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Sammanfattning    

Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den 
palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. För att 
besvara syftet intervjuades sex sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet 
från den palliativa vården.  Metoden som användes var kvalitativ intervjuer med öppna 
frågor användes. Resultatet av studien visar att etiska dilemman som identifierades ofta 
är kopplat till situationer där patientens självbestämmanderätt ställs mot 
sjuksköterskornas pliktetik, när anhörigas vilja skiljs från patientens vilja är en annan 
vanlig orsak samt resursbrist i form av personalbrist och tidsbrist. Resultatet av studien 
visar även skillnaden i hur sjuksköterskorna hanterar etiska dilemman som de möter i 
sitt dagliga arbete inom den palliativa vården. Ett flertal sjuksköterskor i studien handlar 
utan att göra etiska reflektioner. De funderar istället vilka handlingsalternativ det finns 
och väljer oftast det alternativet som ligger närmast de rådande lagar och plikter utan att 
reflektera kring etiken. Det framkommer även att några sjuksköterskor i studien 
använder etiska reflektioner för att identifiera etiskt dilemma och försöka komma fram 
till ett svar. Konsekvensetiken samt ”att göra gott principen” används ofta av dessa 
sjuksköterskor som utgångspunkt i hur de hanterar etiska dilemman.  
 
 
 
Abstract 
  
The aim with the study is to describe what ethical dilemmas nurses face in palliative care 
and how they manage to deal with these dilemmas. To answer the question, six nurses with 
at least two years of experience in palliative care were interviewed. The method that was 
used was qualitative interviews with open questions. The result of the study shows that 
ethical dilemmas that were identified often are connected to situations where the 
patient's right to determine on his or her own goes against the nurses' ethical duty. When 
the relatives' will is different from the patient's will is another common reason and lack 
of resources in form of lack of staff and the lack of time. 
  



 

The result of the study also shows the differences in how the nurses deal with ethical 
dilemmas that they encounter in their daily work in the palliative care. Several nurses in 
the study act without doing ethical reflections. Instead they think of what options they 
have and they often choose the alternatives that are within current laws and obligations 
without reflecting on the ethics. It also occurs that some nurses in the study use ethical 
reflections to identify ethical dilemmas and try to obtain an answer. The ethic of 
consequence and the to "do good principle" are often used by these nurses as starting 
point in how they deal with ethical dilemmas.  
 
 
 
Nyckelord: [Palliativ vård, etik, etiskt dilemma, människo syn, sjuksköterska.] 
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INLEDNING 

Inom den palliativa vården är etiska konflikter en del av vardagen. Både patienten 
och de närstående upplever starka känslor och detta kan leda till att det ställs 
orimliga krav på olika insatser, vilket i sin tur kan leda till att det uppstår etiska 
konflikter. Därför kan det vara bra att känna till olika perspektiv att utgå ifrån, att 
resonera kring. Studien bygger på sjuksköterskornas erfarenheter från den palliativa 
vården, som valdes för att den palliativa vården skiljer sig från den vanliga vården då 
målet inte är att bota utan att skapa bästa möjliga förutsättningar och livskvalité för 
patienter och deras närstående. Detta kräver en helhetssyn där den fysiska, psykiska 
social och existentiella dimensioner vävs samman. Den palliativa vården är fylld av 
existentiella frågor som döende brottas med som berör och som har en stark 
personlig påverkan för alla inblandade. Alla dessa frågor leder till att vårdare inom 
den palliativa vården många gånger hamnar i svåra etiska situationer. Vad som 
kanske är en värdig och god död för någon är kanske inte det för någon annan. Våra 
synsätt påverkas av erfarenheter, livsstil, värderingar och när det gäller döden så 
finns det inga enkla svara att ge.  
 
Bengtsson och Lundström (2015 s. 89) menar att inom den palliativa vården är det 
alltid etiska övervägande som måste styra den insats som väljs. Enligt Engström 
(2013 ss.157-158) är det oundvikligt att inom ett yrke som handlar om att vårda 
andra människor inte prata om etik. Vidare menar författaren att alla människor har 
antigen medveten eller omedveten etiskt förhållningssätt och att det finns många 
olika perspektiv inom etiken. Att det finns många olika perspektiv är just det som gör 
att etiken uppfattas av många människor som ett komplicerat område utan några 
enkla svar. Sjuksköterskorna inom den palliativa vården får hantera olika etiska 
dilemman dagligen. Vilka etiska dilemman möter sjuksköterskorna i vårdandet, hur 
hanterar sjuksköterskorna dessa dilemman inom den palliativa vården, hur resonerar 
sjuksköterskorna vid olika dilemman inom den palliativa vården? Detta är några av 
de frågor som vi ska försöka besvara. I texten använder vi både anhöriga och 
närstående som synonymer till varandra.   
 
 
 
BAKGRUND 

En värdefull och god död är möjlig i livets slutskede, om individen får bevara sin 
identitet, integritet, autonomi och relationer. En god död innebär att patienten är 
tillräckligt symtomlindrad samt har en känsla av mening och sammanhang. Det vill 
säga att patienten får möjlighet att kunna uppleva sin situation begriplig och 
hanterbar socialstyrelsen (2013, s.16). 
 

Palliativ vård 

Begreppet ”palliativ” kommer från det grekiska begreppet ”pallium” vilket betyder 
mantel, och denna metafor används ibland i termer av lindrande vård i motsats till 
botande. En mantel omger en person och kan skydda från kylan, men kylan kommer 
inte att försvinna. I den palliativa vården skulle detta innebära att den palliativa 
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vården har som mål att lindra effekterna av tillstånd av sjukdom men är inte botande 
Sandman & Woods (2003 s.11).   
 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), handlar palliativ vård om fysiska, 
psykosociala, och andliga problem hos patienter med livshotande sjukdomar och 
dessa problem påverkar även patienters familjer Borasio (2011 ss.1-2). I enlighet 
med Världshälsoorganisationen (WHO) anses döendet vara en normalprocess i den 
palliativa omvårdnaden. Palliativ omvårdnad ska varken påskynda eller fördröja 
döden och har till syfte att skapa förutsättningar för att lindra patientens lidande och 
främja välbefinnande i livets slutskede Ternestedt & Andershed (2013 s.107). 
 
Melia (2015 ss.617-618) beskriver skillnaden mellan samhällets uppfattning om 
palliativvård och professionellas uppfattningar. I artikeln presenteras olika etiska 
dilemman som vårdpersonalen ställs inför. Den ena är de professionellas val av 
patienter som bedömts att få en palliativ vård. Andra dilemmat handlar om patientens 
avslutande behandling. När patientens lidande blir oacceptabelt, används fyra sista 
utvägar. Dessa handlingar omfattar: intensiv smärt-och symtomlindring, avstå från 
livsuppehållande behandling, frivilligt stopp av patientens födointag och sedering 
tills patienten blir medvetslös. Två första förslagen accepteras medicinskt och lagligt, 
men de sista alternativen väcker många etiska frågor.  
 

Fyra hörnstenar 

Utgångspunkten i modern palliativ vård är att betrakta människan i sin helhet. För att 
ha en sådan inställning behövs redskap som kallas för de fyra palliativa hörnstenarna 
som omfattar symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation 
Strang (2012, s.34). 
 
Patientens symtomlindring är det viktigaste i livets slutskede, samt att patienten skall 
känna att dennes integritet och rätt till självbestämmande inte bryts. Att lindra 
symtom involverar så väl fysiska, psykiska, existentiella samt sociala behov 
socialstyrelsen (2013, s.17). Henoch (2013, ss.129-136) använder begreppet den 
totala smärtan som beskriver smärtans många uttryck eller dimensioner. Författaren 
redogör för olika delar av den totala smärtan: den existentiella, den sociala, den 
psykiska och den fysiska smärtan. Hon hävdar att de olika delarna kan påverka 
varandra samt den sjuka personen på olika sätt. Gill, Chakraborty och Selby (2015, 
s.85) definierar symtombördan som patientens upplevelse av både symtomens 
svårighetsgrad och effekter på det dagliga livet. Författarna menar att begreppet 
symptombörda är komplext och upplevs av patienter som psykiskt lidande samt oro 
och ångest om döden. Patienter beskriver att de inte känner igen sig och pekade på 
att de inte kan göra vanliga aktiviteter som förr. Vidare menar författarna att 
läkemedel och dess biverkningar var också ett annat bekymmer som patienter ofta är 
frustrerade över.  
 
