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Sammanfattning  

   

Moralisk stress definieras som en moralisk konflikt som uppstår hos en individ när han 

eller hon vet vilken handling som är moraliskt korrekt men det finns yttre 

omständigheter som gör att detta inte går att genomföra. Av tidigare forskning framgår 

det att denna typ av stress kan leda till konsekvenser för sjuksköterskan både i 

professionen men även i privatlivet. Det har även visats att moralisk stress bidrar till 

utbrändhet hos sjuksköterskor som resulterar i sämre vårdkvalitet samt att 

sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke. Syftet med studien är att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress inom den somatiska slutenvården och är 

utformad som en litteraturstudie och genomförd enligt Axelssons metod. Studien är 

baserad på tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dataanalysen 

resulterade i fyra huvudteman som visade sig ha korrelation till upplevd moralisk stress 

hos sjuksköterskor. Dessa teman var Upplevelse av otillfredsställande arbetssituation, 

upplevelse av kollegialt stöd och samverkan, upplevelse av moralisk stress relaterat till 

patienten samt upplevelse av moralisk stress relaterat till organisation och ledning. Vår 

studie visar att utbildning kring moralisk stress kan ge sjuksköterskor mer kunskap 

kring ämnet samt de verktyg som behövs för att kunna hantera de situationer som 

uppstår. Därmed kan sjuksköterskor få möjlighet till att reducera de negativa 

konsekvenser som moralisk stress kan medföra. 
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INLEDNING 

Stress inom vården är ett ämne som aktivt diskuteras idag. Massmedia skriver om den 

stressade vårdpersonalen, en patientsäkerhet som äventyras och att det måste bli 

ändring. Det är inte heller ovanligt att det på sociala medier uttrycks en frustration 

gentemot vården och det skrivs om ohållbara situationer, både från vårdpersonal men 

även från patienter och anhöriga som upplevt detta. Sjuksköterskor beskriver en 

ohållbar, stressig arbetsmiljö och hur de är utmattade när de kommer hem ifrån ett 

arbetspass. Ibland finns det ingen möjlighet att ta en paus under dagen och det är inte 

ovanligt att raster prioriteras bort. Detta är något vi som studenter bevittnat under vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom slutenvården och därmed uppstod intresse hos oss 

både. Därför föll valet självklart när ämne till kandidatuppsatsen skulle väljas och vi 

fick möjlighet att forska kring moralisk stress. 

 

Även om det talas mycket om stress inom vården så nämns sällan den moraliska 

stressen som är något vårdpersonal upplever i stor utsträckning. Men vad är moralisk 

stress, när uppstår den och vad är konsekvenserna utav denna typ av stress? 

 

 

BAKGRUND 

Etik, moral och samvete 

Begreppen moralisk stress, etisk stress och samvetsstress kan bidra till förvirring om det 

saknas kunskap hur begreppen skiljer sig åt. Vi har därför valt att definiera samtliga 

begrepp för att förenkla för läsaren samt för att klargöra studiens fokus. 

 

Etik kommer ursprungligen från grekiskans ethos och moral kommer från latinets mos 

men de båda betyder “vana”, “tradition” eller “seder och bruk”. Både etik och moral 

handlar om människors handlingar och vilka seder och bruk som styr handlingarnas 

riktning. När moral och etik skiljs åt brukar den senare få beskriva det teoretiska 

kunskapsområdet och kan således ses som vetenskapen om moral (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult 2008, ss. 33-35). 

 

Samvete är ett välkänt begrepp som generellt används för att beskriva produkten av de 

yttre och inre faktorer som påverkar individens sätt att se på vad som är rätt och fel. Inte 

sällan beskrivs samvetet som en form av 'inre röst' som representerar kärnan i 

individens värderingar (Glasberg et al. 2006). Begreppet används ibland synonymt med 

moral och etik och har bland vårdpersonal varit det begrepp som använts spontant när 

etiskt komplicerade situationer kommit på tal (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin 

2007). 

 

Stress 

Stress kan definieras på en rad olika sätt men handlar i grunden om mobilisering av 

energi till följd av yttre stimuli (Stressforskningsinstitutet u.å.). Stress utgörs av både 

biologiska och psykologiska reaktioner på en given situation. Dessa reaktioner är 

ändamålsenliga men riskerar att bidra till utveckling av stressrelaterade 
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sjukdomstillstånd om kroppen förnekas möjlighet till adekvat återhämtning (Västra 

Götalandsregionen 2017). Währborg (2009, ss. 55-60) beskriver utvecklingen av stress 

genom stressorer i den yttre miljön som hjärnan registrerar och tolkar. Detta sker i 

paleokortex och här formas även den fysiologiska stressreaktionen. Frisättning av 

hormoner, påverkan på immunsystemet samt aktivering av nervsystem och muskler är 

en del av stressreaktionen. Förändrad aktivitet i dessa system kan leda till utveckling av 

sjukdom. Eftersom samtliga organ i någon utsträckning påverkas av stressfysiologin kan 

stress leda till sjukliga förändringar i många olika organ. 

 

Samvetsstress (engelska: stress of conscience) är hur Glasberg et al. (2006) beskriver 

den stress som genereras av ett dåligt samvete (engelska: troubled conscience). Dåligt 

samvete är den känsla som uppstår när den 'inre rösten' och yttre krav inte stämmer 

överens. Vidare lägger Glasberg et al. (2006) tyngd vid att påpeka att samvetsstress inte 

ska blandas ihop med moralisk stress även om de båda fenomenen har vissa 

gemensamma nämnare. 

 

Moralisk stress (engelska: moral distress) definierades första gången på 1980-talet av 

Andrew Jameton, amerikansk professor i filosofi och beskrevs då som en specifik 

moralisk konflikt som uppstår hos en individ när hon eller han är medveten om vilken 

handling som är moraliskt lämplig men inte kan genomföra den till följd av 

institutionella begränsningar (Zavotsky & Chan 2016). Jameton (1993 se Corley 2002 ) 

skiljer mellan moralisk stress och moraliska dilemman då det vid det senare finns mer 

än ett lämpligt sätt att agera och dilemmat uppstår när individen genom att göra något 

som ses som moraliskt lämpligt också gör fel genom att inte välja att göra något annat 

som kan ses som lika lämpligt. Den moraliska stressen å andra sidan uppstår i och med 

de negativa känslor som individen känner när han eller hon hindras från att agera på det 

sätt som han eller hon upplever är lämpligt (Corley 2002, jmf. Glasberg et al. 2006). 

Om detta fortlöper och individen utsätts för mer moralisk stress får detta konsekvenser 

och kan orsaka ett personligt lidande hos individen (Zavotsky & Chan 2016). Vidare 

gör Jameton (1993 se Corley 2002) en distinktion mellan initial och reaktiv moralisk 

stress. Den initiala stressen är den som beskrivs ovan, de negativa känslor som infinner 

sig hos individen och den reaktiva stressen är resultatet av att inte agera och göra 

någonting åt den initiala stressen. Den reaktiva stressen kallas ibland även moral 

residue och beskrivs av Webster och Bayliss (2000, se Epstein & Hamric 2009) som det 

varje individ bär med sig från de situationer när han eller hon i och med upplevelser av 

moralisk stress upplevt att de varit tvungna att svika sina värderingar och äventyra sin 

moraliska integritet. Detta kan med tiden leda till personligt och professionellt lidande 

såsom utbrändhet eller depression.  

 

Efter att ha granskat de olika begreppen och litteratur som berör dem är det vår 

uppfattning att ingen direkt skillnad mellan etisk stress och moralisk stress finns att hitta 

i den forskning vi tagit del av. Det tycks som etisk stress i många fall används som den 

svenska översättningen av engelskans moral distress. I denna studien kommer vi endast 

att använda oss av begreppet moralisk stress och utgår från Jametons definition från 

1984 (Zavotsky & Chan 2016). 
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Konsekvenser av moralisk stress  

Redan år 1987, bara några år efter Jameton (1984 se Wilkinson 1987) definierade 

begreppet ”moralisk stress” identifierade Wilkinson ett flertal olika konsekvenser som 

kan uppstå när en sjuksköterska under en längre tid utsatts för denna typ utav stress.  

