkerhet 

Personalens och patienternas krav på säkerhet gav upphov till ett flertal etiska dilemman. 

Sjuksköterskan upplevde problematiska situationer i förhållande till utagerande patienter. 

Sjuksköterskan ville å ena sidan värna både om sin egen och andra patienters säkerhet, å den 
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andra också värna om den utagerande patientens integritet och kravet på tystnadsplikt. 

Situationen krävde ändå att hon måste tillkalla polis: 

Om patienten är bråkig och så, så vill ju jag att polisen ska vara här, för 

att man är rädd om sig själv och sina andra patienter… känner man att 

då, jag blottade ju dem, eftersom de är här och är sjuka, och sen ringer 

jag efter polisen och liksom blottar… Alltså, de måste ju också få ha sin 

integritet. (3) 

På avdelningen fanns övervakning med kameror, vilket ansågs vara nödvändigt samtidigt som 

det ansågs vara ett ingrepp i patienternas integritet. Detta upplevdes som ett etiskt dilemma, 

som sjuksköterskan var tvungen att leva med. 

9.5 Omvårdnadskval 

Sjuksköterskan upplevde inte endast etiskt dilemman i förhållande till en konkret situation i 

samband med en omvårdnadssituation. Det kunde vara återkommande dilemman som 

sjuksköterskan mötte i många olika situationer, där sjuksköterskan upplevde att det inte blev 

bra oavsett vilken insats sjuksköterskan beslutade sig för. Dessa dilemman kallas här för 

”omvårdnadskval”. Sjuksköterskan upplevde det som svårt att blir utsatt för orättvisa 

beskyllningar, när sjuksköterskan bara försökt göra det bästa av situationen. I dessa 

situationer stod godhetsprincipen eller viljan att göra det goda mot upplevelsen av att inte 

göra det. 

När jag blev sjuksköterska, det var ju för att kunna hjälpa människor, och 

många gånger känns det som att folk inte alls tycker att vi gör det, även 

fast man… (10) 
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10. Syntes 

Resultatet är en sammanfattning av sjuksköterskornas egna beskrivningar av etiska dilemman 

som de upplevt i mötet med patienter på akutmottagningen. Trots den individuella variationen 

var det vissa särskilda situationer i vårdarbetet som orsakade dessa dilemman. De uppstod 

särskilt i situationer där det bedömdes vilken omsorgsnivå som patienten skulle få, liksom de 

situationer där två likvärdiga principer stod i konflikt med varandra och sjuksköterskan blev 

ställd inför valet att ge eller inte ge vård till patienten. Dessa etiska dilemman kan anses vara 

universella för sjuksköterskan och därför inte begränsade till arbetet på akutmottagningen.  

Det uppstod även situationer där sjuksköterskan av olika anledningar var tvungen att handla i 

en vårdsituation som skedde emot patientens vilja. Det var särskilt situationer med äldre och 

patienter i palliation som sjuksköterskan upplevde som etiskt problematiska. Problemet 

handlade framför allt om hur olika etiska principer skulle värderas och prioriteras. 

Säkerhet var också ett tema som gav upphov till etiska dilemman. Det var i förbindelse med 

utagerande patienter på akutmottagningen som sjuksköterskan tvingades väga etiska principer 

mot varandra, med beaktning av både sin egen och andra patienters säkerhet. 

Omvårdnadskval är en beskrivning av sjuksköterskans upplevelse av situationer som ofta 

upprepade sig, men där sjuksköterskan inte kunde hänvisa till något konkret fall. Dessa 

situationer ledde till etiska kval, då sjuksköterskan gjort sitt bästa men inte upplevde att det 

motsvarade de etiska principer som motiverat hennes handlande, t.ex. viljan att göra det goda. 

De flesta av sjuksköterskorna som intervjuades menade att det inte nödvändigtvis blivit lättare 

att hantera etiska dilemman med mer erfarenhet i yrket, men att erfarenheten lärt dem att 

hantera konkreta situationer på ett annat sätt. Genom praktisk erfarenhet hade sjuksköterskan 

fått andra verktyg att bemöta patienter i etiskt problematiska situationer. Erfarenheten ledde 

till att sjuksköterskan tog beslut mer baserade deras egna känslor och etiska reflektioner än på 

föreskrifter och bestämmelser. Sjuksköterskorna kunde identifiera olika problemsituationer 

och etiska dilemman. Det framgick av intervjuerna att det var svårt för sjuksköterskorna att 

mer direkt sätta namn på de motstridiga etiska principerna. 
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11. Diskussion 

11.1 Metoddiskussion 

11.1.1 Urval 

Med tanke på studiens syfte var det naturligt att välja en akutmottagning för genomförandet 

av studien. Författaren hade gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på samma 

akutmottagning året innan, och hade därmed viss kännedom om sjuksköterskornas omfattande 

arbetslivserfarenhet, vilket är en fördel när det handlar om att undersöka erfarenheter. Många 

av sjuksköterskorna i studien hade jobbat i minst tio år på avdelningen. Den med mest 

erfarenhet hade arbetat i 40 år på avdelningen och den med minst erfarenhet fyra månader. 

Medeltalet för antalet år i sjuksköterskeyrket var 13 år och några hade dessförinnan arbetat 

som undersköterska nästan lika länge. Medianen var på ca 5 år och medeltalet på 10 år. 

Studiedeltagarna bestod av tio sjuksköterskor, av vilka en var specialistutbildad i 

akutsjukvård, en i ambulanssjukvård och två i intensivsjukvård. Med detta som utgångspunkt 

antogs att den tilltänkta urvalsgruppen hade en rimlig potential för att kunna svara på 

forskningsfrågan (Malterud, 2011). 

Urvalet av informanter skedde på plats. Intervjupersonerna tilldelades benämningen informant 

då detta bättre beskriver deras roll i studien, att ge information, istället för benämningen 

deltagare eller respondent, som ger ett mer passivt intryck (Holloway & Galvin, 2017). De 

flesta av informanterna som deltog i studien hade redan via avdelningschefen fått information 

om syftet med och kriterierna för att delta i studien. En del informanter erbjöd sig att ställa 

upp, andra tillfrågades personligen och några rekryterades av andra deltagare. Därmed skedde 

det både ett bekvämlighetsurval av olika format samt ett aktivt urval (Polit & Beck, 2012).  