Enligt socialstyrelsen (2013, s.17) är ett samarbete av ett mångprofessionellt 
arbetslag också en hörnsten i den palliativa vården. Betydelsen av att olika 
yrkesprofessioner tar ansvar och samarbetar, tydliggörs här. I detta sammanhang 
påpekas även vikten av gemensam syn på hur en god palliativ vård ska se ut i 
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arbetslaget som kan bestå av: Läkare, specialister, sjuksköterskor undersköterskor 
med flera.  
 
Kommunikation och vårdrelation i syfte att främja patientens livskvalitet handlar om 
hur vårdare, patienter och närstående kommunicerar med varandra. Hur kan en 
vårdrelation skapas och hur blir den vårdrelationen en vårdande relation. Enligt 
Ekebergh (2009, s.26) präglas vårdandemöte av respekt, öppenhet, integritet och 
närhet mellan två personer. Vårdrelationen bör kännetecknas av att båda parter är 
aktiva i den mening att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan vårdare och patient, där 
vårdaren strävar efter att patienten ska känna sig bekräftad och betydelsefull. 
Dahlberg (2013, s.125) påpekar vikten av en vårdande relation. Hon menar att en god 
relation mellan patienter och vårdare kan göra mycket gott, däremot en svag och 
dålig relation kan skapa vårdlidande. Vårdlidande är det lidande som en patient har 
fått uppleva som en följd av felbehandling eller andra brister i vården. Det kan 
handla om utebliven medicinering, inställda operationer eller att vårdaren inte lyssnar 
på patienten Wiklund (2003, ss.104-105). I ett forskningsprojekt som Bergdahl, 
Benzein, Ternestedt och Andershed (2015 s.114-115 ) gjorde redovisas en teori med 
avsikten att förbättra sjuksköterskors förmåga att reflektera över vad en vårdande 
relation är. Teorin omfattar tre begrepp: lyhördhet, kunskap och viljan att göra gott. 
Orsakerna till detta projekt var klagomål från patienter i palliativt skede på en 
hemsjukvårdsenhet. Åtgärder som genomfördes var klinisk handledning uppbyggd 
kring sjuksköterskors förmågor att skapa vårdande relation. 
 
Stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet har en central betydelse 
i den palliativa vården, eftersom merparten av vården sker i patientens hem. Stöd 
som närstående har behov av är bekräftelse och avlastning socialstyrelsen (2013, 
s.17). Behov av stöd till närstående kan variera under tiden, beroende på var 
patienten befinner sig i sjukdomsförloppet. Behovet kan se olika ut till exempel 
behovet att bli informerad, önskan att kunna vara nära patienten och ha möjlighet att 
delta i omvårdnadsarbetet. Närståendes behov av stöd slutar inte i och med 
dödsfallet, utan stödet bör fortsättas i anhörigas sorgearbete (SOU 2001:6).  
 

Etikens olika aspekter  

Frågan vad som är rätt eller fel har sysselsatt människor i alla tider och det är just 
detta som kallas för etik eller moralfilosofi. Det kan vara bra att känna till olika 
etiska teorier när sjukvårdpersonalen vill resonera kring etik och olika etiska 
dilemman menar Bengtsson och Lundström (2015, s. 134). Enligt Engström (2013, 
ss.158-159) bör etikbegreppen betraktas utifrån tre olika aspekter. Den första är 
etiska frågeställningar och problem, vilket ofta handlar om situationer som har flera 
olika möjliga svar. I detta sammanhang så är det handlingen som är det centrala, 
”vad är rätt” är det som är i fokus. Utifrån denna aspekt är det oftast pliktetik som är 
utgångspunkten, alltså om handlingen som har utförts är i enlighet med gällande 
normer. I pliktetiken finns vissa regler som inte är förhandlingsbara oavsett vad 
konsekvenserna blir. En sådan regel är ”att inte döda” Bengtsson och Lundström 
(2015, ss.134-137). Konsekvensetik däremot handlar om att det är resultatet av själva 
gärningen som är viktigast. För vårdpersonal som utgår från konsekvensetik det är 
acceptabelt att tvångsmedicinera en patient som avstår medicinsk behandling 
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Bengtsson och Lundström (2015, ss.134-137). Sjukvårdpersonalen ställs ofta inför 
olika dilemman vid prioriteringar av olika typer av omsorgsarbete. För att 
sjukvårdnadspersonalen skall kunna handla etiskt korrekt, bör finnas en etisk 
beslutsmodell som tydliggör vad som är viktigt och måste prioriteras bland alla 
konkurrerande värden (Regionalt cancercentrum 2012-2014, s.16).   
 
Det andra perspektivet som Engström (2013, s.158) beskriver, handlar om hur 
människor bör vara och vilka egenskaper kännetecknar en god människa. Till 
skillnad från den första aspekten där handlingen är i centrum, så är det här den 
handlande som ligger i fokus. Här är det viktigt vilka egenskaper som vårdpersonalen 
har och fokus ligger mer på vad som är gott än vad som är rätt.  
 
Enligt Engström (2013, s.158-159) handlar den tredje aspekten om människosyn, vad 
för människosyn vårdare har påverkar även hur denna agerar i olika situationer. 
Birkler (2007, s.117) anser att människosynen är ett samlingsbegrepp som beskriver 
hur en individ uppfattar sig som människa.  Det viktiga här handlar inte om vad som 
är rätt eller fel utan om vårdmötets etiska och existentiella förutsättningar Engström 
(2013, s.158-159).   
 

Etiska principer och riktlinjer inom hälso-och sjukvården 

Inom den svenska Hälso-och sjukvården finns det etiska principer som ska gälla som 
riktlinjer för vårdpersonalen i olika situationer. De etiska principer som ska styra 
prioriteringar inom vården ska gälla i följande ordning: Människovärdesprincipen, 
behov-och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. 
Människovärdesprincipen handlar om att alla människor har samma värde och att 
alla människor har rätt till självbestämmande. Att alla ska behandlas lika, att inte 
skada en människa och att visa empati. Människovärdesprincipen som kännetecknas 
av att alla människor är fria, är lika värda och har rätt till självbestämmande, bör vara 
utgångspunkten för en palliativ omvårdnad (SOU 2001:6). Behovs- och 
solidaritetsprincip handlar om att resurser ska användas på dem som behöver det 
mest. Kostnadseffektivitetsprincip innebär att det ska vara rimliga kostnader i 
förhållande till dess effekt (Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 1996/97:60).   
 
Utöver de tre principerna som styr prioriteringar inom hälso-och sjukvården, 
presenterar regionalt cancercentrum (2012-2014, s.16) ytterligare fyra etiska normer 
för att hjälpa sjukvårdpersonalen vid svåra vägval. Dessa principer är: 
godhetsprincipen, icke skadaprincipen, rättviseprincipen, autonomiprincipen. Etiska 
konflikter uppstår ofta när de olika principerna ställs mot varandra.  
 
Toren och Wagner (2010, s.395) rekommenderar en etisk beslutsmodell, som består 
av olika steg och kan användas som ett verktyg för att lösa olika dilemma. Första 
steget är att definiera den aktuella dilemma. Nästa steg är att identifiera vilka etiska 
principer och lagar som berör situationen. Det tredje kriteriet handlar om 
identifiering av olika åtgärdsalternativ och därefter välja en handling bland de 
åtgärderna. Vid olösta frågeställningar bör en diskussion startas kring problemet i 
arbetslaget.  Lösningen användas som riktlinjer i framtiden vid liknande fall. Svensk 
sjuksköterskeförening har presenterat värdegrund för omvårdnad, som kan ses som 
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ett verktyg för en gemensam etisk plattform i det dagliga omvårdnadsarbetet. 
Dokumentet utgår från en humanistisk människosyn och beskriver de centrala 
värdena i hälso och sjukvården som är: Det sårbara, människans absoluta värden, 
personens integritet och självbestämmande. Dessa viktiga värden har en stor 
betydelse för att patienter och närstående skall kunna uppleva tillit, hopp, mening 
och välbefinnande trots sjukdom/ohälsa Svensk sjuksköterskeförening (2012 b, s.14). 
 