Att leva i situationer där moralisk stress är vanligt förekommande har visat sig göra 

sjuksköterskor mer mottagliga för att utveckla fysisk och psykisk ohälsa (Burston & 

Tucket 2012). I en studie av Wilkinson (1987) beskrev sjuksköterskor hur den 

moraliska stressen blev så påtaglig att den till slut gick ut över deras privatliv. Nätterna 

kunde präglas av mardrömmar och en sjuksköterska beskrev hur hennes man fick trösta 

henne på kvällarna på grund av att arbetsdagen varit så påfrestande. En annan 

sjuksköterska beskrev fysiska symtom och berättar hur hon upplevde hjärtklappning, 

diarré och huvudvärk till följd av all stress hon försökte tränga bort. En tredje 

sjuksköterska uttryckte under en intervju hur hon blev deprimerad varje gång hon skulle 

till jobbet för att gå på ett nytt arbetspass (Wilkinson 1987). Att känna att yrket inte 

visar sig vara som förväntat kan i sin tur leda till utveckling av depression (Burston & 

Tucket 2012). 

 

En annan konsekvens som kan uppstå till följd av moralisk stress är Crescendoeffekten. 

Varje situation och etiskt dilemma som en person går igenom efterlämnar alltid minnen 

och känslor. Eftersom den moraliska stressen är vanligt förekommande inom vården 

kan samma situationer upprepas och det sker till slut en automatisk betingning mellan 

olika situationer och känslor. Detta betyder att när en sjuksköterska försätts in en 

liknande situation som tidigare blir hennes reaktioner starkare på grund av att de 

påminner om tidigare situationer (Burston & Tucket 2012; Karakachian & Colbert 

2017). 

 

När det kommer till moralisk stress i samband med patientsäkerhet kan sjuksköterskor 

uppleva att den äventyras. Som resultat av den stressiga arbetsmiljön upplevde 

sjuksköterskor att de hade en klump i magen, en ständig rädsla för att något moment 

skulle gå fel och därmed skada sina patienter (Ejd 2016). Med alla de konsekvenser, 

känslor och minnen som den moraliska stressen medför kan det till och med gå så långt 

att sjuksköterskan undviker patienten och på så sätt försöker undvika nya situationer 

som kan resultera i stress. Detta i sin tur leder till att patientsäkerheten äventyras och att 

patienterna inte blir nöjda med den vård som erbjuds (Burston & Tucket 2012). Om den 

moraliska stressen och de brister i vårdkvaliteten som den medför inte åtgärdas kan det 

leda till att fler patienter upplever vårdlidande. Ett vårdlidande är en form av lidande 

som orsakas av vården till följd av felaktig eller utebliven vård och behandling. Om ett 

vårdlidande uppmärksammas har sjuksköterskan eller andra vårdare goda möjligheter 

att eliminera det som orsakat lidandet. Vidare kan det uppmärksammade vårdlidandet ge 

direkta indikationer om hur vården och dess organisation kan förändras till det bättre 

(Wiklund 2003, ss.104-105). I lika stor utsträckning som det visats att vården blir sämre 

och sjuksköterskor drar sig undan, har det även visats att vården blir bättre. Detta för att 

sjuksköterskor är medvetna om stressen och de negativa konsekvenser den medför, 

vilket leder till att de anstränger sig ännu mer för att ge patienten så bra vård som 

möjligt (Burston & Tucket 2012).  
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Utöver de fysiska och psykiska symtom som rapporterats i samband med moralisk 

stress samt hur patientsäkerheten kan äventyras är även utbrändhet ett återkommande 

tema och sjuksköterskor kan komma till en punkt där de känner att ingen annan bryr sig, 

så varför ska de göra det (Corley & Minick 2002). Detta kan leda till att sjuksköterskor 

inte bara överväger att lämna sina jobb utan de överväger att lämna yrket och 

sjuksköterskeprofessionen helt (Burston & Tucket 2012). Även om sjuksköterskor 

aktivt uttrycker känslor om stress och att vilja lämna sitt arbete är det få som faktiskt 

gör det (Zavotsky & Chan 2016). Detta är något som Vårdförbundet (Westin 2017) har 

undersökt och statistik har samlats in från Sveriges olika landsting. Resultatet visade på 

en tydlig ökning av sjuksköterskor som valt att lämna sina jobb på sjukhus och 

procentandelen fortsätter att växa för varje år. Samtidigt visade det sig att de oftast inte 

lämnar sjuksköterskeyrket helt utan att många söker sig till andra arbetsgivare, till 

exempel bemanningsföretag som har ökat kraftigt den senaste tiden. I många landsting 

saknas rutiner för uppföljning av avgångsorsak men enligt landstingen själva anges 

arbetsbelastning, arbetsmiljö, lön, villkor, stress samt erbjudande om annat jobb som 

orsak. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Moralisk stress uppkommer när sjuksköterskan på grund av yttre omständigheter och 

förhållanden på arbetsplatsen hindras från att agera på ett sätt som han eller hon inte 

upplever som moralisk korrekt. Denna typ av stress har visat sig få konsekvenser för 

sjuksköterskan. Tidigare forskning kring moralisk stress stöds till viss del av statistik 

från de svenska landstingen som beskriver hur sjuksköterskor väljer att lämna sina 

arbetsplatser inom slutenvården med bland annat stress och arbetsbelastning som 

angiven avgångsorsak, två faktorer som kan relateras till moralisk stress. Vidare visar 

forskningen att kvaliteten på vården kan komma att påverkas av den moraliska stressen, 

både genom utbrändhet och uppsägningar hos sjuksköterskor. Utöver detta lyfter 

tidigare forskning att sjuksköterskor ibland väljer att undvika situationer på arbetet som 

kan leda till moralisk stress till följd av tidigare upplevelser. 

 

Det finns alltså kunskap om den moraliska stressen och hur den påverkar 

sjuksköterskans arbete, men det saknas sammanställd kunskap om sjuksköterskors 

upplevelse av den moraliska stressen. Därför anser vi att detta är ett ämne som är viktigt 

att belysa för att bättre kunna stödja sjuksköterskan i hanteringen av moralisk stress och 

känslor som uppkommer i samband med den. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress inom 

den somatiska slutenvården. 

 

METOD 

En litteraturstudie som utgår ifrån den modell som beskrivs av Axelsson (2012, ss. 203-

220) har valts som metod. Vid denna typ av studie görs en strukturerad sökning där 
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artiklar noggrant väljs ut för att sedan kritiskt granskas och analyseras. Det kan även 

vara till fördel att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa artiklar då det kan 

belysa området från olika vinklar. Genom att söka, analysera och lära sig värdera den 

forskning som finns inom det valda området erhålls kunskap som är nödvändig för att 

kunna utvecklas i den framtida professionen samt att bidra till utveckling av 

verksamheten (Axelsson 2012, ss. 203-205). 

 

Datainsamling och urval 

I studien har Cinahl och Medline använts som databaser för artikelsökning. Dessa 

valdes ut eftersom Cinahl innehåller artiklar som berör omvårdnad, hälso- och sjukvård 

samt vård och omsorg. I Medline ingår forskning kring medicin, omvårdnad och hälso- 

och sjukvård. 

 

Sökorden är noggrant utvalda för att få fram artiklar med hög relevans för det valda 

problemområdet. Moral distress, nurse, experience, ethical och review har kombinerats 

i olika sökningar för att ge ett optimalt sökresultat. Stress of conscience testades också i 

sökningarna men det tillförde inga nya artiklar och valdes därför bort. I sökningen som 

gjordes i Cinahl användes sökordet ethical men i Medline valdes detta bort eftersom det 

utelämnade ett flertal relevanta artiklar. För mer detaljerad information kring 

sökningarna och de begränsningar som använts se bilaga 1. 

 

Den initiala granskningen av artiklarna bestod av att vi läste igenom samtliga abstracts 

hos de artiklar som sökningarna genererade. För att hitta rätt artiklar för syftet använde 

vi oss av ett antal inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier var artiklar 

som var relevanta för syftet, det vill säga att de berörde sjuksköterskors upplevelser av 

moralisk stress inom slutenvården. Exklusionskriteriet utgjorde artiklar som berörde 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. De valdes bort eftersom vi anser att det är en 

annorlunda vårdmiljö på dessa avdelningar och därav kan sjuksköterskors upplevelser 

från dessa områden inte överföras till den somatiska vården. Vidare exkluderades även 

artiklar från utvecklingsländer där sjukvårdens organisation inte är jämförbar med den i 

industrialiserade länder. Ytterligare en artikel från Kina exkluderas då det i den 

framkom att en av de huvudsakliga orsakerna till moralisk stress är det faktum att 

sjuksköterskor inte kan eller får prata om döden med patienter på onkologavdelningar 

eftersom döden är tabu inom den kinesiska kulturen. Vardera sökning resulterade i sju 

artiklar. Av dessa totalt fjorton artiklar var fyra dubbletter som återfanns i båda 

sökningarna och dubbletterna valdes således bort vilket resulterade i totalt tio artiklar. 