Trots att information om studien redan hade getts, rådde det vissa oklarheter kring vem som 

kunde delta i studien. Därför ansåg forskaren att det var väsentligt att vara aktiv i 

rekryteringen på plats och ytterligare informera om studien. Fanns det inte intresse av att 

delta, så respekterades detta. Den aktiva rekryteringen gjordes bland de sjuksköterskor som 

var på arbetet dessa två datainsamlingsdagar och som vara tillgängliga. Då arbetsbelastningen 

var relativt hög de dagar intervjuerna gjordes, genomfördes två av intervjuerna per telefon 

med hemmavarande sjuksköterskor under den andra intervjudagen. Inklusionskriterierna 

ändrades också till att även gälla sjuksköterskor som hade arbetat mindre än två år, för att 

uppnå önskat antal informanter. Detta gav också ytterligare ett perspektiv, nämligen hur 

nyutbildade sjuksköterskor upplever etiska dilemman i förhållande till mer erfarna. Det 

ansågs acceptabelt då endast två sjuksköterskor med mindre än två års erfarenhet deltog i 

studien. Sammanfattningsvis kan urvalsgruppen med undantag för könsfördelningen anses 

vara heterogen till sin sammansättning. Det fanns en bred variation med tanke på 

arbetserfarenhet, ålder och utbildningsbakgrund. 

Det uppskattas att ca hälften av de som tillfrågades om att delta i intervjustudien avböjde, 

alternativt inte hade möjlighet att delta av olika anledningar i slutändan. Det anses att de 

forskningsetiska principerna efterlevdes (Vetenskapsrådet, 2018). 

Det är svårt att dra slutsatser om hur urvalet och urvalsmetoderna har påverkat resultatet. 

Relevant var att sjuksköterskorna hade en personlig erfarenhet av den forskningsfråga som 
undersöktes, och intresse av att delta. Urvalsgruppen representerade sammansättningen av den 

övriga sjuksköterskepersonalen på akutmottagningen väl, vilket innebär att urvalet för studien 

var bra. Om utfallet inte hade gett ett så varierat urval, hade det varit aktuellt med en annan 

rekryteringsmetod, men frågan är om ett mer systematiskt och genomtänkt sätt att göra urvalet 
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hade varit ändamålsenligt i detta sammanhang då syftet med studien var att få fram kvalitativa 

aspekter av ett fenomen. Det skulle också vara oerhört svårt för forskaren att göra ett optimalt 

strategiskt urval i en sådan heterogen grupp, med tanke på den stora variationen på 

arbetslivserfarenhet, ålder och övrig erfarenhet sjuksköterskegruppen på akutmottagningen 

har. 

Enligt Dahlen (2011) så finns det inom den kvalitativa forskningen för lite fokus på ett 

systematiskt urval av informanter, hur urvalsprocessen ska gå till samt hur man som forskare 

ska kunna motivera de val som görs. I Polit & Beck (2012) så finns det systematiska 

tillvägagångssättet endast beskrivet under kapitlet om kvantitativa metoder vilket kunde 

tänkas understöda Dahlens påstående.  

Av de tio informanterna som var kravet för studien, var fyra av dem kända sedan tidigare för 

forskaren, men inte på ett personligt plan. Antalet informanter bestämdes till tio det ansågs 

vara tillräckligt för att kunna svara på studiens forskningsfråga inom de ramar som finns för 

detta arbete (Kvale & Brinkmann, 2009). 

11.1.2. Datainsamling 

Den (semi-strukturella) kvalitativa forskningsintervjun valdes eftersom den bedömdes vara en 

lämplig metod att utröna de värden och kvaliteter som är involverade i upplevelser av etiska 

dilemman. Den semi-strukturella intervjun är en form av samtal som innehåller en viss 

struktur med förtänkta frågor. Därmed har samtalet ett syfte vilket skiljer det från 

”vardagssamtalet” (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvale & Brinkmann (2009) betonar förkunskapens betydelse i den kvalitativa 

forskningsintervjun då det möjliggör en mer djupgående intervju. Forskarens förförståelse kan 

här ha haft betydelse för intervjuresultatet. Då miljön var känd både för forskaren samt 

informanten fanns förutsättningar för att lättare bygga upp en förtroendefull intervjurelation. 

Avsaknad av ett helt neutralt förhållande anses i mindre utsträckning ha betydelse för 

resultatet då det är informanternas upplevelser och deras livsvärld som undersöktes. Trots sin 

öppna karaktär finns det ett asymmetriskt maktförhållande i den semi-strukturella intervjun, 

då den enligt Kvale & Brinkmann (2009) är en envägsdialog med ett instrumentellt syfte. 

Detta försökte forskaren väga upp genom att inta en öppen och hänsynsfull hållning i 

informationssituationen, och ge informanterna utrymme och tid att prata. 

Författaren förklarade intervjufrågorna innan intervjun, och lät informanten se 

frågeformuläret. Detta kan ha påverkat informanternas förståelse av begreppet etiskt dilemma 

beroende på deras egen förförståelse. Till vilken grad denna förförståelse inverkade på 

informanternas uppfattning av intervjufrågorna och intervjusvaren är svårt att värdera. 

Begreppet etiskt dilemma förklarades som ett val sjuksköterskan måste göra då två lika sjuka 

patienter behöver hjälp samtidigt – vilken patient ska hon välja då? – samt med uttrycket att 

välja mellan pest och kolera. På frågeformuläret och i något annat sammanhang nämndes 

också ”etisk kompass” vilket kan ha gett utrymme för att tolka det som etiskt problem. 

Informanterna berättade oavsett detta om både etiska dilemman men också etiska problem 

som de själva upplevt, varför resultatet är användbart oavsett tolkning. 

Synpunkter som framkommit i efterhand är att det kunde ha varit bra att förbereda 

informanterna bättre på intervjufrågorna, särskilt på frågorna om vilka etiska dilemman som 

de hade upplevt och de etiska principer som varit involverade. En del av sjuksköterskorna 
som deltog i studien hade tagit del av den förhandsinformation som skickats till 

avdelningschefen, vilket innebar att de kunde förbereda sig lite inför intervjun, och bättre 

beskriva och uttrycka det som för dem var betydelsefullt att få fram. Mer information om 

syftet och intervjufrågorna till fler hade kanske bidragit till fler beskrivningar av upplevda 
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dilemman då frågan kan uppfattats som svår. Det gjordes två testintervjuer före själva 

intervjutillfället med personer utan anknytning till akutmottagningen där forskningsintervjun 

senare genomfördes. Den ena intervjupersonen var sjuksköterska med lång erfarenhet och 

specialintresse för palliativ behandling, där etiska frågor ofta förekommer. Den andra 

intervjupersonen var en sjukhussocialarbetare som i sitt arbete möter etiska dilemman i 

klientrelationer. Dessa valdes för att få en så bred uppfattning om hur frågorna uppfattades, då 

en av intervjupersonen har stor erfarenhet och den andra liten, men ändå har förutsättningar 

att förstå frågorna. Innehållet anpassades för att mer direkt och konkret motsvara studiens 

syfte. Författaren insåg för sin egen del att intervjusituationen trots sin semistrukturella 

karaktär kan komma att kräva en del styrning. 