Sjuksköterskeförening presenterar ICN:S etiska kod som kan användas av 
sjuksköterskor individuellt eller tillsammans med andra. Det är en vägledning för 
sjuksköterskor för att kunna utöva sina ansvarsområden på ett korrekt etiskt sätt. Ofta 
ställs sjuksköterskan inför olika etiska frågeställningar. Eftersom sjuksköterskor har 
en stor ansvar för att handla moraliskt i sitt yrke, är det viktig att varje sjuksköterska 
utvecklar en enskild uppfattning till etiska regler. Enligt sjuksköterskeförening ingår 
fyra grundläggande ansvarsområde i sjuksköterskans dagliga arbete. Dessa är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vården skall 
erbjudas till individen, familjen och allmänhet, med respekt för självbestämmande 
och integritet oavsett ålder, kultur eller etnisk tillhörighet Svensk 
Sjuksköterskeförening (2012a, ss.3-6). 
 

Människosyn  

Etik och människosyn är förknippade med varandra. Det är den egna människosynen 
som gör att man känner sig förpliktigad att handla gentemot andra på ett visst sätt. 
Alla människor har en människosyn, att ha en människosyn innebär vad vi anser att 
en människa är värd samt hur en människa är till sin natur. Det handlar om hur du 
betraktar dig själv och dina medmänniskor. Det finns ofta inte en renodlad 
människosyn, utan det handlar om en blandning av olika perspektiv som utgör en 
människosyn. Vår människosyn påverkar oss i hur vi tänker, agerar och resonerar i 
olika situationer menar Bengtsson och Lundström (2015 s. 131). Birkler (2007, 
s.125) menar att varje sjuksköterska bör vara medveten om sin människosyn 
eftersom den ligger som grund för dennes handlingar. 
 
Humanistisk människosyn utgår ifrån att alla människor har samma värde. 
Humanisterna anser att människan är fri och den fria viljan betonas i det 
humanistiska synsättet. Trygghetsbehov, gemenskap, kärleksbehov, behov av 
uppskattning och självförverkligande är viktiga delar i den humanistiska 
människosynen. Holistisk människosyn med livsvärden i fokus innebär att 
människan består av många olika dimensioner och det är viktig att ta hänsyn till alla 
delar. Några av de olika delarna är: Personnivå, interpersonellnivå, kulturell nivå, 
religiös eller existentiell nivå Olivestam och Thorsén (2003 ss. 54-57).  

 

Etiska plattformen i den palliativa vården 

Etiska frågor och funderingar kring dessa har en central betydelse i vården i livets 
slutskede. Därför är det viktigt att sjukvårdpersonalen får möjlighet att kunna 
resonera kring dessa frågor samt få kunskap om etiska normer, synsätt och 
bemötande socialstyrelsen (2013, s.8). Regionalt cancercentrum (2012–2014, s.13) 
sammanfattar värdegrunden för palliativ omvårdnad i fyra ledord: Närhet, helhet, 
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kunskap och empati. Närhet till patient och närstående tycks vara viktig eftersom 
människan är en social individ och har behov av närhet. Patienten ska betraktas som 
en helhet. Människan är en odelbar enhet i ett ständigt samspel med andra 
människor. Både kroppen och människans behov är fysisk, psykisk och existentiell 
på samma gång. Att ha kunskap inom palliativ omvårdnad har en stor betydelse. 
Personalen måste ha kunskap för att uppnå målen för palliativ vård, som är att 
förbättra patientens livskvalité. Sjukvårdpersonalen som arbetar med patienter i livets 
slutskede måste ha förmågan att visa empati. Med empati menas den förmågan att 
kunna sätta sig in i patientens situation Regionalt cancercentrum (2012–2014, s.13).  
  

Etisk reflektion  

I dokumentet värdegrund för omvårdnad beskriver Svensk sjuksköterskeförening 
(2012 b, s.13) centrala värden som är betydelsefulla inom omvårdnadsarbete. I 
dokumentet betonas vikten av sjuksköterskans förmåga att kunna reflektera över sitt 
etiska förhållningssätt och över olika värden i värdegrunden. Reflektionen kan vara 
personlig eller sker i grupp.  Poikkeus, Numminen, Suhonen och Leino-Kilpi (2014, 
s.256) menar att sjuksköterskans etiska kompetens är en viktig del av 
omvårdnadsarbetet. Författarna menar att sjuksköterskans etiska kompetens kan 
stödjas på flera olika sätt, bland annat genom etisk utbildning, etiks reflektion och 
etisk diskussion. Det är de vanligaste metoderna som gynnar etiska kompetensen hos 
sjuksköterskor menar författarna.   
 

Sjuksköterskan i den palliativa vården  

I patientsäkerhetslagen (2010:659) 1§ står att ”Hälso-och sjukpersonalens ska utföra 
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient 
ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso-och sjukvård som uppfyller dessa 
krav.”(SFS 2010:659). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning redogör 
Socialstyrelse (2005, s.5) för tre huvudområden som ingår i sjuksköterskans 
profession: Omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning 
samt ledarskap. I dokumenten nämns patientens olika omvårdnadsbehov, som 
präglas av en helhetssyn på människan. Det gäller patientens grundläggande, 
särskilda, fysiska, psykiska och sociala omvårdnadsbehov som skall tillfredsställas 
av sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste ha förmågan att kunna stödja och bevara 
det friska hos patienten.  Det förväntas av sjuksköterskan att kunna hjälpa patienten 
att vara delaktig i sitt omvårdnadsarbete och sin behandling. Sjuksköterskan ska även 
visa respekt och empati mot patienten och anhöriga. Enligt socialstyrelsen ska dessa 
kompetensområden präglas av en helhetssyn och etiskt förhållningssätt, genom att 
respektera patientens självbestämmanderätt, integritet samt individens kulturella och 
religiösa synsätt socialstyrelsen (2005, s. 14).  
 
Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) understryker vikten av en god omvårdnad som 
ska kännetecknas av trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Alla patienter har 
rätt till att bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor 
oavsett ålder, kön, social ställning och etnisk tillhörighet. Patienten ska få 
information om sitt tillstånd och den tillgängliga vård och behandlingar. Efter 
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dödsfall skall den avlidne behandlas med respekt samt patientens anhöriga skall 
bemötas med omtänksamhet och hänsyn. 
 
Patientlagen (2014:821) innehåller olika bestämmelser i syfte att underlätta för 
patienten att vara delaktig i sin vård. Lagen gynnar patienten att bevara sin integritet 
och autonomi. Bestämmelser handlar om patienters olika rättigheter inom hälso-och 
sjukvården. I lagen beskrivs bland annat att vården ska vara tillgänglig, patienten 
måste informeras om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandlingar. Efter att 
patienten får information, ska patienten lämna sitt samtycke. Utan patientens 
samtycke får ingen vård ges. Dessutom har patienten rätt att välja bland de 
behandlingsalternativ som finns.   
 

 

 

 
PROBLEMFORMULERING 

Inom den palliativa vården arbetar vårdpersonal med svårt sjuka och döende 
människor, vilket är ett krävande arbete på många olika sätt. Att möta döden är en 
jobbig process för alla inblandade. Både patienter och närstående ställs inför nya 
tuffa utmaningar. Ibland förekommer det krav från patienten eller de närstående på 
hur den palliativa vården ska se ut utifrån det de uppfattar är bäst. Samtidigt måste 
sjuksköterskor följa de riktlinjer sim finns och den palliativa vårdens grundläggande 
principer som bygger på att varken påskynda eller fördröja döden. Alla dessa faktorer 
gör att sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården dagligen ställs inför 
olika etiska frågeställningar och dilemman. Med denna studie vill vi utifrån 
sjuksköterskornas egna erfarenheter beskriva olika etiska dilemman inom den 
palliativa vården som sjuksköterskor ställs inför samt hur de möter olika etiska 
frågeställningar.  
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den 
palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. 
 