De tio artiklar som valdes ut svarar an på syftet och möter de krav som vi ställt i och 

med inklusions- och exklusionskriterierna. 

 

Dataanalys 

För att analysera de utvalda artiklarna har vi utgått från den metod som beskrivs av 

Axelsson (2012, ss. 212-214). Hon skriver hur en ny helhet framställs utifrån delar av 

de utvalda artiklarna som framkommit via sökningen. 

 

Analysen började med att vi noggrant läste igenom samtliga artiklar för att få en 

övergripande blick över resultatet. Sedan gjordes en sammanställning av all forskning 
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som skulle utgöra resultatet där syfte, metod, urval och huvudfynden i resultatet fanns 

med (se bilaga 2). 

 

Nästa steg var att läsa igenom artiklarna igen för att hitta meningsbärande begrepp och 

stycken för att kunna identifiera likheter och skillnader. Dessa översattes och delades in 

i olika teman. För att få en god översikt över de teman som identifierats användes 

färgkodning. De olika temana bearbetades och omformulerades och slutligen framkom 

fyra teman som ligger till grund för resultatets struktur.  

 

Slutligen sammanställdes all data som tillhörde samma tema till det som blivit studiens 

resultat. Vissa teman innehåller underteman för att förtydliga studiens struktur. 

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress inom 

den somatiska slutenvården. Resultatet från vår studie kommer presenteras i följande 

teman: 

 

Huvudtema Subtema 

Upplevelse av otillfredsställande 

arbetssituation 

 

Upplevelse av kollegialt stöd och 

samverkan  

Samarbete och hierarki 

Erfarenhet och kompetens 

Upplevelse av moralisk stress relaterat till 

patienten 

Konsekvenser för vårdkvalitet 

Kommunikation med patienter och 

anhöriga 

Upplevelse av moralisk stress relaterat till 

organisation och ledning 

Personalbrist 

Krav från ledningen  

 

Upplevelse av otillfredsställande arbetssituation  

Det framkom att en otillfredsställande arbetssituation kan ge upphov till moralisk stress 

där arbetsbelastning samt tidspress är två återkommande teman.  

 

Något som kan bidra till uppkomst av moralisk stress är ett högt patientflöde. Detta har 

visat sig ha ett negativt inflytande för arbetsklimatet på en avdelning och sjuksköterskor 

beskriver situationen som kompromisslös. Patienter förflyttas oavsett tid eller vad som 

pågår på avdelningen och det visas ingen hänsyn till vad sjuksköterskan för tillfället 

gör. Konsekvensen av detta blir att nödvändiga saker såsom dokumentation eller 

kommunikation med anhöriga inte blir gjorda (Humphries & Woods 2016). 

 

Utöver det höga patientflödet har även tidsbrist framkommit som en bidragande orsak 

till sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress. Den ständiga tidspressen lyfts och 

relateras till det höga patientflödet och en vanlig arbetsdag kan beskrivas som kaotisk 

med överbeläggningar och patienter som får ligga i korridorerna. Detta leder till ett 

högre patientantal som resulterar i att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna ge 
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varje patient den omvårdnad som behövs (Storaker, Nåden & Saeteren 2017). 

Sjuksköterskor beskriver hur upplevelsen av att behöva portionera ut den tid som finns 

till patienterna har visat sig orsaka moralisk stress och hur de då istället väljer att 

emotionellt ta avstånd ifrån patienterna (Humphries & Woods 2016). Det beskrivs även 

hur denna tidsbrist kompromissar med kvalitén på vården som ges (Storaker, Nåden & 

Saeteren 2017). Sjuksköterskor beskriver en oro för både de patienter som ligger i 

korridorerna samt de patienter som ligger ensamma inne på sina rum, till följd av att 

tiden inte finns för att ge patientnära vård. Att vidare försöka hantera den moraliska 

stressen som uppstår tar upp mycket av sjuksköterskornas tid, vilket i sin tur kan leda 

till mer moralisk stress (Henrich et al. 2017) . 

 

Sjuksköterskor upplever att trots de försöker göra sitt allra bästa så räcker det inte till. 

Tiden finns inte där för att ge patienterna den omvårdnad som krävs vilket vidare 

resulterar i moraliska stress och känslor som ilska, skuld och ångest uppstår (Humphries 

& Woods 2016). Även om viljan till att ha en idealisk attityd gentemot patientens vård 

finns där hos sjuksköterskor så upplever de att de är för stressade för att upprätthålla ett 

positivt förhållningssätt. Istället upplever de en känsla av maktlöshet och skuld 

(Storaker, Nåden och Saeteren 2017). Det har också påvisats att sjuksköterskor som 

arbetar heltid har högre moralisk stress än de som arbetar deltid (Lazzarin, Biondi & Di 

Mauro 2012). Detta kan relateras till den tunga arbetsbelastningen (Humphries & 

Woods 2016). Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i den 

direkta, patientnära vården har högre nivåer av moralisk stress än exempelvis 

sjuksköterskor och läkare som inte har direktkontakt med patienter (Whitehead, 

Herbertson, Hamric, Epstein & Fisher 2014). 

 

Upplevelse av kollegialt stöd och samverkan 

Under detta tema framkom två olika underteman:  

Samarbete och hierarki samt Erfarenhet och kompetens 

 

Samarbete och hierarki 

Via diskussion med sina kollegor kan sjuksköterskor ge uttryck åt sina känslor och 

upplevelser och därmed kan få stöd för att kunna klara av och hantera situationer som 

orsakar moralisk stress. På samma vis som stöd från kollegor minskar upplevelsen av 

moralisk stress kan stressen också öka om sjuksköterskor får nedlåtande kommentarer 

från sina kollegor eller upplever att de inte vågar prata om sina känslor (Henrich et al. 

2017). Ett annat förhållande som kan leda till uppkomst av moralisk stress är när 

sjuksköterskor bevittnar hur patientsäkerheten äventyras på grund av dåligt samarbete 

och dålig kommunikation inom sitt arbetsteam (Trotchaud, Coleman, Krawiecki & 

McCracken 2014; Whitehead et al. 2014). Sjuksköterskor har beskrivit hur de upplever 

att det finns en outalad hierarki mellan sjuksköterska och läkare som i slutändan kan 

leda till att patienten blir lidande (Bernhofer & Sorrell 2014). Sjuksköterskor beskriver 

hur de istället för att ta initiativ till att tala med läkaren anpassar sig till dennes beslut, 

även om sjuksköterskan upplever att vården är felaktig och situationen bidrar till 

moralisk stress (Storarker, Nåden & Saeteren 2017; Lusignani, Giannì, Re & Buffon 

2017). 
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Att genomföra undersökningar och behandlingar en läkare ordinerat men som 

sjuksköterskan finner onödiga är något som bidrar till uppkomst av moralisk stress 

(Lazzarin, Biondi & Di Mauro 2012; Trotochaud, Coleman, Krawiecki & McCracken 

2014). Studier har också visat att denna stress blir mer frekvent och påtaglig om en 

patient dessutom i samband med detta lever med en obotlig sjukdom (Lusignani et al. 

2017). I motsats till att en patient behöver genomgå onödiga undersökningar och 

behandlingar beskriver sjuksköterskor hur upplever moralisk stress när en läkare väljer 

att avsluta en behandling som de tycker är nödvändig för patientens hälsa (Lewis 2017). 

 

Ett annat scenario sjuksköterskor beskrev är när de måste följa läkares eller familjens 

önskemål om livsuppehållande trots att det inte är det bästa för patienten (Lazzarin, 

Biondi & Di Mauro 2012; Lusignani et al. 2017; Trotochaud et al. 2014). Om 

sjuksköterskor upplevde att det trots livsuppehållande behandling inte fanns någon 

annan utväg än döden så blev den moraliska stressen ännu högre (Lusignani et al. 2017; 

Trotochaud et al. 2014). Detta kan stämma överens med det som Whitehead et al. 

(2014) fann i sin studie vilket var att moralisk stress har visat sig vara högre hos 

personal som jobbar på en intensivvårdsavdelning. Den moraliska stressen beskrivs i 

relation med att läkare inte tar initiativ till att avsluta behandling och att patienter hålls 

vid liv med hjälp av livsuppehållande maskiner. Även om dessa förhållanden skapade 

känslor som frustration, ilska, skuld och maktlöshet så uppstod även känslor såsom 

acceptans, frid och en tro på att allt har en mening (Bernhofer & Sorrell 2015; Lewis 

2017). 