Resultatet hade möjligtvis blivit ett annat om det gjorts med två intervjuare, vilket inte är 

ovanligt i examensarbetesammanhang. Som ensam intervjuare kan det vara svårare att fånga 

upp den information som framkommer, och gå djupare in på det och samtidigt styra samtalet. 

En oerfaren intervjuare kan också få andra svar än en rutinerad intervjuare som är bättre 

införstådd i betydelsen av att ställa de rätta frågorna för att få användbart svar. Det krävs 

dessutom rutin för att göra en bra intervju, då det är ett hantverk som lärs via erfarenhet vilket 

också är författarens erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009). Men med tanke på att det 

förekom fler beskrivelser av etiska dilemman av samma karaktär i intervjuerna så kan det 

antas att det uppnåtts en mättnad, och att antal intervjuer och intervjudjup var tillräckligt 

(Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna varade från fyra till tolv minuter. Fördelning var att fem intervjuer varade 4-6 

minuter och fem intervjuer 9-12 minuter. Intervjuerna var till sitt innehåll varierande rikligt, 

beroende på vad och hur mycket informanten kunde berätta (Dalen, 2011).  

Den kvalitativa forskningsintervjun bedömdes som lämplig metod för syftet att utröna 

meningsinnehållet i upplevelsen av etiska dilemman som sjuksköterskan möter på 

akutmottagningen. Men också för att utröna de värden och kvaliteter som är involverade i 

upplevelser av etiska dilemman (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En skriftlig enkät 

kunde ha underlättat arbetsbördan vid analysen. Vid användningen av en skriftlig enkät är 

forskaren beroende av informanternas vilja och förmåga att ge skriftliga svar på frågorna, men 

risken är att svaren inte blir lika djupa och utfyllande som vid en kvalitativ forskningsintervju 

och därför har sämre analysförutsättningar (Hansagi & Allebeck, 1994). 

En fokusgruppintervju kunde ha varit aktuell om resurserna givits. Med tanke på det var stor 

arbetsbelastning på den ifrågavarande akutmottagningen under de dagarna intervjuerna 

genomfördes så skulle det ha varit svårt att få ett antal informanter samtidigt för en 

gruppintervju, även om fokusgruppintervjun kan anses som mindre tidskrävande än den 

enskilda intervjun, Förutsättningarna för sjuksköterskan att delta i intervjun var att den kunde 

göras på arbetstid vid sidan av arbetet. Därför var en fokusgruppintervju inte aktuell att göra 

(Dalen, 2011). 

11.1.3 Dataanalys  

Metoden som användes för analysen var den kvalitativa innehållsanalys som är utvecklad för 

vårdvetenskapen av Graneheim och Lundman (2004). Metoden ansågs bäst lämpad att få fram 

resultatet, eftersom den är systematisk, redovisande och transparent, samt passar den 

induktiva ansatsen. Den är också beskrivande och tolkande till sin karaktär. Metoden utgår 
från att verkligheten kan tolkas ur många perspektiv och att förståelsen är beroende av den 

subjektiva tolkningen. Metoden är flexibel då den kan användas på flera tolkningsnivåer, både 

för observationer och intervjuer. Den kunde här användas både på den latenta och manifesta 
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nivån och på de etiska principer som observerades, vilket var viktigt eftersom materialet 

krävde analys på bägge nivåer. 

Det finns andra metoder för kvalitativ innehållsanalys, som Giorgis eller Colaizzis metod 

inom psykologin (Polit & Beck, 2012). Dessa metoder hade delvis kunnat användas men krävt 

komplettering av en annan metod, varför de valdes bort. Thornes (2008) ”Interpretive 

description” metod för deskriptiv tolkning av induktiv karaktär som är utvecklad för 

vårdvetenskapen hade kunnat användas i sin helhet, men erbjöd för lite struktur för 

innehållsanalysen, som därför kunde ha blivit svår att beskriva. Thornes tillvägagångssätt 

ansågs inte tillräckligt transparent och kunde därför uppfattats som icke trovärdig. Den 

kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim et al., (2004) ansågs pga. av sin metodiska 

transparens var både trovärdig och möjliggöra överförbarhet till andra sammanhang där 

sjuksköterskans upplevelse av etiska dilemma ska undersökas och beskrivas.  

Med hänsyn till krav på trovärdighet har en analys gjorts också på latent nivå för att kunna 

redovisa för hur författaren har kommit fram till tolkningen av de etiska principerna, samtidigt 

som det är ett resultat i sig. De meningsbärande enheterna och etiska principerna som 

verifierar det etiska dilemmat, kan granskas, bedömas och tolkas av andra. De etiska 

principerna, som är den kondenserade latenta nivån, svarar också mot temat som på latent 

nivå. Det förutsätts att ingen data ska lämnas utanför analysen om det inte finns passande 

kategori, samtidigt som data inte skall falla mellan kategorier eller kunna placeras i flera 

kategorier. Artikelförfattarna menar ändå att det inte kan undvikas eftersom datamaterialet 

består av människors upplevelser. Benämningen och grupperingen av subkategorier och 

kategorier i analysen är ett resultat av författarens tolkning (Graneheim et. al., 2004).  

En verklig objektivitet är svår att uppnå, eftersom både insamling och analys av data sker 

utifrån forskarens eget perspektiv. Då objektivitet ändå eftersträvas lästes transkriberingen av 

intervjuerna igenom ett flertal gånger för undvika förhastade subjektiva tolkningar. Samtidigt 

kan valen av de meningsbärande enheterna tolkas och väljas enbart på objektiva principer: de 

etiska principerna. Vilka principer som forskaren väljer att se, och hur många som kan ses är 

ändå ett subjektivt val. Svårigheten var att verifiera valen av meningsbärande enheter och 

benämningen på subkategorier och kategorier, samt indelningen av enheterna i dessa 

kategorier i analysen. 