METOD   

För att uppnå syftet med vår studie valde vi att använda oss av kvalitativ studie med 
induktiv ansats. Enligt Malterud (2009 s.29) bygger på kvalitativa studier på teorier 
om mänskliga erfarenheter. Då syftet med studien är att beskriva vilka etiska 
dilemman sjuksköterskor inom den palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete 
samt hur de hanterar olika etiska frågeställningar så bedömdes det mest lämpligt att 
använda kvalitativa intervjuer för att uppnå syftet med studien. Induktiv ansats 
användes som innebär förutsättningslöst analys av det insamlade materialet som kan 
vara grundat på människornas berättelser om deras upplevelser kring ett specifikt 
område Lundman och Hällgren Graneheim( 2012, ss. 187-188).  
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Informanter  

 
Undersökningsgruppens sammansättning består av sex sjuksköterskor som jobbar 
med hemsjukvården inom den palliativa vården. Åldern på informanter varierar 
mellan 30-58 år och samtliga informanter i studien är kvinnor. Vid urvalet av 
informanter hade vi i åtanke att den insamlade data skulle innehålla tillräckligt med 
användbart material för att kunna besvara syftet med vår studie. Vid urvalet användes 
bekvämlighetsurval som enligt Trost (2010 s.140) är en praktisk metod som innebär 
att författarna väljer de personer som uppfyller kriterierna. Urvalskriterierna var att 
informanter skulle ha mins två års arbetserfarenhet från den palliativa vården, att de 
skulle ha olika lång arbetserfarenhet och även ha både män och kvinnor i vår studie. 
Enligt Malterud (2009 ss.56-57) är kunskap och egen erfarenhet hos informanten en 
viktig förutsättning för att kunna samla in betydelsefull data från relevanta källor.  
Malterud (2009 ss.56-57) påpekar också vikten av variation vid urvalet, författaren 
menar att urval som bygger på så stor variation som möjligt ökar chanserna till att 
utveckla fler nyanser av ett och samma fenomen.  
  
 
För att hitta informanter till studien togs kontakt med avdelningschefer för olika 
palliativa avdelningar genom telefon. Via telefonsamtalet fick vi godkännande av 
avdelningschefer att genomföra studien med sjuksköterskorna. Informationsbrev 
skickades till respektive avdelningschef via mail, se bilaga 1. I brevet presenterades 
vad som var syftet med studien, hur det insamlade materialet skulle användas, hur 
lång tid intervjun skulle ta samt de etiska aspekterna.  Avdelningschefen 
presenterade syftet med studien för vårdpersonalen och när tillräckligt många 
sjuksköterskor var intresserade av att delta i studien bokades en tid för intervjuer 
genom avdelningscheferna.  

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, de hade fått avsatt tid för 
detta av sina avdelningschefer för att kunna känna sig avslappnade. Vi fick låna 
avdelningschefens arbetsrum för att inte bli störda. Under intervjun försökte vi 
undvika att ställa ledande frågor. Öppna frågor med struktur användes för att på det 
sättet lättare hålla den ”röda tråden” under intervjun, hänvisar till bilaga 3.  Dahlberg 
(1997 s.101) poängterar vikten av att under en intervju ställa öppna frågor med 
struktur det vill säga att hålla sig till ämnet med hjälp av frågorna, annars är risken 
stor att informanten blir osäker vad det hela handlar om. Även Trost (2010 ss.13-16) 
menar att då kvalitativa intervjuer utförs ska frågorna vara så öppna som möjligt för 
att informanterna lättare ska kunna presentera variation och olika perspektiv utifrån 
syftet. Intervjuerna genomfördes var för sig. Anledningen var att det kan enligt Trost 
(2010 s. 67) vara lättare och bygga upp en bra relation med den som intervjuas om 
det är en som intervjuar istället för två.  
 



 

 9

Mobiltelefoner användes för att spela in intervjuerna, informanterna hade självklart 
gett oss samtycke för detta, se bilaga 2. Under intervjuns gång valde vi att inte föra 
löpande anteckningar. Malterud (2009 s.71) menar att samtalet mellan intervjuaren 
och informanten kan störas om intervjuarens uppmärksamhet koncentreras på 
anteckningarna på bekostnad av kontakten med informanten. Intervjuerna tog ca 35-
40 minuter att genomföra.  
 

Dataanalys  

 
Det första steget i analysarbetet var själva transkriberingen, enligt Malterud (2009 
s.81) ska transkriberingen inte ses som en passiv handling utan är en del i den 
analytiska processen. Malterud menar att med hjälp av transkriberingen så kan 
författaren bekanta sig med materialet på ett nytt sätt där erfarenheter återupplevs 
från själva intervjun och då kan det leda till nya reflektioner och slutsatser. Efter att 
vi hade genomfört två intervjuer satte vi oss ner och gjorde en preliminär analys för 
att se om vårt bekvämlighetsurval fungerade samt, om våra frågor var de rätta för att 
besvara syftet med vår studie. Att göra en preliminär analys i början av fältarbetet 
kan enligt Malterud (2009 ss.74-75) ge viktiga ledtrådar för det fortsatta arbetet. Den 
preliminära analysen visade oss att urvalet fungerade samt att de valda 
intervjufrågorna var rätta för att besvara syftet med studien. De två första 
intervjuerna användes därför i studien.  
 
Transkriberingen gjorde vi var för sig för att på det sättet spara tid.  Efter 
transkriberingen lästes det insamlade materialet som en helhet flera gånger om. När 
vi hade fått tillräckligt förståelse för texten i sin helhet var nästa steg att identifiera 
likheter och skillnader i texten. Det textnära innehållet i texten analyserades. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012 s.189) menar att det manifesta innehållet 
handlar om det textnära.  
 
Ur texten tog vi ut meningsbärande enheter som utgjorde grunden för analysarbete. 
Sedan kondenserades meningsenheterna som svarade på syftet. Kondensering av 
meningsenheterna är en process som gör texten kortare, lättare hanterlig men 
samtidigt bevaras det centrala innehållet Lundman och Hällgren Graneheim(2012,  
ss.189-190). Därefter abstraherades den kondenserade texten genom att förses med 
koder som sedan presenterades i underkategorier och kategorier som det vissas i 
exemplet nedan. En kod är en etikett som kort beskriver meningsenhetens innehåll, 
kategorier består av flera koder som har ett liknande innehåll Lundman och Hällgren 
Graneheim(2012, ss.189-190). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärandeenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det krävs att vi 
samtalar med 
patienter och deras 
närstående för att få 
en helhetsbild och 
kunna erbjuda de den 
bäst möjliga vården, 
men hur ska vi kunna 
göra det när tiden inte 
räcker till   

För att ge bästa 
möjliga vård 
krävs det tid 
som vi inte har 

Bra vård 
kräver tid som 
inte finns 

Tiden räcker inte 
till för att ge bra 
vård 

Brist på resurser 
leder till sämre 
vård 

 

 

Etiska övervägande  

Innan vi började med intervjuerna gick vi igenom forsknings etiska principer med 
våra informanter som enligt SFS 2003:460 består av Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 
ss.7-14). Anledningen till att vi gick igenom forskningsetiska principer med våra 
informanter både skriftligt och muntligt var för att minska risken för eventuella 
missförstånd. Ingen etikansökan gjordes då studier som genomförs inom ramen för 
högskoleutbildning på grundnivå inte berörs av lagen (SFS 2003:460).  
 
Informanterna fick tydlig information om undersökningens syfte, hur 
undersökningen är tänkt att genomföras samt hur det insamlade materialet kommer 
att användas. För informanterna påpekades att de själva bestämmer över sin 
medverkan, att det är frivilligt att vara med och att informanten har rätt att avbryta 
intervjun när som helst. Informanterna försäkrades om att sekretess gäller, att 
informanternas identitet skulle skyddas samt att personuppgifterna och det insamlade 
materialet ska förvaras på ett sådant sätt så att utomstående inte ska kunna ta del av 
den. Informanterna försäkrades att det insamlade materialet kommet endast att 
användas till att försöka besvara studiens syfte och inte till någonting annat, precis 
som det står i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460).   
 