 

Erfarenhet och kompetens 

När det kommer till huruvida erfarenhet har ett samband med moralisk stress pekar 

forskning åt olika håll. Vissa forskare menar att det inte finns någon korrelation mellan 

ålder, antal verksamma år som sjuksköterska och moralisk stress medan andra menar att 

sjuksköterskor som arbetat en längre tid upplever att känslan av moralisk stress lagras 

och läggs på hög (Lazzarin, Biondi & Di Mauro 2012; Whitehead et al. 2014; Henrich 

et al. 2017). Erfarna sjuksköterskor kan även uppleva att nyutexaminerade samt 

bemanningssjuksköterskor bidrar till moralisk stress. Istället för att se dem som 

förstärkning sågs de snarare som en börda. De erfarna sjuksköterskorna upplevde att de 

fick arbeta hårdare för att bibehålla kontrollen för att kompensera för bristen av 

erfarenhet hos de nyutexaminerade och bemanningssjuksköterskor (Storaker, Nåden & 

Saeteren 2017). Samtidigt som känslorna gjorde det alltmer svårare att arbeta så fann 

sjuksköterskorna olika strategier för att klara av att hantera stressen, vilket gjorde att de 

orkade jobba kvar (Henrich et al. 2017). Vidare har det visat sig att de sjuksköterskor 

som upplever mindre moralisk stress är de som saknar förståelse för vilken vård 

patienten är i behov av (Bernhofer & Sorrell 2014).  

 

Det har visat sig att kompetensen, både sjuksköterskans egen och upplevelsen av 

kollegors kompetens, har ett samband med moralisk stress och sjuksköterskor beskriver 

hur de kan känna moralisk stress när de genomför arbetsuppgifter som de känner att de 

inte har tillräckligt med kompetens för (Lazzarin, Biondi & Di Mauro 2012). Ett annat 

scenario är när en patient dör och sjuksköterskor känner skuld och som att de inte hade 

tillräckligt med kompetens för att få patienten att överleva (Lewis 2017). 
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Moralisk stress kan också upplevas när sjuksköterskan arbetar med kollegor som saknar 

kompetensen för att kunna ge en patient bästa möjliga vård (Lazzarin, Biondi & Di 

Mauro 2012; Trotochaud et al. 2014; Lusignani et al. 2017). Ett annat scenario som 

även kan ge upphov till moralisk stress är när läkaren inte förskriver tillräckligt med 

smärtstillande för att hjälpa patienten och sjuksköterskan upplever att detta beror på 

bristande kunskap hos läkaren kring smärtlindring (Lazzarin, Biondi och Di Mauro 

2012). Dessa upplevelser hos sjuksköterskan kan vidare resultera i en känsla av 

frustration (Bernhofer & Sorrell 2014). Det har även påvisats ett samband med att 

sjuksköterskor som hade utbildning i vård i livets slutskede uppvisade högre nivåer av 

stress. Jämförelsevis uppvisade informanter utan speciell utbildning i vård i livets 

slutskede lägre medelvärde gällande moralisk stress (Whitehead et al. 2014). 

 

Upplevelse av moralisk stress relaterat till patienten 

Under detta tema framkom två olika underteman:  

Konsekvenser för vårdkvalitet samt Kommunikation med patienter och anhöriga 

 

Konsekvenser för vårdkvalitet 

Det har identifierats negativa konsekvenser (Wiegand & Funk 2012; Henrich et al. 

2017; Humphries & Woods 2015; Whitehead et al. 2014; Storaker, Nåden & Saeteren 

2017) som kan påverka patienten till följd av sjuksköterskans upplevelse av moralisk 

stress. Endast Henrich et al. (2017) har i sin studie identifierat några positiva 

konsekvenser till följd av sjuksköterskans moraliska stress. 

 

Vårdslöshet och bristande reflektion över hur vårdarbetet genomförs har identifierats 

som en möjlig konsekvens av moralisk stress. Det händer att sjuksköterskor upplever att 

de blir mindre emotionellt involverade i sitt arbete som ett sätt att försöka hantera de 

stressande situationer som kan uppstå (Henrich et al. 2017). Den moraliska stressen 

riskerar inte bara att få negativa konsekvenser för patienten som vårdas där och då utan 

även för framtida patienter i form av onödigt lidande, ovärdig död, lägre livskvalitet och 

längre vårdtid på sjukhuset. Vidare har det visat sig att det även kan komma att skapas 

negativa konsekvenser för de anhöriga i situationer som skapar moralisk stress. Dessa 

innefattar bland annat lidande, att inte vara förberedd på vad som kommer hända, sorg, 

skuld, ekonomisk börda, utmattning och att hindras från att vara nära sin anhörig som 

vårdas på sjukhus (Wiegand & Funk 2012).  

 

Sjuksköterskor upplever att sättet som patienter blir flyttade på mellan avdelningar 

under vårdtiden kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. Den upplevda tidsbristen gör 

att uppgifter som överrapportering och dokumentation blir förbisedda. Sjuksköterskorna 

menar att de gör sitt allra yttersta för patienten men omständigheterna som de arbetar 

under leder ofta till att essentiella uppgifter förblir ogjorda (Humphries & Woods 2015). 

Flertalet sjuksköterskor uppger att det finns en obalans mellan ansvar för patienter och 

kontroll över situationen (Humphries & Woods 2015; Whitehead et al. 2014). Detta 

skapar en frustration och en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskorna som en del av 

den moraliska stressen de upplever när de inte kan ge patienterna den vård de har rätt till 

(Humphries & Woods 2015). Andra situationer relaterade till patientsäkerhet som kan 

skapa moralisk stress hos sjuksköterskor är avslöjande av information om patienter, 
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bristande respekt för patienten och bibehållandet av en säker miljö för patienter såväl 

som sjuksköterskan (Wiegand & Funk 2012). Att sjuksköterskor bryter tystnadsplikten 

uppdagades också i studien av Storaker, Nåden och Saeteren (2017). Sjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt att finna balans mellan teori och praktik, vad de vet att de 

borde göra och det de faktiskt gör. De gånger de var medvetna om att de gjort fel och 

brutit mot tystnadsplikten kände de ett obehag men de beskrev det som en dålig vana 

som bara fortsatte. De uppgav att de kände sig uppslukade av systemet och visste inte 

hur de skulle kunna ändra sitt beteende.  

 

Sjuksköterskor har identifierat att upplevelser av moralisk stress kan leda till att de får 

ett ökat medlidande för sina patienter. De upplevde att de blev mer fokuserade och 

uppmärksamma på sitt arbete och patienterna. Denna ökade uppmärksamhet beskrevs 

som sjuksköterskornas sätt att undvika känslor av skuld och skam samt för att övertyga 

sig själva om att de inte var en bidragande faktor till den situation som orsakade 

moralisk stress (Henrich et al. 2017). De negativa konsekvenserna som kan relateras till 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten som identifierats ovan är klart fler än de positiva. 

Känslor som ofta rapporterades av sjuksköterskor som befann sig i moralisk stressande 

situationer är, förutom den redan nämnda frustrationen och känslan av maktlöshet ilska, 

hjälplöshet, fysisk och psykisk utmattning, lidande, ledsamhet, ångest och besvikelse. 

Även om detta är fallet så är det inte alla sjuksköterskor som uppger att de är beredda att 

ändra sitt sätt att arbeta eller uppmärksamma moralisk stressande situationer i framtiden. 

Majoriteten uppgav att de trots upplevelser av moralisk stress inte skulle ändra sitt 

arbetssätt och bemötande om de i framtiden befinner sig i en liknande situation 

(Wiegand & Funk 2012).  

 

Kommunikation med patienter och anhöriga 

Det finns situationer där kommunikation med anhöriga och patienter kan leda till 

moralisk stress. Att agera efter läkarens önskemål och inte diskutera med patient och 

anhöriga huruvida hjärt-lungräddning samt intensivvård ska tillämpas eller fråga 

anhöriga hur de ställer sig till frågor om organdonation när döden är oundviklig 

(Lusignani et al. 2017). Ytterligare situationer som enligt sjuksköterskorna kan ge 

upphov till moralisk stress är när de agerar efter läkares eller anhörigas önskemål om att 

inte diskutera döden med en svårt sjuk patient, även om denne har frågor om döden 

(Lusignani et al. 2017; Lazzarin, Biondi & DiMauro 2012). Att undanhålla information 

från patienter kan också leda till känslor av moralisk stress hos sjuksköterskor. Att bli 

ombedd att inte berätta hela sanningen samt att bevittna kollegor som inger ett falskt 

hopp hos patienten kan orsaka upplevelser av moralisk stress (Lusignani et al. 2017; 

Trotochaud et al. 2014).   