Forskarens förförståelse påverkar alltid tolkningen av materialet. Gadamer ansåg att forskaren 

kommer närmare objektivitetsidealet om forskaren är medveten om sina fördomar, åsikter och 

värderingar, och att det inte finns någon annan objektivitet än detta (Nåden & Braute, 1992). 

Svagheten med dataanalysen är att resultatet endast utgår ifrån forskarens tolkning av 

meningsinnehållet i materialet. Samtidigt är den subjektiva tolkningen en del av den 

kvalitativa forskningen (Graneheim & Lundman, 2013). 

11.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de etiska dilemman som sjuksköterskan upplever på akutmottagningen 

främst förekommer i situationer i följande kategorier: omvårdnadval, tillgång till vård, 

omvårdnadstvång, säkerhet, samt sjuksköterskans ”omvårdnadskval”. Resultatet ger ny 

kunskap då någon motsvarande studie inte har gjorts på området. Det innebär att resultatet 

svårligen kan styrkas eller förkastas mot andra motsvarande studier. Resultatet kan ändå 

relateras och diskuteras i förhållande till andra närliggande studier och de etiska principer och 

lagar som studien berör. 
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11.2.1 Omvårdnadsval 

Många etiska dilemman i omvårdnadsvalssituationerna involverade äldre och palliativa 

patienter. Det framkom att sjuksköterskan upplevde att det gjordes för belastande åtgärder på 

patienten i förhållande den tänkta nyttan. Principen om att lindra lidande hamnade i konflikt 

med principerna om att inte förlänga lidande och inte skada patienten. Så här skriver 

författarna till Svensk sjuksköterskeförenings ”Värdegrund för omvårdnad” om att lindra 

lindande: 

Allt lidande kan inte lindras. För omvårdnaden är det väsentligt att lindra det 

lidande som är möjligt att lindra och att inte orsaka en person med 

ohälsa/sjukdom ytterligare lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) 

Citatet visar att det inte finns något enkelt svar på frågan hur man bäst lindrar lidande, vilket 

också är kännetecknande för ett etiskt dilemma: att valet står mellan två likvärdiga etiska 

principer, antingen två lika bra eller två lika dåliga alternativ (Birkler, 2011) 

För patienten i palliation är miljön på akutmottagningen med dess snabba tempo och 

inriktning på det akuta inte idealisk för att lindra lidande och planera fortsatt vård i livets 

slutskede och det ledde till etiska dilemman. Kravet och förväntningarna på vården kan också 

komma från den palliativa patienten själv och eller närstående, och är inte alltid förenliga med 

akutsjuksköterskans prioriteringar om vad sjuksköterskan anser är till patientens bästa 

(Norton, Hobson, & Kulm, 2011). Detta kan ge en förklaring till att etiska dilemman uppstår 

vid omvårdsvalen rörande dessa situationer, men det kan också var de prioriteringsprinciper 

som sjukvården anses följa (SOU 2001:8) Situationer där patientens anhöriga vill fortsätta 

med livsförlängande åtgärder men där sjuksköterskan var av motsatt åsikt var de mest 

moraliskt stressande situationerna för sjuksköterskorna (Jones, 2014). Av Jones studie 

framkom att den näst vanligaste orsaken till moralisk stress/kval var då sjuksköterskan måste 

utföra läkarens beslut trots att sjuksköterskan ansåg att testet eller behandlingen var onödig. 

Jones (2014) resultat understöder också denna studies resultat.  

11.2.2 Omvårdnadstvång 

Resultatet visar att det kan vara svårt att respektera patientens självbestämmanderätt och 

samtidigt verka för patientens bästa. Enligt informanterna är de svåraste situationer som 

sjuksköterskan upplever i sitt arbete sådana där äldre dementa patienter motsätter sig en 

vårdåtgärd. Informanterna beskriver situationer där patienten inte förstår vad som sker, och 

motsätter sig åtgärden oavsett hur mild och informerande sjuksköterskan försöker vara. 

I Sverige finns ingen lag som ger stöd till de tvingande vårdåtgärder som sjuksköterskan 

ibland måste utföra av medicinska orsaker eller för att undvika större skada på patienten inom 

den somatiska vården. Det gör att detta slags etiska dilemman upplevs som särskilt svåra. 

Eftersom det saknas stöd i lagen för tvingande vårdåtgärder måste den sjuksköterska som vill 

efterleva ICN:s etiska principer ibland göra sin egen bedömning. Socialstyrelsens etikråd 

anser i betänkandet ”Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom” att 

sådana bedömningar inte bör överlämnas till enskilda sjuksköterskor (SOU 2006:110). Rätten 

till självbestämmande är värdefull, men kan med hänvisning till ovanstående ha klara 

begränsningar i fall med patienter som har nedsatt beslutskapacitet, vilket också är en del av 

kritiken mot tillämpningen av autonomiprincipen (Stryhn, 2007). 
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11.2.3 Tillgång till vård 

I utredningen ”Vårdens svåra val”, som Riksdagens etiska plattform är baserad på, 

rekommenderades att palliativa patienter och patienter med kroniska sjukdomar ska vårdas 

med samma prioritet som patienter med akuta sjukdomar, med ett litet undantag för de mest 

akuta fallen i de mest akuta situationerna (SOU 1995:5). I Prioriteringar i vården - Perspektiv 

för politiker, profession och medborgare anses människovärdesprincipen vara den 

överordnade princip som ska ligga till grund för alla etiska prioriteringar i vården. Principerna 

att göra gott och inte skada ansågs för allmänna, och rättviseprincipen anses kunna ha för 

många innebörder. Behovs- eller solidaritetsprincipen kommer som andra prioritet, och 

kostnadseffektivitetsprincipen som tredje prioritet (SOU 2001:8). 

Detta visar att det finns en prioriteringsordning av de etiska principerna som ska styra de val 

och beslut som görs inom sjukvården. Frågan är då om det inom sjukvården egentligen finns 

några etiska dilemman, eller endast etiska problem? Det framgår inte av resultatet om 

sjuksköterskan medvetet fattar beslut baserade på denna redan givna prioriteringsordning av 

etiska principer. Resultatet visar däremot att de akuta situationerna på akutmottagningen kan 

kräva andra prioriteringar än de som råder under normala förhållanden, t.ex. då 

sjuksköterskan inte hinner få tag på en tolk och tvingas låta närstående tolka för patienten. Det 

är återigen den medicinska nödvändigheten som styr dessa omvårdnadsval, och det verkar 

vara det som särskilt kännetecknar de etiska dilemman som akutsjuksköterskorna beskriver, 

antingen direkt eller indirekt. Därför är prioriteringsordningen för de ovannämnda principerna 

svår att applicera på de val som sjuksköterskan på akutmottagningen tvingas göra. 