 

 

RESULTAT 

Resultatet av studien visar att etiska dilemman som de intervjuade sjuksköterskorna 
möter handlar om situationer där patientens självbestämmanderätt ställs mot 
pliktetiken. En annan orsak till att det uppstår etiskt svåra situationer är när de 
närståendes vilja skiljs från patientens vilja samt när resursbrist i form av 
personalbrist och tidsbrist leder till etiskt svåra situationer. Resultatet av studien visar 
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även skillnaden i hur sjuksköterskorna hanterar etiska dilemman som de möter i sitt 
dagliga arbete inom den palliativa vården. Några sjuksköterskor handlar utan att göra 
etiska reflektioner. De funderar istället vilka handlingsalternativ det finns och väljer 
oftast det alternativet som ligger närmast de rådande lagar och plikter utan att 
reflektera kring etiken. Några sjuksköterskor i studien använder etiska reflektioner 
för att försöka identifiera etiska dilemman och komma fram till ett svar. 
Konsekvensetiken samt ”att göra gott principen” används av dessa deltagare som 
utgångspunkt i sitt tankesätt kring etiska dilemman. I tabellen nedan redovisas vilka 
huvudkategorier samt underkategorier som vi har fått fram i vår studie. 

 Tabell 2. Resultatet beskrivet i underkategorier och huvudkategorier      

Underkategorier Huvudkategorier  
- Oenigheter mellan 

vårdpersonal och patienter 
kring omvårdnadsåtgärder  

- Hinder vid 
självbestämmanderätten 

 

Självbestämmandeprincipen 
ställs mot pliktetiken   

- Lojalitet gentemot de 
närstående ställs mot 
sjuksköterskornas pliktetik 

- Närstående som vill vara 
med och bestämma 

När anhörigas och patienters 
vilja skiljs åt 

- Tiden räcker inte till för att 
ge bra vård 

- Personalbrist 

Brist på resurserleder till 
sämre vård  

- Lagar och plikter som 
riktlinjer vid etiskt dilemma 

- Etisk reflektion som 
utgångspunkt vid etiskt 
dilemma   

Olika sätt att lösa ett etiskt 
dilemma 

 

Självbestämmandeprincipen ställs mot pliktetiken   
I denna kategori ges exempel på situationer som enligt de intervjuade 
sjuksköterskorna leder till etiska dilemman. Två underkategorier som presenteras är: 
Oenigheter mellan vårdpersonal och patienter kring omvårdnadsåtgärder samt hinder 
vid självbestämmande.  
 

Oenigheter mellan vårdpersonal och patienter kring omvårdnadsåtgärder 

Det som majoriteten av de intervjuade sjuksköterskor upplever som etiska dilemman 
i sitt arbete handlar om hur de ska agera när patienten inte vill ha deras hjälp eller 
inte vill ta emot den omvårdnad som erbjuds. Sjuksköterskorna vill att patienten ska 
lita på dem och uppleva trygghet men menar att med vissa patienter är det väldigt 
svårt. Det som framkommer är att patienterna ibland inte anser sig behöva de 
omvårdnadsåtgärder som erbjuds av vårdpersonalen. Samtidigt anser vårdpersonalen 
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att dessa omvårdnadsåtgärder som patienterna vägrar att ta emot är nödvändiga för 
att undvika komplikationer i framtiden. ”Det blir jobbigt när personen som man bara 
vill hjälpa stretar emot, vill inte samarbeta och till och med blir aggressiv mot en” 
SSK1  
 
Sjuksköterskorna är medvetna att deras uppgift är att försöka göra det som är bäst för 
patienten och gör allt för att patienten inte ska uppleva vårdlidande. Sjuksköterskorna 
hänvisar till den etiska principen om att göra gott och inte skada. Samtidigt blir de 
själva ibland osäkra på vad som är det goda att göra i vissa situationer. Några av 
sjuksköterskorna anger att det ibland blir svårt att avgöra vad som är det goda att 
göra i de situationer där patientens val inte främjar välbefinnande. Hur ska en 
professionell vårdare agera om patientens val kring sin vård står i motsättning till 
sjukvårdspersonalens riktlinjer och värderingar undrar några sjuksköterskor i studien. 
”Vem är det som bestämmer egentligen vad som är det goda… Hur ska man agera 
om jag som sjuksköterska och patienten inte har samma uppfattning om vad det goda 
är i en viss situation”. SSK4 
 
 
Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna upplever som etiska dilemman 
handlar många gånger om att patienten inte vill ta emot den omvårdnad som erbjuds 
för att patienten upplever det smärtsamt för stunden. Hur mycket smärta är det 
acceptabelt att orsaka för att ”det goda” ska uppnås undrar några av de intervjuade 
sjuksköterskorna. När patienten är envis och inte vill ha den hjälp som 
sjuksköterskorna anser är bäst för deras välbefinnande leder det till att 
sjuksköterskorna upplever frustration. Att acceptera patientens beslut trots att det 
kommer att leda till ännu mer lidande i framtiden kan vara svårt menar några 
sjuksköterskor i vår studie. ”Ibland händer det att patienter inte vill att vi vänder på 
dem för att det upplever de som smärtsamt… Samtidigt vill inte vi att dem ska få 
trycksår” SSK 2 
 

Hinder vid självbestämmanderätten  

Enligt flertal av de intervjuade sjuksköterskorna kan det vara så att 
självbestämmande principen har skadliga effekter på patientens hälsa. Det blir svårt 
menar några sjuksköterskor att skapa en bra vårdrelation i situationer där 
självbestämmanderätt ställs mot deras pliktetik. Riktlinjer inom all vård är att sätta 
patientens behov i centrum och att patienten har rätt att bestämma över sitt liv, 
samtidigt kan det bli svårt att acceptera detta när patienten har destruktivt beteende 
menar några sjuksköterskor.  
 

”Det händer att patienten t ex vägrar att ta medicin eller att 
dem vägrar att duscha. Ska man då låta patienter leva så 
som de vill och respektera deras självbestämmanderätt… 
Trots att deras nuvarande livssituation leder till ännu mer 
lidande”. SSK2   

  
Några sjuksköterskor menar att oavsett om självbestämmanderätten respekteras eller 
inte så kan det i vissa fall leda till etiskt dilemma. Något annat som flera 
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sjuksköterskor påpekar är att patienten inte alltid är kapabel till att fatta egna beslut 
på grund av sitt hälsotillstånd. Det finns situationer menar några sjuksköterskor när 
självbestämmande rätten kan ifrågasättas. Patientens dåliga hälsotillstånd leder 
ibland till att sjuksköterskorna upplever etiska dilemman som handlar om var 
gränsen ska ligga mellan personalens önskemål och patientens självbestämmanderätt. 
”Ibland är patienten i så pass dålig skick att man undrar om han är i stånd att fatta 
egna beslut”. SSK3 
   
Enligt några av de intervjuade sjuksköterskorna kan det uppstå etiskt dilemma då 
förmågan att ta emot information hos patienter kan vara nedsatt under vissa perioder 
mer än andra, vilket leder till att de blir osäkra på patienten förmåga att fatta egna 
beslut som främjar deras hälsa. Ibland försämras patientens kognitiva förmågor så 
som minne eller resonemangskapacitet på grund av att hälsotillståndet förvärras. 
Frågan som då uppstår menar sjuksköterskorna är huruvida patientens beslut ska 
respekteras och i så fall i vilken omfattning?  
              

”Ena dan kan patienten vara i bra skick förstår allt… är klar 
i huvudet och nästa gång man träffar samma patient… Det 
kanske har gått två, tre dagar är hans tillstånd mycket sämre 
och just då är personen kanske inte i stånd att fatta egna 
beslut” SSK4  

 

När anhörigas och patienters vilja skiljs åt  
I denna kategori redovisas etiska dilemman som beror på att patientens vilja skiljs 
från de närståendes vilja. Kategorin resulterade i två underkategorier: Lojalitet 
gentemot de närstående ställs mot sjuksköterskornas pliktetik och Närstående som 
vill vara med och bestämma.  
  