 

Vidare finns det sjuksköterskor som upplever att det finns mindre tid till den patientnära 

vården när de tvingas lägga tid på att förespråka patienters och anhörigas viljor eller 

önskemål till läkare eller andra vårdprofessioner. Detta kan i sin tur leda till att 

sjuksköterskan undviker kontakt med patient och anhöriga vilket kan resultera i sämre 

vårdkvalitet och mindre emotionellt stöd till patient och anhöriga (Henrich et al. 2017).  
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Upplevelsen av moralisk stress i relation till organisation och ledning 

Under detta tema framkom två olika underteman: 

Personalbrist och Krav från ledningen. 

 

Personalbrist 

Otillräcklig bemanning är ett problem som förorsakar moralisk stress och det kom på 

andra plats gällande intensitet av moralisk stress kom att arbeta med bemanning som 

individen upplever som osäker (Lazzarin, Biondi & Di Mauro 2012; Trotochaud et al. 

2014). Den ständiga bristen på personal beskrevs som en extra börda som de tvingades 

arbeta med. Jobbigast var de tider under dagen när någon i den redan knappa 

personalstyrkan var tvungen att lämna avdelningen, exempelvis för att följa en patient 

till en undersökning. Sjuksköterskorna upplevde då att den redan prekära situationen 

blev till ett hot mot patientsäkerheten och att det inte fanns möjlighet till att få in någon 

extra personal för att ersätta den som saknades. Denna brist på personal kan leda till en 

känsla av oro hos sjuksköterskorna, för patienterna och hur deras vård kom att påverkas 

av situationen men även för sina kollegor som arbetade under dessa förhållanden. 

Nattskiften var den största källan till oro, där sjuksköterskorna hade ett ännu större antal 

patienter att ansvara för (Humphries & Woods 2016). 

 

Krav från ledningen 

Hur sjuksköterskorna bemöts av ledningen och avdelningschefer har visat sig ha stor 

betydelse för utvecklingen av moralisk stress. När ledningen inte blir involverad i 

problemen som finns på avdelningen skapas en frustration hos sjuksköterskorna och de 

rutiner som från början orsakar moralisk stress verkar fortsätta utan någon kritisk 

reflektion. Sjuksköterskorna upplevde det som meningslöst att ens framföra sina åsikter 

till ledningen och avdelningschefer (Storaker, Nåden & Saeteren 2017). Att uttrycka sin 

oro angående underbemanningen utan att få något gensvar från ledningen kan skapa 

moralisk stress och känslor av besvikelse. Det var en vanlig uppfattning hos 

sjuksköterskor att ledningen prioriterade budget och organisatoriska mål framför 

patienterna och deras säkerhet. Detta visade sig genom att ledningen ansåg att 

avdelningen inte var underbemannad enligt de mål som satts upp, men upplevelsen hos 

sjuksköterskorna var den att de inte kunde leverera optimal vård till patienterna under 

rådande omständigheter (Humphries & Woods 2016). Att uppleva att ledningen inte 

lyssnar på personalen kan leda till att sjuksköterskorna känner sig tvungna att 

tillhandahålla vård med lägre kvalitet vilket kan leda till sämre arbetsmoral och öka 

viljan att lämna sin arbetsplats. Dock fanns det även sjuksköterskor som upplevde ett 

gott stöd från ledningen (Wiegand & Funk 2012). 

 

Sjuksköterskor beskrev hur de har ett ansvar gentemot patienten och samtidigt ett 

ansvar gentemot ledningen vars krav de måste bemöta. Detta kan leda till att 

sjuksköterskor upplever ett dubbelt ansvar vilket anses vara problematiskt och en 

bidragande faktor till upplevelser av moralisk stress. När ledningens prioriteringar inte 

stämmer överens med sjuksköterskans kan detta leda till moralisk stress (Wiegand & 

Funk 2012). Ett annat krav som sjuksköterskor kan uppleva som en orsak till moralisk 

stress är nedskärningar inom vården. Krav om minskade kostnader inom vården kan 

komma från ledningen eller försäkringsbolag (Whitehead et al. 2014). Dessa 
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nedskärningar kan leda till att sjuksköterskor upplever att de måste tillhandahålla vård 

som inte är optimal för patienten, vilket har visat sig kunna bidra till ökad frekvens och 

intensitet av moralisk stress (Lusignani et al. 2017). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress 

inom den somatiska slutenvården. Därför var en litteraturstudie var lämplig då Axelsson 

(2012, ss. 203-205) skriver att denna metod fungerar väl för att få en god överblick av 

redan befintlig forskning inom det valda området. Även om moralisk stress är ett 

begrepp som funnits sedan 1980 är det relativt nytt som forskningsområde vilket vidare 

resulterade i att vi inte fann särskilt mycket forskning kring det. Det hade därför varit 

intressant att genomföra en empirisk studie men eftersom examensarbetet är 

tidsbegränsat ansågs en litteraturstudie var mest lämplig. Analysmetoden som använts 

har fungerat väl relaterat till studiens syfte. Beskrivningen av metoden upplevdes som 

lätt att följa och den gav en god struktur för hur analysen skulle genomföras för att 

uppnå bästa möjliga resultat. 

 

De databaser som användes i studien var Cinahl och Medline då de berör hälso- och 

sjukvård och vi fann dem relevanta för syftet. Vidare valde vi i sökningen att inte 

använda oss av Mesh-termer eftersom de sökord som användes redan var så pass 

begränsade och svarade an till vår frågeställning. Hade vi valt att använda oss utav 

Mesh-termer hade vi fått mycket bredare resultat då moral distress inte är en Mesh-term 

utan vi hade fått använda oss utav andra termer såsom stress och ethical. Detta hade då 

resulterat i många artiklar som inte var relevanta för syftet.  

 

För att uppnå god kvalitet i studien och för att materialet skulle vara aktuellt används 

forskning som sträcker sig max 10 år tillbaka i tiden. I bakgrunden användes ett par 

referenser som är äldre än så, Jameton definition från 1984 samt en artikel av Wilkinson 

från 1987. Detta för att båda författarnas verk ligger till grund för vad som idag 

definieras som moralisk stress. Eftersom dessa två författare är de som från började 

definierade begreppet är de också återkommande i all forskning och Jametons definition 

återfinns i nästan varje artikel som använts. 

 

Artiklarna som slutligen valdes för att utgöra data till studien blev tio stycken då det 

dels var svårt att hitta aktuell forskning som svarade an på syftet men även för att 

mängden data skulle vara hanterbar. När det kommer till ursprung av artiklarna gjordes 

ingen geografisk avgränsning då  det fanns någon skillnad mellan de olika länderna och 

upplevelsen av moralisk stress i de artiklar som analyserades. Detta styrker även 

tillförlitligheten i resultatet då det inkluderas olika kulturer och olika typer av 

vårdkontext. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress inom 

den somatiska slutenvården. I studien framkommer det att sjuksköterskor upplever 
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moralisk stress till följd av en rad olika faktorer på arbetsplatsen. Resultatet visar fyra 

olika teman som kan relateras till upplevelser av moralisk stress. Upplevelsen av 

otillfredsställande arbetssituation visar att arbetsbelastning och tidsbrist är viktiga 

faktorer som enligt den aktuella forskningen i stor utsträckning kan bidra till 

upplevelser av moralisk stress. Upplevelse av kollegialt stöd och samverkan visar på att 

en upplevd hierarki och bristande samarbete på arbetsplatsen kan bidra till att 

sjuksköterskor upplever moralisk stress. Här lyfts även vilka samband som finns mellan 

kompetens och erfarenhet och moralisk stress som framkommer i vår studie.  Det 

framgår tydligt i studien att den moraliska stressen får konsekvenser för vårdens 

kvalitet. Framförallt är det negativa konsekvenserna för både patienter och anhöriga, 

vilket tas upp under temat upplevelse av moralisk stress relaterat till patienten. 

Upplevelse av moralisk stress relaterat till organisation och ledning beskriver hur 

obalans mellan sjuksköterskornas upplevelser av arbetsplatsen och ledningen och 

chefernas krav och stöd kan bidra till utveckling av moralisk stress.  