Många sjuksköterskor nämnde i intervjuerna att de led med de äldre patienter som måste ligga 

och vänta länge utan omvårdnad, då mer akuta patienter måste prioriteras. Även om detta 

enligt definitionen är ett etiskt problem och inte räknas till resultatet så beskriver det en 

situation där sjukvårdens omsorgsval och prioriteringar kan orsaka en patient mer lidande. 

Detta kan vara ett resultat av att de prioriteringar som görs, görs oavsett 

prioriteringsordningen (Kasén, Nordman, Lindholm, & Eriksson, 2008). 

Plikten att förhålla sig professionellt till kollegor och patienter visade sig också kunna orsaka 

etiska dilemman. De uppstod då sjuksköterskan måste göra en avvägning mellan sin lojalitet 

till läkaren och sin solidaritet med patienten, t.ex. då patienten enligt sjuksköterskan inte får 

den vård som behövs, eller inte får vård tillräckligt snabbt. Det är framförallt då läkaren tar 

vårdbeslut utan att samråda med sjuksköterskan som sjuksköterskan kan se sig tvingad att gå 

emot beslutet. Detta är den vanligaste orsaken till etiska konflikter mellan läkare och 

sjukskötare i den vårdkliniska verkligheten, och inte speciellt för förhållandena på 

akutmottagningen (Jiménez-Herrera & Axelsson, 2015; Gaudina, LeFort, Lamb, & Thorne, 

2011). Sjuksköterskan måste ibland prioritera mellan sin professionsetiska hållning och sin 

värdering av patientens reella behov som t.ex. smärtlindring. Rädslan att patienten missbrukar 

smärtstillande medicin kan orsaka ett etiskt dilemma och hindra sjuksköterskan att ge 

patienten detta. Valet att prioritera sin professionalitet leder till att patienten inte får tillräcklig 

smärtlindring, vilket kan orsaka både lidande och vårdlidande (Kasén, Nordman, Lindholm, & 

Eriksson, 2008). 

11.2.4 Säkerhet 

Resultatet av studien visade att sjuksköterskan hade låg tolerans för utagerande patienter. 

Sjuksköterskan tog både sin egen och de övriga patienternas säkerhet på stort allvar. 

Sjuksköterskan valde på bekostnad av den utagerande patientens integritet att tillkalla polis. I 

Hopia, Lottes & Kannes (2016) undersökning så framkom att sjuksköterskornas inställning 

till utagerande och våldsamma patienter varierar. Vissa sjuksköterskor ansåg att det är deras 



 

 

 

22 

arbete att ta hand även om dessa patienter, och att det bryter mot deras etiska principer att 

vara illojal mot patienten även när den upplevs som bråkig, då patientens beteende ansågs 

kunna kan vara en del av en sjukdomsbild. Detta perspektiv framkommer inte i denna studie. 

11.2.5 Sjuksköterskans kval vid omvårdnad 

Sjuksköterskan beskrev att hon upplever omvårdnadskval i sitt arbete då hon upplever att hon 

inte blir uppskattad eller blir orättvist behandlad för sina insatser. Patientens ”otacksamhet” 

kan vara en reaktion på sjuksköterskans attityd och handlande eller behandlingsordningen av 

patienter på akutmottagningen. Kravet på effektivitet påverkar alla, och patienterna upplever 

inte alltid mötet med sjuksköterskan, eller vården på akutmottagningen positivt (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003). 

Sammanfattande är många, och särskilt ovanstående, etiska dilemman inte är specifika eller 

direkt anknutna till den speciella miljön på akutmottagningen, med högt tempo och korta 

patientmöten, utan kan förekomma i vilken vårdmiljö som helst. Det kan antas röra sig om 

universella etiska dilemman inom vården (Hopia et al., 2016; Nyström et al., 2003). 

11.2.6 Etisk hållning 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna hade en integrerad etisk hållning. De etiska värden 

som framkom i undersökningen är desamma som de som föreskrivits i ICN:s och Svensk 

sjuksköterskeförenings etiska koder som representerar sjuksköterskans professionella värden 

och förhållningssätt. Ibland var det dock svårt för sjuksköterskorna att namnge de etiska 

principer som kan hamna i konflikt med varandra, och därmed också omöjligt för dem att 

sätta begrepp på sina egna etiska värden (Näsman, Lindholm, & Eriksson, 2008). Det kan 

betyda att sjuksköterskorna integrerat dessa principer, men att prioriteringen inte görs på en 

begreppsmässig, analytisk nivå utan är en självklar del av sjuksköterskans ethos. Det kan vara 

så att varandet inte går att skilja från görandet, dvs. att de etiska värdena är identiska med den 

etiska hållning som uttrycks i handlingen då sjuksköterskan möter ett etiskt dilemma.  

Enligt Aristoteles (2008) består sjuksköterskans ethos av tre delar: praktisk visdom och 

förnuft, moralisk dygd och förmåga, samt välvilja. Aristoteles menar att alla dessa delar 

bestämmer vårdarens etiska kärna. Aristoteles tankar kan förklara varför sjuksköterskan väljer 

att handla efter sin egen uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Det kan vara i situationer 

där det etiska dilemmat rör flera personer och på flera nivåer, som vid det etiska dilemmat där 

patienten inte fick hemtjänst pga. den hemmaboende missbrukande sonen. Det som visade sig 

där var inte bara den etiska hållningen, utan framförallt sjuksköterskans förnuft att se 

situationen och göra något för familjen av välvilja. Etiska frågor handlar inte bara om 

handlingar, utan också om vem sjuksköterskan är eller vill vara (Christoffersen, 2007). Det 

visar sig också i andra sammanhang att sjuksköterskan kan välja att handla mer utifrån sin 

intuition och hjärtats röst (Karlsson et al., 2017).  