Lojalitet gentemot de närstående ställs mot sjuksköterskornas pliktetik  

Etiskt dilemma kan uppstå då patienten inte vill meddela viss information till sina 
närstående, ofta kan det handla om att patienterna känner att de inte orkar eller vill 
diskutera sina beslut med sina närstående. ”Det blir svårt när patienten inte vill ha 
med någon familjemedlem att göra. Patienten kanske har flera barn som personen 
inte är sams med, då kanske patienten vill utestänga någon” SSK5. Samtidigt 
förväntar sig de närstående många gånger att bli uppdaterade med senaste 
informationen. Sjuksköterskorna själva känner att de har en skyldighet gentemot de 
närstående både när det gäller stöd och information men är också medvetna om sin 
tystnadsplikt. ”Känslan ibland är att vissa patienter är trötta, svaga och samtidigt lite 
rädda att deras närstående ska påverka de i deras beslut”. SSK3 

 
 
Sjuksköterskorna är medvetna om att det är patienternas vilja som väger tyngst, men 
ändå upplever de etiska dilemman när närståendes vilja skiljer sig från patientens 
eftersom både patienten och de närstående ofta blir beroende av vårdpersonalen. 
”När det uppstår en situation där patienten inte vill informera sina anhöriga om 
något… kan det kännas jobbigt tycker jag” SSK”2. Närstående har ibland 
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förhoppningar om tillfriskande som inte är förankrade i verkligheten medan patienten 
ofta är medveten om sin situation och då händer det att det uppstår 
meningsskiljaktigheter mellan patienten och närstående. För att undvika detta kan 
patienten välja att inte meddela sina nära om allt som händer.   
   
  
Närstående som vill vara med och bestämma  
 
Ett etiskt dilemma kan uppstå menar några av sjuksköterskorna är när en eller flera 
närstående vill vara med och påverka hur vården ska planeras och se ut, samtidigt 
som närståendes och patienternas önskningar går isär. ”Ibland märker man väldigt 
snabbt att de anhörigas önskemål skiljer sig från patientens önskningar och behov…” 
SSK1. Sjuksköterskorna menar att det ibland finns närstående som helt enkelt vägrar 
acceptera patientens prognos och vill att personalen ska vidta åtgärder som inte 
stämmer överens med patientens önskemål. Ibland vill patienten vårdas hemma 
medan anhöriga anser att patienten får bäst hjälp på en palliativ avdelning. ”Patienten 
vill en sak men make vill en annan sak… och nu är det då de bor i samma rum, hur 
ska vi lösa det här” SSK2 
 
 
Det som blir extra jobbigt menar några av sjuksköterskorna är när patienten blir 
försvagad och finns det då närstående som är drivande eller som vill vara med och 
bestämma. Då uppstår etiska dilemman som handlar om ifall närståendes önskemål 
stämmer överens med patientens. Sjukdomen väcker starka känslor som oro, skuld, 
frustration, ilska hos både patienten och närstående. Ibland blir patienten 
handlingsförlamad som resultat av sin livssituation och då händer det att närstående 
vill ta över menar ett flertal sjuksköterskor i studien.  ”Ibland undrar man vems vilja 
det är som egentligen förmedlas patientens eller de anhörigas och det kan bli väldigt 
frustrerande”. SSK 2 
 
Om patienten är försvagad och närstående vill vara med och påverka så händer det 
att sjuksköterskor upplever osäkerhet ifall de närståendes önskningar stämmer 
överens med patientens. Ibland förekommer det menar sjuksköterskorna att patienten 
är nöjd med vården men inte de närstående. Detta leder till att det uppstår etiskt 
dilemma som handlar om hur sjuksköterskor ska hantera klagomålen från patientens 
närstående. ”De anhöriga vill ibland vara med och påverka… Om en viss behandling 
ska fortsätta eller ej… och så vidare… och här kan det skilja sig mellan patientens 
och de anhörigas åsikter” SSK3.   
   

Brist på resurser leder till sämre vård 
I denna kategori redovisas etiska dilemman som enligt de intervjuade 
sjuksköterskorna beror på brist på resurser. Två underkategorier som har kommit 
fram i analysen är: Tiden räcker inte till för att ge bra vård samt personalbrist.  

Tiden räcker inte till för att ge bra vård 

Några av de intervjuade sjuksköterskorna påpekar vikten av att jobba patientcentrerat 
där patientens perspektiv, livsvärld och livssituation är viktiga utgångspunkter i 
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vårdarbetet. Samtidigt är resurserna begränsade vilket resulterar i att det uppstår 
etiskt dilemma hur resurserna ska fördelas. ”Meningen är att vi ska utgå ifrån 
patientens perspektiv och för det krävs det mycket tid som vi inte har… SSK5. 
Sjuksköterskorna i studien påpekar att de skulle vilja tillbringa mer tid med 
patienterna men att tiden inte räcker till, vilket leder till att patienterna får sämre 
vård. Det pressade schemat gör att tiden inte räcker till och det kan kännas 
frustrerande menar några sjuksköterskor. ”Det är viktigt att vi pratar mycket med 
patienten och deras närstående… Men hur ska vi kunna göra det när tiden inte räcker 
till” SSK4.  
  
Ett flertal av de intervjuade sjuksköterskorna upplever att det är tidsbrist som ofta 
leder till att etiska dilemman uppstår. Kärleksfull och omtänksam omvårdnad kräver 
tid, som ofta inte finns menar flera sjuksköterskor. ”Då är det tiden som jag tycker att 
man inte har.. .tiden som krävs alltså…”SSK6. Samtliga patienter inom den palliativa 
vården är i mycket utsatt läge, vid livets slut vill många patienter prata om 
existentiella frågor och för detta krävs tid som många gånger inte finns menar ett 
flertal sjuksköterskor. ”Många av våra patienter vill gärna prata med oss om livet 
eller något annat som är viktigt för dem… Men jag har ett tajt schema att följa …”. 
SSK 2.  
 
På grund av tidsbrist riskerar patienterna ibland att uppleva vårdlidande då 
sjuksköterskor inte har den tid som krävs för att patienten ska känna sig sedd, 
förstådd och få det stöd som behövs. Även närstående kan bli lidande på grund av 
tidsbrist menar flera av de intervjuade sjuksköterskorna. 
 

 ”Det känns inte bra, man vet inte vad patienten vill eller 
önskar. Det tar tid för en människa att öppna sig för någon 
annan. Jag menar… det kan vara svårt för anhöriga att prata 
om sina känslor och upplevelse, för någon som de knappt 
känner… Det tar sin tid…” SSK6 

 
 
 
Brist på tid hindrar sjuksköterskornas vilja och ambition att erbjuda bästa möjliga 
palliativa vård. Detta leder till att personalen ofta upplever etiska dilemman som 
handlar om hur mycket tid ska läggas på en patient för att någon annan inte ska bli 
drabbad eller att de ibland måste prioritera någons behov framför någon annans. 
Tidsbristen kan också vara orsaken att det inte blir någon etisk reflektion utan att 
sjuksköterskorna agerar rutinmässigt. Några av sjuksköterskor menar att om de hade 
haft mer tid att vara hos patienten och lyssna mer på patienten skulle förmodligen 
många etiska dilemman kunna undvikas. ”Begränsade resurser gör att vi måste hela 
tiden göra olika prioriteringar… Vi får ju frågor från både patienter och närstående… 
Frågor som inte kan besvaras på 5-10 minuter och ibland är det just det vi har på 
oss”SSK2.    
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Personalbrist  

Flera av sjuksköterskor har upplevt känslan av att inte kunna göra sitt jobb så som de 
skulle vilja på grund av resursbrist i form av personalbrist, vilket gör att de ibland 
måste agera i vissa etiskt svåra situationer emot sina egna värderingar. Det faktum att 
det ofta är personalbrist gör att sjuksköterskorna studien känner att det blir stor 
arbetsbelastning vilket begränsar dem i sitt arbete och ofta leder till att det uppstår 
etiska dilemman. ”Så fort någon sjukskriver sig är det vi i arbetslaget som får dela på 
den redan stora arbetsbördan…” SSK1 
 
Personalbrist leder ofta till att det redan pressade schemat blir ännu mer pressad och 
resultatet av detta kan bli att den etiska reflektionen uteblir. Resultatet av den 
uteblivna etiska reflektionen kan också resultera i att etiska dilemman inte 
identifieras vilket ses som problematiskt anser några sjuksköterskor. ”Det pressade 
schema gör att man gör det man ska… utan att reflektera så mycket… man gör det 
bara” SSK3 
 