 

När det handlar om hur erfarenhet inom sjuksköterskeprofessionen och tidigare 

upplevelser av moralisk stress underlättar hanteringen av dessa situationer eller inte 

finns det meningsskiljaktigheter inom forskningen. Det finns de som menar att 

upplevelserna och de negativa känslorna med tiden läggs på hög och gör det svårare att 

hantera. Å andra sidan finns det forskning som menar att sjuksköterskan utvecklar 

strategier för att hantera den moraliska stressen, vilka kan vara antingen medvetna eller 

omedvetna strategier. Vidare visar även forskning att trots de negativa känslor och 

konsekvenser som den moraliska stressen medför så är det bara en liten andel av 

sjuksköterskorna som uppger att de i framtiden kommer att bemöta dessa situationer på 

ett annat sätt som ett försök att lindra eller undvika upplevelser av moralisk stress. 

Något som däremot framkom tydligare i denna studie är att stöd från arbetskollegor, 

både inom den egna och från övriga professioner på arbetsplatsen underlättar 

upplevelser av moralisk stress. 

 

Resultatet från studien visar att det är av stor vikt att vidare fokusera på utvecklingen av 

olika copingstrategier som kan vara användbara just vid moralisk stress. Detta skulle 

gagna sjuksköterskan i hans eller hennes egna hantering av moralisk stress men att det 

även skulle vara ett värdefullt verktyg för att kunna stödja kollegor. 

 

Coping 

Forskning har visat att sjuksköterskor har utvecklat olika copingstrategier för att kunna 

hantera den moraliska stressen, både medvetet och omedvetet. Hur de sedan använder 

de olika strategierna har påverkan på både arbetet och sjuksköterskornas egna 

välmående (Zavotsky & Chan 2016). Samtidigt har studier visat att desto oftare en 

sjuksköterska blir utsatt för moralisk stress, desto mindre blir chansen att dessa 

copingstrategier fungerar (Wilkinson 1987). 

 

En av dessa strategier som sjuksköterskor använder sig utav är projektion - istället för 

att fokusera på sig själva lades fokus på kollegor och de omoraliska handlingar som de 

genomförde. Genom ett sådant sätt kan deras egna skuldkänslor och stress minskas. En 

annan strategi sjuksköterskor använder sig utav är att undvika patienter och de 

situationer som medför stress vilket också framkom i vårt resultat. Detta är dock negativ 
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coping som leder till sämre patientnära vård och att sjuksköterskan i slutändan byter 

jobb eller lämnat yrket helt (Wilkinson 1987). 

 

Lievrouw et al. (2015) genomförde en kvalitativ intervjustudie där de fokuserade på att 

identifiera copingstrategier hos läkare och sjuksköterskor på en onkologavdelning. De 

fynd som gjordes kan i stor utsträckning användas för att kategorisera olika strategier 

för att hantera den moraliska stress som sjuksköterskor (och andra professioner inom 

hälso- och sjukvård) erfar. Det faktum att de i sin studie inte fann någon signifikant 

skillnad i copingstrategier relaterat till antal år inom professionen gör att deras teori kan 

appliceras i större utsträckning. Fynden ledde till att författarna delade in de olika 

strategierna efter två faktorer, benägenhet att internalisera eller externalisera den 

moraliska stressen samt huruvida rationellt tänkande eller erfarenhetsbaserat tänkande 

var huvudfokus hos den som hanterade den moraliska stressen. Dessa faktorer beskrivs 

genom två vinkelräta axlar och bildar alltså fyra huvudkategorier för coping: 

grundlighet, autonomi, kompromiss och intuition, alla med sina egna styrkor och 

svagheter (Lievrouw et al. 2015). 

 

Vår studie visar att sjuksköterskor upplever det som en fördel att stöd från chefer och 

ledning när det gäller organisatoriska och institutionella hinder som kan leda till 

moralisk stress. Detta stöds av den kategori för coping som Lievrouw et al. (2015) 

benämns som grundlighet. Denna form av coping handlar till stor del om formella 

överläggningar där fokus ligger på organisationen och de processer som bedrivs samt 

hur de bedrivs. Detta är alltså ett av de rationella sätten att hantera moralisk stress. 

Sjuksköterskor som föredrar denna typ av copingstrategi internaliserar ofta den 

moraliska stressen och ser den som något som han eller hon äger och är en del av men 

också har möjlighet att bidra till att förändra. Svagheterna som identifierats med denna 

copingstrategi är att den kan uppfattas som för idealistisk och svåruppnåelig. 

 

Något som visat sig vara en viktig faktor för att kunna hantera moralisk stress och de 

konsekvenser den för med sig är att sjuksköterskor får stöd från de runt om sig samt att 

de har möjlighet till att ventilera sig och prata om de situationer som bringar stress. 

Detta är relaterbart till fynden i vår studie. Genom denna strategi kan den moraliska 

stressen minskas och det har upptäckts ha en positiv påverkan gentemot patienter och 

familjer (Zavotsky & Chan 2016). Detta sätt att hantera moralisk stress kan liknas med 

det som Lievrouw et al. (2015) beskriver som intuition och kännetecknas av informella 

möten där sjuksköterskorna kan prata om sina upplevelser och fokuserar till stor del på 

ett erfarenhetsbaserat lärande. Vidare kännetecknas denna typ av coping av 

externalisering, att sjuksköterskan hittar grunden till problemet utanför sig själv och kan 

ibland ses som en form av skuldbeläggande.  

 

I vårt resultat framkommer det att en del av de sjuksköterskor som upplever moralisk 

stress inte har utvecklat någon egen copingstrategi. Detta kan till exempelvis 

kännetecknas av de sjuksköterskor som blir mindre investerade i sitt arbete, eller som 

väljer att distansera sig från patienterna. Burston & Tucket (2012) beskriver hur 

utbildning inom moralisk stress är nyckeln för att kunna utveckla positiva 

copingstrategier. Detta kan ge sjuksköterskan både en ökad förståelse och mer kunskap 

om moralisk stress och dess konsekvenser. Grady et al. (2008) lyfter att utbildning inom 

etik inte reducerar antalet dilemman som en sjuksköterska ställs inför inom vården men 
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det kan ge de verktyg som behövs för att hantera problemen. Genom att få utbildning 

inom etik kan sjuksköterskan bli trygg i sina egna värderingar och känslor samt utveckla 

copingstrategier. Denna kunskap bidrar till att sjuksköterskor får mer självförtroende för 

att kunna göra rätt val i de etiska och moraliska dilemman som uppstår, vilket i sin tur 

reducerar moralisk stress ytterligare (Grady et. al 2008). 

 

Vi anser att kunskap och utbildning kring copingstrategier kan leda till att fler 

sjuksköterskor kan och vill arbeta kvar inom sin profession. Detta i sin tur leder till en 

bättre hälso- och sjukvård både ur ett patient- och vårdarperspektiv. En bättre vård för 

alla kan relateras till Förenta Nationernas (2015) utvecklingsmål inför 2030 som tar upp 

hur alla oavsett ålder skall få uppleva välbefinnande och god hälsa. En förutsättning för 

detta är, enligt vår uppfattning att målet om en hållbar ekonomi och anständigt arbete 

för alla uppnås. Detta relaterar vi till förändringen av arbetsförhållanden inom vården 

och vikten av att minska den moraliska stressen hos sjuksköterskor. 

 

SLUTSATSER 

● I studien har det framkommit att moralisk stress är ett relativt vanligt 

förekommande fenomen som kan upplevas av sjuksköterskor i olika vårdkontext 

inom slutenvården. 

 

● Upplevd tidspress, personalbrist i relation till arbetsbelastning, att följa 

ordinationer från läkare och utföra behandlingar som sjuksköterskan upplever 

som felaktiga eller inadekvata samt höga krav från chefer och ledning är faktorer 

som kan bidra till upplevelser av moralisk stress. 

 

● Ett gott samarbete på arbetsplatsen samt stöd från kollegor och chefer kan 

underlätta och minska upplevelser av moralisk stress.  

 

● Om den moraliska stressen inte hanteras och bearbetas riskerar den att få 

negativa konsekvenser för patientens upplevelse av vården, patientsäkerheten 

och vårdkvaliteten. 