Vi är ofta omedvetna om de värderingar som styr våra handlingar. Vi reflekterar inte över 

dem, utan det är först när vi står inför ett etiskt dilemma och det tvingar oss till en handling 

som går emot våra etiska principer som vi blir medvetna om de etiska värderingar vi har 

(Aroskar et al., 1983). Det krävs ett etiskt förhållningssätt för att kunna bevara en patients 

värdighet och integritet. Det är sjuksköterskans etiska egenskaper och hållning som är 

grundläggande för hennes förmåga att tackla etiska dilemman (Birkler, 2011). 
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12. Konklusion 

Den vanligaste situationen där sjuksköterskan upplevde etiska dilemman var i situationer där 

äldre dementa och äldre palliativa patienter var inblandade. Det gällde särskilt i 

omvårdnadssituationer där patienten led av påfrestande vårdinsatser och det var osäkert om 

insatserna verkligen lindrade patientens lidande, eller tvärtom orsakade mer lidande. De 

situationer där äldre dementa patienter motsatte sig nödvändig medicinsk behandling 

upplevdes som särskilt svåra, liksom de situationer där sjuksköterskan måste avgöra om 

patienten skulle få tillgång till vård. Sjuksköterskan upplevde i mindre utsträckning etiska 

dilemman i situationer relaterade till patienternas och sin egen säkerhet, eller till sitt eget 

yrkesmässiga handlande och varande. Principen att lindra lidande var den etiska princip som 

oftast hamnade i konflikt med andra etiska principer, t.ex. självbestämmandeprincipen och 

integritetsprincipen. De etiska dilemman som framkom kan inte sägas vara specifika för den 

akuta vårdmiljön utan kunde i de flesta fall lika gärna ha uppstått i andra vårdsammanhang. 

Sjuksköterskorna uppvisade en integrerad etisk hållning. De kunde sällan sätta namn på de 

etiska principer som orsakat dilemmat, men gav ända uttryck för dessa genom sitt handlande. 

Sjuksköterskorna beskrev att erfarenheten inte hade gjort det lättare för dem att hantera etiska 

dilemman, men att erfarenheten lärt dem hur de bättre kunde bemöta patienten och 

situationen. De mer erfarna sjuksköterskorna beskrev att de numera var mer benägna att följa 

sin intuition i en etiskt problematisk situation, än de var som nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Alla sjuksköterskor ansåg att utbildning i etik är bra och viktigt.  

13. Klinisk nytta och fortsatt forskning 

Studien visar att sjuksköterskan möter många etiska dilemman i sitt arbete på 

akutmottagningen. I International Council of Nurses etiska kod står det att ”all omvårdnad har 

en etisk dimension” och att sjuksköterskan därför förutsätts ha en etisk hållning (ICN, 2014, s 

2). Det förutsätts också att sjuksköterskan kontinuerligt fortbildar sig i etiska frågor. Därför är 

utbildning i etiska frågor av stor vikt både på grundutbildningen och inom arbetslivet.  

Ur sjuksköterskeperspektivet är det viktig att veta dels i vilka situationer sjuksköterskan 

upplever det svårt att efterfölja sina etiska principer, dels i vilka situationer etiska dilemman 

uppstår. För att främja sjuksköterskans välmående är det viktigt att belysa dessa situationer, 

eftersom de orsakar moralisk stress för sjuksköterskan (Jones, 2014). Ur patientperspektivet, 

dvs. det centrala perspektivet inom vården, belyser sjuksköterskans beskrivning av etiska 

dilemman specifika vårdsituationer där etiska principer kan hamna i konflikt med varandra. 

Det är ofta i situationer där patienten blir lidande pga. (vårdande) handling eller frånvaro av 

(vårdande) handling. För att åtgärda dessa problem och förbättra vården för patienten krävs en 

ökad medvetenhet om de konkreta situationer där problem kan uppstå.  

Sjuksköterskorna såg ett behov av att få diskutera etik och lära sig mer om etik också efter 

sjuksköterskeutbildningen, t.ex. inom ramen för en studiecirkel på arbetsplatsen. Ur ett 

resursperspektiv är det intressant att veta vilka patientgrupper och arbetssituationer som 

särskilt bör uppmärksammas och prioriteras, så att Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) 

mål kan efterlevas, dvs. ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” samt att vården ska ”bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet”. Ytterligare forskning skulle med fördel kunna göras inom 

samma område och med samma syfte, för att se om de etiska dilemman som studien funnit är 

universella och vanligt förekommande även på andra akutmottagningar. Detta kunde vara av 
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intresse för att avhjälpa strukturella problem i sjukvården, vilket ligger både i sjuksköterskans 

och patientens intresse 
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Bilaga 1 – Frågeformulär 

 

Frågeformulär 

Syftet är att få fram och beskriva etiska dilemman som sjuksköterskan på akutmottagningen 

möter, särskilt i patientrelationen. 

 

Ålder: 

Kön: 

Antal år i yrket: 

Specialistutbildning i akutsjukvård: 

Annan specialistutbildning: 

Antal år på akutmottagningen: 

 

Intervjuguide 

Kan du beskriva en situation på akutmottagningen som du upplevde som ett etiskt 

dilemma, en situation där du gick emot dig själv, din etiska kompass 

• Vad tänkte du i situationen? 

• Vad gjorde du? Hur hanterade du situationen? 

• Hur upplevde du det efteråt? 

• Är det något som du har tänkt på efteråt – skulle du ha gjort på något annat sätt? 

 

Kunde du sätta namn på de etiska värden som du då upplevde var i konflikt med dina 

etiska principer, med din etiska kompass? 

 

• Har mer erfarenhet ändrat ditt sätt att hantera etiska situationer? 

• Hur ser du på utbildning i etik?  

 

  



Bilaga 2 Innehållsanalys 

Meningsbärande enhet 1 Meningsbärande enhet 2 Kondenserad 

meningsbärande enhet 

(manifest nivå) 

Kondenserad 

meningsbärande enhet. 

Destillation av 

kondensat 

(latent nivå) 

Subkategori Kategori Tema 

”Man får ta hänsyn lite till patientens 

tillstånd, beroende på vad han lider 

av. Är det etiskt riktigt att hålla liv i 

en patient som ändå själv inte vill, 

och som kommer att gå bort inom 

närmsta veckan, två veckor? Ska vi 

köra fulla insatser med allting, eller 

ska vi lägga oss på en 

omvårdnadsnivå” 

Är det etiskt riktigt att hålla liv i 

en patient som ändå själv inte 

vill, och som kommer att gå bort 

inom närmsta veckorna 

Håller liv i döende patient 

som inte själv vill  

Självbestämmandeprincipen  

Respekt för integritet  

versus 

Icke-skada principen 

Människovärdesprincipen 

Prioritering av 

omvårdnadsnivå för 

palliativ patient 

 

Omvårdnads

val 

Konflikterande  

etiska principer 

som leder till 

etiska dilemman i 

omvårdnadsrelationen 

 

 

 

”De går på palliativ strålbehandling, 

eller nånting. Att vi tar det lite lugnt, 

så… Och hjälper med medicinskt 

stöd, syrgas och såna här grejer…, att 

vi lägger oss på den här nivån, då. Så 

att det blir så drägligt som möjligt för 

patienten, men att vi inte kommer 

kunna rädda patienten” 

Så att det blir så drägligt som 

möjligt för patienten, men att vi 

inte kommer kunna rädda 

patienten 

Vårdar patienten utan att 

kunna rädda patienten 

Lindra lidandet 

versus 

Inte förlänga lidandet? 