Ett flertal av sjuksköterskor menar att om det hade varit tätare bemanning på 
arbetsplatsen hade de många gånger sluppit olika etiska problem, då skulle de kunna 
tillbringa mycket mer tid med patienter och tillämpa den vård som de egentligen 
skulle vilja. Personalbrist leder till etiska dilemman på grund av att sjuksköterskorna 
många gånger inte kan vara tillräckligt mycket med patienten och de anhöriga vilket i 
sin tur ökar risken för missförstånd och etiska dilemman. På grund av personalbrist 
blir kommunikationen mellan patienten, närstående och personalen lidande vilket 
leder till att etiska problem uppstår menar några sjuksköterskor. ”Jag skulle vilja vara 
som sjuksköterska mycket oftare hos patienter.. än vad jag kan… men vi är för få 
sjuksköterskor till det.. det är drömmen…” SSK 2 
 
Då det råder personalbrist, kan leda till onödiga etiska problem menar några 
sjuksköterskor. På grund av personalbrist så är möjligheterna begränsade till etisk 
reflektion tillsammans med sina kollegor. Att den gemensamma etiska reflektionen 
uteblir ser flera sjuksköterskor som ett problem. De anser att gemensam etisk 
reflektion med sina kollegor förmodligen skulle många gånger kunna hjälpa dem att 
undvika etiska problem genom att diskutera olika handlingsalternativ med sina 
kollegor. Som det ser ut idag så tvekar flera sjuksköterskor att rådfråga sina kollegor 
eftersom alla är redan upptagna med sitt eget arbete ”Ibland skulle man vilja 
diskutera ett etiskt dilemma med en kollega… Men det blir väldigt svårt och göra 
det… då alla är så himla upptagna med sitt eget…” SSK 1   
 
 

Olika sätt att lösa ett etiskt dilemma  
I denna kategori kommer vi att redovisa hur de intervjuade sjuksköterskor resonerar 
vid olika etiska dilemma. Följande två underkategorier kommer att presenteras: 
Lagar och plikter som riktlinjer vid etiskt dilemma och Etisk reflektion som 
utgångspunkt vid etiskt dilemma.  
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Lagar och plikter som riktlinjer vid etiskt dilemma 

Några sjuksköterskor i vår studie menar att när etiskt dilemma uppstår så brukar de 
följa de lagar och riktlinjer som finns, utan att reflektera så mycket kring etiken. 
Flera sjuksköterskor menar att det inte är så komplicerat som det kan låta, det är 
patienten som bestämmer över sitt liv och vill patienten inte göra något eller ta emot 
den hjälp som erbjuds så måste det accepteras menar några sjuksköterskor. ”Vill 
patienten inte göra något så accepterar jag det… det är patienten som bestämmer” 
SSK1 
 
Flera av de intervjuade sjuksköterskor hänvisar till det juridiska eller till det som är 
deras plikt i hur de agerar vid olika etiska dilemma. Det professionella ansvaret är det 
som styr deras sätt att hantera etiskt dilemma. ”Tystnadsplikt måste vi följa… eller 
… Det är inget vi kan bortse ifrån…”SSK1 Sjuksköterskorna menar att plikter de har 
måste följas och att patienten har sina rättigheter som måste respekteras. 
Självbestämmande principen är något som sjuksköterskorna hänvisar till många 
gånger när etiska dilemman diskuteras.   

 
 
Hos de sjuksköterskor som använder sig oftast av lagar och yrkesrelaterade plikter 
som hjälpmedel vid etiska dilemman förekommer det inte mycket etisk reflektion. 
Dessa sjuksköterskor handlar många gånger utan att reflektera så mycket kring etik. 
Jag tänker inte så mycket på etik… just när jag ska fatta ett beslut… SSK5 De 
funderar istället vilka handlingsalternativ det finns och väljer oftast det alternativet 
som ligger närmast de rådande lagarna och plikterna. Sjuksköterskorna beskrev att de 
många gånger får själva fatta beslut vid etiskt dilemma och att det då känns säkrast 
att följa de riktlinjer och lagar som finns.  

 

Etisk reflektion som utgångspunkt vid etiskt dilemma   

För att lösa etiskt dilemma så använder sig några sjuksköterskor i studien av ett 
tankesätt där de försöker att sätta sig själva in i patientens livssituation och har det 
som utgångspunkt för sitt handlande vid ett etiskt dilemma. ”Jag brukar tänka hur 
skulle jag vilja själv bli omhändertagen… Hur skulle jag vilja ha det för min 
mamma…pappa” SSK6. Sjuksköterskorna tänker även på vilka konsekvenser deras 
handlande får för både patienten och deras närstående. ”Ibland tänker jag… Hur 
skulle jag själv vilja bli bemött i en liknande situation… Och vad blir 
konsekvenserna om jag handlar på ett visst sätt”SSK2       
 
Det som framkommer i studien är att vissa sjuksköterskor utgår ofta ifrån 
konsekvensetik för att komma fram till ett svar vid en etisk frågeställning. Vad 
konsekvenserna blir för patienten eller de närstående är viktiga riktlinjer vid etiskt 
dilemma menar några sjuksköterskor.                       ”Vilka konsekvenser det kan bli 
för patienten… eller de närstående tänker jag mycket på vid ett etiskt 
dilemma”SSK4. Sjuksköterskorna brukar utvärdera olika handlingsalternativ samt 
konsekvenserna av dessa. Finns det två olika handlingsalternativ brukar flera 
sjuksköterskor prioritera det handlingsalternativet som de anser är bäst för patienten. 
Det som framkommer också är att flera sjuksköterskor väljer det 
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handlingsalternativet som de anser är bäst för patienten på längre sikt. T ex om 
patienten inte vill bli vänd så gör de allt för att få det gjort för de vet att det annars 
kan få oönskade konsekvenser i form av trycksår.  
 
Innan själva situationen uppstår försöker några av sjuksköterskor identifiera ett 
möjligt etiskt dilemma och börjar fundera kring olika handlingsalternativ samt 
konsekvenserna av dessa. ”Det bästa är att identifiera ett etiskt dilemma innan det 
uppstår…” SSK3 Flera sjuksköterskor menar att det är stor fördel om etiskt dilemma 
identifieras innan det uppstår, för då finns det oftast fler sätt att hantera dilemmat. 
Identifieras etiskt dilemma i god tid så ökar även möjligheterna att reflektera 
tillsammans med patienten, de anhöriga eller sina kollegor. Detta i sin tur ökar 
chanserna att det etiska dilemmat inte alls uppstår eller att det hanteras på rätt sätt 
menar ett flertal sjuksköterskor.      

 
Några sjuksköterskor strävar efter att göra det som de anser är gott för patienter på 
längre sikt. ”Jag har svårt att acceptera… Patientens beslut om jag vet att det kommet 
och leda till ännu mer lidande… SSK2 Att bara acceptera patientens vilja oavsett 
vilka konsekvenserna blir skulle vara oansvarigt tycker flera sjuksköterskor. De 
påpekar vikten av att visa eget ansvar och engagemang när det gäller patientens 
ansvar gentemot sjuksköterskornas vid olika beslutsfattande. ”Att acceptera 
patientens beslut… rakt av… trots att det förmodligen kommet att leda till 
komplikationer kan vara svårt…” SSK4   

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion har vi delat upp i två delar, i den första delen diskuterar vi de 
etiska dilemman som våra deltagare ofta stöter på i sitt dagliga arbete och i den andra 
delen diskuterar vi deltagarnas förhållningssätt vid etiska dilemman. Våra 
informanter kommer vi att kalla för deltagare.  
 
Flera av våra deltagare anger meningsskiljaktigheter mellan personal och patienter 
kring omvårdnadsåtgärder som orsak många gånger till att det uppstår etiskt 
dilemma. Enligt Strang (2015, ss.102-104) är en av de vanligaste orsakerna till att det 
uppstår situationer där patienten och vårdare inte har samma uppfattning kring 
omvårdnadsåtgärder, misstro från patientens sida, bristande kommunikation och 
relation. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2 a § står det bland annat att hälso-och 
sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten känner trygghet och säkerhet i 
vården samt att det ska främja god kontakt mellan patienten och vårdpersonalen. 
Författaren påpekar att god kommunikation är det bästa sättet att förebygga etiska 
dilemman. När kommunikationen fungerar och en relation uppstår mellan patienten 
och personalen så att patienten känner sig trygg och sedd minskar risken att det 
uppstår etiskt svåra situationer Strang (2015, ss.102-104).  
 