 

● För att kunna hantera den moraliska stressen krävs det mer forskning samt 

utbildning för sjuksköterskor kring fenomenet. Detta kan bidra till att 

sjuksköterskan ges möjlighet att utveckla positiva copingstrategier. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Från denna studie är det uppenbart att det behövs mer forskning kring moralisk stress 

då det förekommer i stor utsträckning hos sjuksköterskor. Vi skulle gärna se att mer 

empirisk forskning med någon form av intervention kring coping genomförs i form av 

prövning av olika strategier. Detta skulle bidra till stärkta argument huruvida utbildning 

kring moralisk stress och copingstrategier skulle kunna minska upplevelserna av 

fenomenet.  
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BILAGA 1 

Resultat av databassökningar 

Sökning MedLine 2017.10.30 

Begränsningar: English language, abstract available, 2007-2017 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Granskade Använda 

S1 Moral distress 612   

S2 Nurse 47 084   

S3 Experience 253 251   

S4 S1 AND S2 AND S3 53   

S5 Review of literature or literature review or 

meta-analysis or systematic review 

464 479   

S6 S4 NOT S5 49 49 7 

 

 

Sökning Cinahl 2017.11.01 

Begränsningar: English Language, Peer-reviewed, 2012-2017 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Granskade Använda 

S1 Moral distress 352   

S2 Nurse 65, 266   

S3 Experience 59, 940   

S4 S1 AND S2 AND 

S3 

100   

S5 Ethical 11,702   

S6 S4 AND S5 51   

S7 Review 100, 038   

S8 S6 NOT S7 44 44 7 
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BILAGA 2 

Artikelöversikt 

 

Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Nurses 

Managing 

Patient’s Pain 

May Experience 

Moral Distress 

 

Bernhofer, E.I. 

& Sorrell, J.M. 

 

2014 

 

USA 

Syftet med 

studien är att 

besvara följande 

frågeställningar. 

Hur beskriver 

sjuksköterskor 

sina upplevelser 

av att inte 

kunna förse sina 

patienter med 

adekvat 

smärtlindring? 

Vilka hinder 

eller 

begränsningar 

beskriver 

sjuksköterskor 

från att 

behandla 

patienternas 

smärta som 

skulle kunna 

leda till 

moralisk stress? 

Kvalitativ 

sekundäranalys 

av en grounded 

theory-studie, 

där nya frågor 

utformades av 

data från 

originalstudien. 

48 legitimerade 

sjuksköterskor 

från 

medicinska, 

kirurgiska och 

akutvårdsavdeln

ingar. De 

rekryterades till 

originalstudien 

genom ett 

selektivt urval 

då de blev 

rekommenderad

e av sina 

enhetschefer. 

Studien visar att 

sjuksköterskorna

s känslor av 

maktlöshet och 

frustration i 

samband med 

inadekvat 

smärtlindring 

kan leda till 

moralisk stress. 

Sjuksköterskor 

uttryckte att mer 

kunskap om 

patienters 

smärtlindring 

och ett bättre 

samarbete med 

läkare kan vara 

nyckeln till att 

minska 

upplevelserna av 

moralisk stress. 

Consequenses 

of moral 

distress in the 

intensive care 

unit: a 

qualitative 

study 

 

Henrich, N. J., 

Dodek, P. M., 

Gladstone, E., 

Alden, L., 

Keenan, S. P., 

Reynolds, S. & 

Rodney, P. 

Syftet är att 

undersöka 

konsekvenser 

av moralisk 

stress hos 

sjukvårdsperson

al som arbetar 

på 

intensivvårdsav

delningar.   

En kvantitativ 

och kvalitativ 

studie där en 

enkät med 

frågor avseende 

moralisk stress 

delades ut. Efter 

analys av svar 

bjöds vissa 

deltagare in till 

fokusgrupper. 

All 

sjukvårdsperson

al på de valda 

avdelningarna 

bjöds in att 

svara på 

enkäten. 

Personalen på 

de avdelningar 

som uppvisat 

högst nivå av 

moralisk stress 

bjöds därefter in 

till 

fokusgrupper. 

Studien visar att 

moralisk stress 

medför negativa 

känslomässiga 

effekter där 

frustration är 

den vanligaste 

känslan. Den 

mest 

förekommande 

uppfattningen är 

att vården 

påverkas 

negativt men det 

finns även de 
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2017 

 

Kanada 

Totalt 56 

deltagare i 

fokusgrupperna 

varav 19 

sjuksköterskor, 

4 clinical nurse 

leaders*, 13 

läkare och 20 

övriga 

yrkeskategorier 

inom sjukvård. 

som upplever att 

vården påverkas 

positivt eller inte 

alls. 

A study of 

nurses’ ethical 

climate 

perceptions: 

Compromising 

in an 

uncompromisin

g environment 

 

Humphries, A. 

& Woods, M.  

 

2016 

 

Nya Zeeland 

Syftet är att 

utforska och 

beskriva hur 

legitimerade 

sjuksköterskor 

på en medicinsk 

avdelning 

upplever det 

etiska klimatet 

på 

arbetsplatsen. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie med en 

fokusgrupp som 

möttes vid två 

tillfällen. 

Sju 

sjuksköterskor 

deltog i första 

fokusgruppen. 

Fyra av dessa 

medverkade 

även i det andra 

fokusgrupps-

mötet. Samtliga 

var 

internationellt 

registrerade 

sjuksköterskor. 

Arbetserfarenhe

ten varierade 

mellan ett till 

sju år på samma 

avdelning. Alla 

informanter 

hade i sin 

grundutbildning 

fått kunskap om 

etik men ingen 

av dem var 

bekant med 

begreppen 

moralisk stress 

eller etiskt 

klimat. 

Studien lyfter tre 

element som 

bidrar till 

utveckling av 

moralisk stress: 

kraftiga 

patientflöden, 

brist på personal 

och chefernas 

attityd till 

patientsäkerhet 

kontra 

effektivitet och 

budget. 

Moral distress 

in nurses in 

oncology and 

haematology 

units 

 

Lazzarin, M., 

Biondi, A. & Di 

Syftet med 

studien är att 

översätta och 

validera MDS-

PV (pediatrisk 

version av 

MDS: Moral 

distress scale) 

Kvantitativ 

studie med 

deskriptiv 

korrelationsanal

ys. En översatt 

version av 

MDS-PV 

användes för att 

Ett 

bekvämlighetes

urval gjordes 

och 235 

sjuksköterskor 

inbjöds att 

besvara 

enkäten. 77,4% 

Studien visar att 

13,7% av de 

svarande har 

bytt arbetsplats 

tidigare på 

grund av 

moralisk stress. 

Situationerna 
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Mauro, S.  

 

2012 

 

Italien 

från 

originalspråket 

till italienska. 

Efter validation 

testades skalan 

på 

sjuksköterskor 

inom pediatrisk 

onkologi och 

hematologi för 

att få fram 

kunskap om 

frekvens och 

intensitet av 

moralisk stress. 

mäta frekvens 

och intensitet av 

moralisk stress. 

(n= 182) valde 

att delta i 

studien, av 

dessa enkäter 

analyserades 

156 då 

resterande inte 

var korrekt 

ifyllda eller 

saknade data. 

95%  av de 

svarande var 

kvinnor och 

åldern varierade 

från 20 till 50+. 

som genererade 

högst intensitet 

av moralisk 

stress handlade 

nästan samtliga 

om medicinsk 

kompetens eller 

omvårdnadskom

petens. De 

situationer som 

skapade högst 

frekvens 

handlade om att 

följa läkarens 

ordinationer 

trots att man inte 

ansåg dem vara 

det bästa för 

patienten samt 

att fullfölja 

familjen/föräldra

rnas önskningar 

avseende vård 

och information 

till patienten. 

 

Exploring 

NICU Nurses’ 

affective 

responses to 

end-of-life care 

 

Lewis, S. L.  

 

2017 

 

USA 

Syftet är att 

undersöka 

affektiva, 

interaktiva och 

meningsrelatera

de gensvar när 

de vårdar 

döende 

spädbarn samt 

deras familjer. 

Även personliga 

erfarenheter om 

copingstrategier 

efterfrågades. 

Informanterna 

lämnade in 

skrivna 

berättelser om 

en personlig 

erfarenhet av 

vård i livets 

slutskede som 

väckte starka 

känslor hos 

dem. 

Demografisk 

data samlades 

också in. Sedan 

gjordes en 

tematisk 

narrativ analys 

enligt Reismans 

modell. 