”Många som är i livets slutskede… 

Så ska de komma hit, och så gör man 

allt, man tar EKG, man tar prover, ja 

men… Det är ändå livets slutskede. 

Och vad gör det för skillnad om vi 

gör det här? Ingenting, om det inte är 

nånting såklart” 

Nyttan av att göra medicinska 

undersökningar på 

palliativa/terminala patienter 

Gör undersökningar på 

döende patienter fastän det 

kan vara onödigt 

Godhetsprincipen  

versus  

Lindra lidande 

”… Rutinerad och trygg doktor, som 

kan... ”Vi gör så här.”, lägger en 

rimlig nivå som kan ge resultat som 

vi kan märkbart åtgärda, underlätta 

för patienten. Men det är ju ett 

avvägande mot vad som blir för 

jobbigt för dem och vilken nytta man 

ska åstadkomma” 

Är ett avvägande mot vad som 

blir för jobbigt för dem och 

vilken nytta man ska 

åstadkomma 

Nyttan av de påfrestande 

vårdinsatserna mot vad det 

kräver av patienten 

Lindra lidande  

versus  

Godhetsprincipen 

Prioritering av 

omvårdnadsnivå för 

äldre patient 

”Man tar hand om det akuta, sen går 

de vidare. Och sen får man aldrig 

reda på hur det har gått för den här 

patienten. Ja. Och då kan man ju gå 

Svårt då man inte kan följa upp 

om man gjorde det rätta eller 

bättre för patienten i den akuta 

situationen 

Önskan att lindra lidande 

utan att veta om det blev 

resultatet 

Lindra lidande  

versus  

Icke-skada principen 

Godhetsprincipen 

Prioritering  

av 

omvårdnads- 

insatser 
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hem och tänka, gjorde man rätt och 

kunde man ha gjort nåt bättre” 

”Jag frågade om han behövde hjälp 

med nån tillsyn i hemmet, för han 

hade ju som sagt en del sjukdomar 

med sig i bagaget..; nej, dom fick inte 

ta det för sonen (hemmaboende 

missbrukare), de fick inte ta hem 

hemtjänst… Men jag anmälde ju den 

här sonen, kan man säga. Jag 

utlämnade ju honom, men jag ville ju 

ända hjälpa den här mannen och… 

Alltså föräldrarna, så att säga (2) 

… älskar säkert sin son naturligtvis, 

men ändå gör han dem så illa. Alltså 

jag släppte ju på integriteten, det 

släppte jag ju på, mot sonen. Men 

samtidigt så tänker jag ju att de inte 

var helt självbestämmande, 

föräldrarna. Och framför allt var ju 

deras värdighet under, alltså…” 

Anmälde oro för äldre patient 

till socialen så att patienten 

kunde få vård i hemmet trots att 

den hemmaboende 

missbrukande sonen hade 

förbjudit föräldrarna att ta 

hemtjänst. 

Anmälde patientens son för 

att hon värnade om äldre 

patients välfärd 

Sonens integritet 

versus 

Självbestämmande principen 

(sonens och föräldrarnas) 

Värdighetsprincipen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering om att ge 

patient tillgång till vård 

 

Tillgång till 

vård 

”Alltså, det är ju inte så att man 

tycker att de ska ligga där, men det 

blir ju också att man tar ju det som… 

För hon var ju ganska, hon var ju 

påverkad liksom, och var jätteledsen 

och hade ont liksom, men ändå så 

tänker man ju ibland att ”jamen jag 

måste ta de här först” liksom. Man 

tänker lite grann att man vet inte om 

det stämmer det hon säger, eller 

framför allt, hon ville ha 

smärtlindring bara” 

Man tänker lite grann att man 

inte vet om det stämmer det hon 

säger, eller framför allt, hon 

ville ha smärtlindring bara 

Tvivlade på om hon kunde 

ge(var befogat) 

smärtlindring till patient 

Lindra lidande 

Versus  

Professionellt etiskt 

förhållningssätt 

Prioritering i 

omvårdnadsrelationen 

”En patient är väldigt sjuk och man 

påtalar för läkaren att den är det, och 

läkaren av, kanske olika anledningar, 

inte tar det på allvar, man vill ju 

vara… socialt kompetent, alltså man 

vill ju vara trevlig och erbjuda dem 

chansen Så det är respekten för 

läkaren kontra patientens hälsa, det är 

väl det etiska dilemmat. Och man 

Så det är respekten för läkaren 

kontra patientens hälsa 

Sjuksköterskan måste välja 

mellan patients välfärd eller 

förhållandet till läkaren 

Lindra lidande 

Godhetsprincipen 

versus  

Värdighetprincipen 

Respekt för integritet 

 

Solidaritet mot patienten 

Versus 

Lojalitet mot läkaren 

Prioritering av 

yrkesprofessionalitet 

versus 

patient 
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själv sitter emellan där nånstans, och 

ser patienten hela tiden” 

 

 

Det är ju sagt att vi ska ha tolkar, vi 

ska inte låta anhöriga tolka åt dem, 

för att allting ska bli rätt och riktigt… 

Och det vet man ju att det ska vi ju 

inte göra, men det gör man ju ändå 

ibland för att man måste, för att det 

behöver gå fort, och… Så det är inte 

heller… Det är också integriteten” 

Anhöriga blev tvungna att tolka 

för patienten då det är bråttom 

Patients välfärd ansågs 

viktigare än att de 

närstående genom att tolka 

fick personlig information 

Lindra lidande  

versus 

Respekt för integritet 

Självbestämmandeprincipen () 

Prioritering av 

medicinsk vård framför 

information 

 

