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‘Enkätstudien: Upplevelse av stress och stöd 
i samband med Covid-19-pandemin’ = 1440 svar



Örebro län:55% upplevde oro och 52% etisk stress
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Etisk stress på Covid-vårdavdelningarna
Etisk stress i enkäten= ”På grund av omständigheter* jag inte råder över kan 
jag inte göra det jag anser är moraliskt riktigt och borde göra för 
patienter/anhöriga. 

*Omständigheter under Covid kan t.ex. vara resursbrist, organisation, andras beslut, 
smittskydd” 

…ge
patienter 
närvaro, 
närhet

och
stöd

…ge
patient-
säker

medicinsk 
behandling, 
omvårdnad 
och rehab

…möjlig-
göra 

kontakt 
mellan 

patienter 
och 

anhöriga

Jag kan inte …

… ta 
ansvar för 
patientens 

sociala 
behov och 
anhörigas 

behov

… ge
patientsäker
medicinsk 
behandling
omvårdnad 
och rehab

... ge
god 

palliativ
vård

…ge
patienter 

närhet
och
stöd

… värna
värdighet
integritet
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Situationer av etisk stress

Ta ansvar 
för 

patientens 
sociala 

behov och 
anhörigas 

behov

- Lämna patienter ensamma och isolerade på
rummet utan besök pga smittskydd/
personalbrist/andras beslut

- Måste neka anhöriga att besöka och ta farväl
pga smittskydd/andras beslut

- Hindra anhörigas delaktighet i vården pga

- Inte kunna stötta anhöriga pga
personalbrist/andras beslut

” Sjuka människor behöver 
närvaro av sina anhörig. 
Oavsett om de ska dö eller ej. 
Tycker att nästintill totalförbud 
av besök ej är lämpligt.”

Ge 
patienter 

närhet och 
stöd

- Inte kunna förmedla trygghet och stöd 
pga smittskydd/personalbrist

- Inte kunna vara fysiskt nära pga smittskydd

- Kontakt försvårad pga smittskydd inklusive
ingen får tolka

”kan inte stå hos dem och 
prata. De flesta är väldigt 
oroliga och tror att de inte 
klarar av att leva, då behöver 
de vårt stöd.” 

- Inte leva upp till relationsetiska värden
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Ge
patient-
säker

medicinsk 
behandling
omvårdnad 
och rehab

- Riskera andra patienter för Covid-
smitta pga andras beslut

- Omöjlig prioritering mellan patienter pga
resursbrist/personalbrist

- Undermålig vård/rehab pga andras
beslut, resurs/personalbrist

”Går från en Covid-positiv till en 
mycket skör patient som kommit 
från IVA och aldrig skulle klara av 

smittan. Skulle aldrig kunna 
erkänna för pat och anhöriga.” 

”

Ge god 
palliativ 

vård

- Utsätta palliativa patienter för lidande 
pga andras beslut 

- Lämna patienter att dö ensamma
pga smittskydd/personalbrist

”En patient som tydligt visar att 
den kommer inte att klara 

infektionen. Palliativa ordinationer 
sätts in och beslut. Ändå tas 

NEWS kontroller, kostregistrering 
och försökt tjata på patienten att 

dricka.”

Värna
värdighet

och 
integritet

- Ovärdig hantering av döda patienter pga
andras beslut 

- Ovärdigt döende pga andras beslut

- Integritetskränkning pga resursbrist

”obduktionstekniker kräver att en
död människa ska packas i
liksäck” 
“… känns som avfalls-hantering. 
Sjukt omänskligt”  “… fick 
mardrömmar om det”

Situationer av etisk stress
- Inte leva upp till god och rätt vård 



Slutsatser 
Lars Sandman:
- Omöjligt att leva upp till vanliga ideal om god vård, gjorde vad som var etiskt

berättigat (bör förutsätter kan)

- Prioritering av omvårdnad bortglömd I offentliga diskussionen

- Saknar verktyg att reflektera, viktigt att fånga upp för att motverka ohälsa.

Isabell Frid: Sjuksköterskans yrkesetiska frågor har transformerats till överordnades beslut

. 
Mia Svantesson: …  men har sjuksköterskan ett yrkesetiskt ansvar att hitta andra vägar

mellan patient och anhörig?

Personalen behöver
stöd och de önskar sig:

Reflektion i grupp: 52% - främst After Action Review

(avlastande samtal i grupp:18 %, individuellt samtalsstöd: 17 
%)/ enkätsvaren

mia.svantesson-sandberg@regionorebrolan.se
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