Deltagare till 

studien 

rekryterades 

genom National 

Association of 

Neonatal 

Nurses och 

anmälan för 

deltagande var 

öppen i 60 

dagar. Antalet 

sjuksköterskor 

som anmälde 

sig till studien 

var 36. Samtliga 

av dessa var 

kvinnor och 

åldern varierade 

mellan 25 till 65 

med ett medel 

på 49,7. Antal 

års erfarenhet 

De tre mest 

förekommande 

affektiva 

gensvaren som 

framkom var 

känsla av 

ansvar, moralisk 

stress och att 

sjuksköterskorna 

identifierar sig 

med föräldrarna 

och i vissa fall 

utvecklar 

maternal-like 

feelings. 

Metoder för att 

hantera dessa 

situationer 

beskrevs som 

hälsosamma 

eller mindre 

hälsosamma, 
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av neonatal 

intensivvård 

varierade 

mellan 0-10 till 

36-45 med ett 

medel på 23. 

exempelvis 

debriefing med 

kollegor, stöd 

från kollegor 

samt en 

undvikande 

attityd till 

situationer som 

kan medföra 

obehagliga 

känslor. 

Moral distress 

among nurses in 

medical, 

surgical and 

intensive-care 

units 

 

Lusignani, M., 

Giannì, M. L., 

Re, L. G. & 

Buffon, M. L.  

 

2017 

 

Italien 

Syftet med 

studien är att 

bedöma 

frekvens, 

intensitet och 

nivå av 

moralisk stress 

såsom den 

upplevs av 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

medicinska, 

kirurgiska och 

intensivvårdsav

delningar. 

Kvantitativ 

studie med 

tvärsnittsunders

ökning. Data 

samlades in via 

en enkät. 

Sjuksköterskor 

rekryterades 

utefter 

bekvämlighetsu

rval.  

Inklusionskriteri

et var att 

informanterna 

skulle arbeta 

medicinsk, 

kirurgisk eller 

intesivvårdsavd

elning. 

Exklusionskriter

ier var arbete på 

övriga 

avdelningar och 

mindre än ett 

års 

arbetserfarenhet

. 

Studien visar att 

de högsta 

nivåerna av 

moralisk stress 

har ett samband 

med medicinskt 

aggressiva 

behandlingar 

som inte säkert 

skulle vara till 

patientens fördel 

samt 

kompetensen 

hos kollegorna. 

Vidare visar 

studien att 

sjuksköterskor 

med kort 

arbetserfarenhet 

samt de som 

uttrycker en 

vilja att lämna 

arbetsplatsen är 

de med högst 

nivåer av 

moralisk stress. 

From painful 

busyness to 

emotional 

immunization: 

Nurses’ 

experiences of 

ethical 

challenges. 

 

Storaker, A., 

Nåden, D. & 

Syftet är att få 

en djupare 

förståelse för 

hur 

sjuksköterskor 

möter etiska 

dilemman i sitt 

dagliga arbete.  

Kvalitativ  

intervjustudie 

med 

hermeneutisk 

analys enligt 

Kvale och 

Brinkmann. 

Nio 

legitimerade 

sjuksköterskor 

från tre olika 

avdelningar. 

Inklusionskriteri

er var minst 2 

års 

arbetserfarenhet 

och ett intresse 

för temat som 

Studien visar att 

den stressiga 

arbetsmiljön 

leder till att 

etiska konflikter 

uppstår. Detta i 

sin tur leder till 

att 

sjuksköterskorna 

upplever etiska 

dilemman som 
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Sæteren, B.  

 

2017 

 

Norge 

skulle studeras. 

Informanternas 

ålder varierade 

från 25 till 57 år 

kan leda till 

moralisk stress. 

Slutligen 

riskerar 

sjuksköterskorna 

att bli 

emotionellt 

immuniserade. 

Moral distress 

in pediatric 

healthcare 

providers 

 

Trotochaud, K., 

Coleman, J. R., 

Krawiecki, N. 

& McCracken, 

C.  

 

2014 

 

USA 

Syftet med 

studien är att 

bedöma graden 

av moralisk 

stress upplevd 

hos 

sjukvårdsperson

al inom den 

pediatriska 

vården. 

En deskriptiv 

studie i form av 

en enkät som 

inkluderade 

demografiska 

frågor, två 

frågor om 

huruvida de har 

som avsikt att 

lämna sitt jobb 

samt en 

reviderad 

version av MDS 

som innehöll 21 

påstående. 

Ett 

bekvämlighetsu

rval gjordes och 

3041 

inbjudningar 

skickades till all 

personal på tre 

barnsjukhus. 

Svarsfrekvensen 

var 36.6% 

(n=1113) och av 

dessa var 722 

stycken 

sjuksköterskor, 

171 stycken 

läkare och 220 

stycken var 

övriga 

yrkeskategorier 

inom sjukvård. 

Majoriteten av 

deltagarna var 

kvinnor där 

medelåldern var 

41.6 år medlet 

avseende antal 

års 

arbetserfarenhet 

var 15,9 år. 

Studien visar att 

alla professioner 

upplever en 

högre grad av 

intensitet 

gentemot 

frekvens 

gällande 

upplevelsen av 

moralisk stress. 

Resultatet 

visade även att 

läkare upplever 

signifikant 

högre moralisk 

stress än 

sjuksköterskor. 

Ett tydlig 

samband fanns 

mellan högre 

moralisk stress 

och avsikten att 

vilja lämna sin 

nuvarande 

position. 

Moral distress 

among 

healthcare 

professionals: 

report of an 

institution-wide 

survey 

 

Whitehead, P. 

B., Herbertson, 

R. K., Hamric, 

Syftet med 

studien är att 

uppskatta nivån 

av moralisk 

stress, 

identifiera och 

jämföra 

grundläggande 

orsaker till 

moralisk stress 

bland olika 

Kvantitativ 

studie med 

komparativ 

deskriptiv 

design. Webb-

baserad enkät 

med 

demografisk 

data, MDS-R 

och förkortat 

version av 

Den webb-

baserade 

enkäten 

skickades ut till 

all personal på 

ett sjukhus i 

Virginia, USA 

(n= 2388). Till 

analysen 

användes 592 

enkäter, 

Upplevelser av 

moralisk stress 

fanns inom 

samtliga 

yrkeskategorier. 

Sjuksköterskor 

och övrig 

personal med 

direkt 

patientkontakt 

visade 
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A. B., Epstein, 

E. G. & Fisher 

J. M.  

 

2014 

 

USA 

yrkesgrupper 

inom hälso- och 

sjukvård. 

Vidare är syftet 

att utforska 

sambandet 

mellan moralisk 

stress och 

upplevelse av 

etisk miljö på 

arbetsplatsen, 

avsikt att lämna 

arbetet och 

utbildning i 

vård i livets 

slutskede och 

smärtlindring. 

Olson’s 

Hospital Ethical 

Climate Scale 

(HECS-S) 

användes för att 

samla in data. 

svarsfrekvens ~ 

25%. Av dessa 

var 67% 

sjuksköterskor, 

19% läkare och 

14% 

kategoriserades 

som övriga 

yrkesgrupper 

inom hälso- och 

sjukvård. 

signifikant 

högre nivåer av 

moralisk stress 

än läkare och 

personal som 

inte arbetade 

med direkt 

patientkontakt. 

Att bevittna 

patienter som 

lider till följd av 

dålig 

kommunikation 

var den främsta 

orsaken till 

moralisk stress. 

Studien visade 

också att 

respondenter 

med utbildning i 

vård i livets 

slutskede 

uppvisade högre 

medelnivå av 

moralisk stress. 

Consequences 

of clinical 

situations that 

cause critical 

care nurses to 

experience 

moral distress  

 

Wiegand, D. L. 

& Funk, M. 

 

2012 

USA 

 

Syftet är att 

identifiera 

situationer som 

orsakar en 

upplevelse av 

moralisk stress 

hos 

sjuksköterskor, 

att förstå 

konsekvenserna 

samt att 

fastställa 

huruvida 

sjuksköterskor 

ändrar sitt 

arbetssätt till 

följd av dessa 

upplevelser. 

Kvalitativ och 

kvantitativ.  

Deskriptiv 

studie med 

enkät där 

informanterna 

hade möjlighet 

att ge egna svar. 

Ett 

bekvämlighetsu

rval gjordes och 

enkäten delades 

ut till 204 

intensivvårdssju

ksköterskor. 

23% (n=47) 

svarade på 

enkäten varav 

70% var 

kvinnor och 

30% män.  

Majoriteten av 

sjuksköterskor 

som deltagit i 

studien 

beskriver att de 

har erfarenheter 

av moralisk 

stress. Studien 

visar att vård i 

livets slutskede 

ofta har ett 

samband med 

moralisk stress. 

 