Hon skulle ta EKG, och hon tyckte 

att det var otrevligt att ta av sig 

kläderna. Bara ”jo, men nu får vi göra 

det” liksom, för vi måste liksom., 

men jag tycker att vi behöver göra 

det, för att hon inte mådde bra 

Hår mot sjuk patient som tyckte 

att det var obehagligt att ta av 

sig kläderna då undersökning 

måste göras 

Viktigare att göra 

underökning än att ta hänsyn 

till att patienten upplevde det 

som svårt att klä av sig 

Lindra lidande (medicinsk 

nödvändighet) 

versus 

Självbestämmandeprincipen 

Värdighetsprincipen 

Respekt för integritet 

Respekt för det sårbara 

Prioritering vårdinsats  

”Så barn som att inte vill, liksom, 

men måste, ja vad det nu är, byta eller 

tas prover” 

Barn som inte vill men där man 

måste byta eller ta prover 

Tog prov av medicinsk 

nödvändighet fastän barnet 

inte ville 

Lindra lidande 

Självbestämmandeprincipen 

Respekt för Integritet  

Barn Prioritering av 

vårdinsats 

Omvårdnads

-tvång 

”Sätta in en kateter på äldre dement 

dam, och det kändes ju såhär träligt?, 

när patienten verkligen inte vill, men 

känner att man blir tvungen att göra 

det, är man medicinsk sett tvungen att 

göra det” 

Bli tvungen och lägga in kateter 

pga. mediciniska skäl på äldre 

dement patient, som inte vill 

och motsätter sig det 

Lade kateter av medicinsk 

nödvändighet fastän 

patienten inte ville 

Lindra lidande 

Godhetsprincipen 

versus 

Självbestämmandeprincipen 

Respekt för integritet 

Värdighetsprincipen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre Prioritering av 

vårdinsats 

 

”Situationer med äldre dementa… 

mot deras vilja. Ja och de uttrycker 

det ändå är väldigt tydligt, att så fort 

man ska ta prover eller vad man än 

ska göra så är det ett jätteprojekt för 

dem, och de måste liksom avvärja 

och protestera, och är oroliga och 

rädda, hur mjuk man än försöker 

vara” 

Situationer med äldre dementa 

som avvärjer och protesterar när 

det ska tas prover, som är 

oroliga och rädda hur mjuk man 

än försöker vara 

Gör omsorgsinsatser pga av 

medicinsk nödvändighet 

trots att patient motsätter sig 

detta  

Lindra lidande 

versus 

Självbestämmande 

Värdighetprincipen  

Respekt för det sårbara  

”Gammal farbror, hade ganska grav 

KOL och andningsbesvär, sa hela 

tiden att ”jag vill inte! jag vill inte! 

jag vill åka hem” och ”jag vill inte 

vara här”, och jag orkar inte, till 

läkaren, som inte riktigt kan sortera, 

ja, handläggningar. Det blir många 

Det görs många undersökningar 

på en äldre patient som säger att 

han inte vill eller orkar med det, 

och vill hem, som i tillägg får 

dålig omvårdnad 

Gör flera undersökningar på 

medicinsk grund? på patient 

som inte vill 

Lindra lidande 

versus 

Självbestämmandeprincipen 

Respekt för integritet 

Respekt för det sårbara 

Människovärdesprincipen 

 



 

 

 

32 

undersökningar, röntgen fram och 

tillbaka, hård brits, fick inte äta, fick 

väldigt ont i magen också, flera 

timmar hos oss” 

”Det här att om nån patient är stökig, 

så vill man ju kanske inte… Dels vill 

man tillkalla på vakter eller polis om 

de är stökiga, och det kan man känna 

ibland att man inkräktar in lite på 

deras integritet” 

Att tillkalla polis för att få hjälp 

med stökig patient 

Anmäler och utlämnar 

bråkande patient till polisen 

för att värna om andra 

patienters säkerhet 

Respekt för patientens  

integritet och värdighet 

versus  

Respekt för sjuksköterskans 

och andra patienters 

integritet  

Respekt för det sårbara 

Prioritering utagerande 

patient 

Säkerhet 

”Om patienten är bråkig och så, så 

vill ju jag att polisen ska vara här, för 

att man är rädd om sig själv och sina 

andra patienter… känner man att då, 

jag blottade ju dem, eftersom de är 

här och är sjuka, och sen ringer jag 

efter polisen och liksom blottar… 

Alltså, de måste ju också få ha sin 

integritet” 

Att tillkalla polisen för att man 

är rädd för sin egen och 

patienters säkert pga. av bråkig 

patient 

Anmäler och utlämnar 

bråkande patient till polisen 

för att värna om andra 

patienters säkerhet 

Respekt för patientens 

integritet och värdighet  

versus  

Respekt för det sårbara  

Respekt för integritet 

”När man inte får berätta… Man 

berättar ju inte för andra… 

Tystnadsplikt, ja. Men de måste ju 

också få känna det att, här är jag och 

jag är patient. Men så måste man ju 

ändå ringa efter polisen, och det 

De måste också få känna att jag 

är patient. Men så måste man ju 

ändå ringa efter polisen, 

Anmäler och utlämnar 

bråkande patient till polisen 

för att värna om andra 

patienters säkerhet 

Respekt för patientens 

integritet 

versus 

Respekt för andra patienters 

integritet (tystnadsplik)t 

De vet ju, eller det finns ju skyltat att 

det är det, men ändå, när de sitter 

kanske i väntrummet så vet de inte att 

vi tittar, att man ser dem 

Kameraövervakning för 

säkerhet, men som, inverkar på 

integriteten 

Ser via kamerorna vad 

patienterna gör utan att de 

kanske är medvetna om det 

Respekt för Integritet 

versus 

Respekt för Integritet 

(trygghet) 

 

När jag blev sjuksköterska, det var ju 

för att kunna hjälpa människor, och 

många gånger känns det som att folk 

inte alls tycker att vi gör det, även 

fast man… 

Ville bli sjuksköterska för att 

kunna hjälpa människor men 

många gånger känns det som 

inte folk tycker at det är det vi 

gör 

Önskar att hjälpa patienterna 

fastän patienterna inte 

uppfattar det så 

Godhetsprincipen  

versus 

Rättviseprincipen 

Sjuksköterskans kval Omsorgs- 

kval 

Att bli utsatt för beskyllningar som 

inte stämmer, trots att man försöker 

göra det bättre i många situationer 

Upplever orättvisa 

beskyllningar trots att 

sjuksköterskan försöker göra det 

bättre 

Blir orättvist beskyllt trots 

att intentioner är att göra det 

bättre 

Rättviseprincipen 

versus  

Godhetsprincipen 

 

 


