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årt professionella ansvar i dagens avancerade och teknologis-
ka vård handlar primärt om att tillgodose människors behov 

av vård och omsorg. Vårt handlande vägleds av den etiska ko-
den där patientens hälsa är det främsta målet och där vi aldrig 

bör frångå principen om människors lika värde. Sjuksköterskan ver-
kar aktivt för jämlikhet och social rättvisa, för fördelning av resurser 
och tillgång till hälso- och sjukvård. Verksamheten inom anestesi och 
intensivvård bör präglas av etiska principer där etiska överväganden 
skall ingå som en del i valet av behandlingsstrategier och vid priorite-
ringar när resurserna inte räcker till. 

Nu är det inte så i vardagen. Alla får inte vård utifrån sina behov. 
Patienterna skrivs ibland ut innan vi känner oss trygga med deras till-
stånd och återhämtning eller flyttas fram och tillbaka mellan enheterna 
på grund av bristande resurser. Samverkan i vårdskedjan säkerställs inte. 
Hur hanterar vi detta? Var och hur diskuterar vi dessa dagliga händelser 
och dilemman? 

Är det så att det inte finns utrymme i vården att uppmärksamma 
etiska problem och de emotionella svårigheter som följer med dessa pro-
blem? 

Sjuksköterskor bär med sig erfarenhet av dagliga möten och situatio-
ner som på olika sätt påverkar och utvecklar oss, både i vår profession 
såväl som individer. De betydelsefulla situationer som varje dag fram-
träder och synliggörs av sjuksköterskor blir inte uttalade. Det utrymme 
som ges till diskussion och reflektion kring svåra situationer används 
ofta till annat. 

Jag vill uppmana oss som profession att alltid lyfta och diskutera de 
etiska aspekterna i vården när vi känner att någonting är fel. Även i situa-
tioner där vi kan medverka till att den avancerade och resurskrävande 
vården kommer fler patienter till godo och att resurserna används på mer 
kostnads effektivt sätt behöver vi agera. 

Det finns mycket kraft hos sjuksköterskor och med ledning av den 
inre kompassen och med stöd av professionens etiska kod (International 
Council of Nurses), kan vi bidra till en förändring  –  en mer jämlik vård 
med högre värde för patienten.
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”Vi kan bidra  
till förändring.” 