En förklaring till att det inte alltid råder god kommunikation eller god vårdrelation 
mellan vårdare och patienten kan vara brist på tid, att vårdare inte har möjlighet att 
skapa den relation med patienten som de egentligen skulle vilja. Reed (2015, s.21) 
menar att viktig del av kommunikationen inom vården är aktivt lyssnande, där 
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vårdaren kan få mycket viktig information om patientens behov eller önskemål, 
vilket kan uppnås även när tiden är begränsad och på det sättet undvika etiskt 
dilemma.   
 
Som det har framkommit i studien så kan olika etiska normer hamna i konflikt med 
varandra och då kan det vara viktigt att avväga dessa mot varandra. Att respektera 
patientens autonomi måste ibland balanseras mot främjandet av patientens hälsa och 
välbefinnande, vilket gör att vårdare inte alltid kan respektera patientens autonomi 
fullt ut Sandman och Kjellström (2013, s.45). 
 
Strang (2015, s.110) menar att de flesta etiska konflikter mellan patienter och 
närstående inom den palliativa vården kan undvikas genom förebyggande arbete. 
Författaren menar ett sätt att förebygga etiska konflikter att vårdaren i ett tidigt skede 
skapar en god konkat med närstående och informerar fortlöpande både om dagsläget 
samt förväntningar vilket i sin tur minskar risken för konflikter mot slutet. Det 
handlar om den grundläggande palliativa vården hörnstenen kommunikation och 
vårdrelation menar Strang (2015, s.110). Samtidigt handlar några av etiska dilemman 
som våra deltagare tog upp just om att patienten inte vill att de närstående ska 
informeras om t ex deras tillstånd eller vilka beslut patienten har fattat. Det är just 
sådana situationer som kan leda till etiskt dilemma där vårdare vet hur man skulle 
vilja handla men inte kan eller får. Det handlar om att inte kunna handla utifrån det 
man anser är rätt på grund av olika skäl. 
  
Det uppstår många gånger etiska dilemman där familjemedlemmar är inblandade 
menar flera deltagare, något som bekräftas av Gavrin (2007, s. 91-92) som vidare 
menar att etiskt dilemma som uppstår mellan vårdare och familjen beror ofta på dålig 
kommunikation mellan arbetslaget och familjen. För att undvika detta är det viktigt 
att ha regelbundna familjemöten inklusive patienten där olika beslut diskuteras och 
fattas menar författraen. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska 
sjuksköterskor alltid uppträda på ett sådant sätt som främjar tillit hos både patienter 
och anhöriga. Inom den palliativa vården förekommer det ofta uttryck inom 
arbetslaget som patienten förnekar, patienten vägrar, familjen är svåra att handskas 
med. Patienter och familjen blir syndare, det beror på att de inte har relevant 
utbildning många gånger, de förstår helt enkelt inte. Att vara medveten om detta är 
viktigt för att bättre förstå både patienten och familjen när etiska dilemman uppstår 
menar Gavrin (2007, s.90-91).  
 
I de gemensamma kriterierna som anges i sjuksköterskans profession står det bland 
annat att all omvårdnad har en etisk dimension och att sjuksköterskorna har ett 
moraliskt ansvar för sitt bemötande gentemot både patienter och anhöriga. Vidare 
står det att en viktig förutsättning för att skapa förtroendet mellan personal, patienter 
och anhöriga är att alltid delge relevant information om vilka insatser och resultat 
kan förväntas i vården. Gjerberg, Førde, Pedersen och Bollig (2010, s. 681) redovisar 
i sin studie att lösningen på etiska dilemman som berodde på meningsskiljaktigheter 
mellan personal och de närstående löstes ofta med hjälp av en positiv dialog mellan 
de berörda parterna. T ex att vårdpersonalen tar de närståendes oro på allvar samt att 
de förses med relevant information om varför vårdpersonalen agerar så som de gör. 
Dessa beskrivningar illustrerar vikten av personalens tillgänglighet och att ta sig tid 



 

 20

att lyssna aktivt på närståendes behov och oro menar Gjerberg, Førde, Pedersen och 
Bollig (2010, s. 681). 
  
I studien framkommer det att etiskt dilemma många gånger beror på resursbrist i 
form av personalbrist och tidsbrist och att sjuksköterskor inte kan ge den vård de 
egentligen vill.  Detta är något som även bekräftas av Gjerberg, Førde, Pedersen och 
Bollig (2010, s. 679) som gjorde en studie i Norge där resultatet visade att den största 
orsaken till att det uppstår etiska dilemman inom den palliativa vården bland 
sjuksköterskor berodde på brist av utbildad personal och tidsbrist. I deras studie 
svarade 37 procent av informanterna att de inte kunde ge tillräcklig psykosocial vård 
på grund av bristande resurser varje dag eller några gånger i veckan. Även Reed 
(2015, s.18) i sin studie anger personalbrist som en stor orsak till att det uppstår etiskt 
dilemma inom den palliativa vården.   
 
Att inte riktigt veta i vilken utsträckning vi kan begränsa en persons autonomi eller 
självbestämmande rätt som sjuksköterskorna i vår studie uttryckte sig för att det 
gagnar personens välbefinnande leder många gånger till etiskt dilemma menar flera 
deltagare. Detta stämmer överens med studien som Gjerberg, Førde, Pedersen och 
Bollig (2010, s. 682) gjorde där resultatet visade att förutom otillräcklig vård på 
grund av bristande resurser så var det just brott mot patientens autonomi en av de 
vanligaste orsakerna till att det uppstår etiska utmaningar inom den palliativa vården. 
I HSL 2 c § står det att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa 
samtidigt som det står i Patientlag (2014:821) kap 4 1 § att patientens 
självbestämmande och integritet ska respekteras. Om då en patient vägrar att bli vänd 
så är det klart att vårdare ställs i en svår etisk situation, vårdaren vet att om patienten 
blir vänd så förebyggs ohälsa genom att trycksår undviks samtidigt måste vårdare i så 
fall bryta mot patientens självbestämmande rätt. Oavsett hur vårdare agerar blir det 
inte optimal lösning och då är det klart att vårdare många gånger känner frustration 
när lagar och riktlinjer som de ska följa går emot varandra.   
 

Olika förhållningssätt vid etiskt dilemma 

En människosyn är en blandning av olika perspektiv, vår människosyn påverkar oss i 
hur vi tänker, känner och handlar, Bengtsson och Lundström (2015 s.131). Ett flertal 
av de intervjuade sjuksköterskorna hänvisar till yrkesrelaterade plikter och det 
juridiska som utgångspunkt vid etiska dilemman utan att göra etisk reflektion många 
gånger. Att vissa sjuksköterskor inte upplever att det inte finns något etiskt dilemma 
betyder inte att så är fallet menar Sandman och Kjellström (2013 ss.39-40). I de fall 
då sjuksköterska inte uppfattar något etiskt dilemma kan det dock finnas problem 
som sjuksköterskan inte har uppmärksammat, något som en etisk reflektion skulle ha 
kunnat identifiera Sandman och Kjällström (2013 ss.39-40). Även Reed (2015 s.23) 
menar att det är viktigt med etisk reflektion när det gäller våra egna övertygelser 
moral och attityder som antigen hjälper oss eller hindrar oss i våra interaktioner med 
både patienter och deras närstående.  
 
När en sjuksköterska anger tydligt plikter som det som bestämmer hennes handlande 
i etiska situationer, t ex tystnadsplikt kan det således fungera som värdemässiga 
lösningar i etiska situationer (Birkler 2011 s.79). Vidare fortsätter Birkler (2011 s.80) 
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och menar att etiska riktlinjer och ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sällan används 
som reflexiva redskap i den etiska praktiken. Samt att de etiska principer, teorier och 
modeller sällan spelar någon avgörande roll för lösningen av etiska dilemman 
(Birkler 2011 s.80). Det bör dock påpekas menar Birkler (2011 s.80) att 
sjuksköterskor många gånger har svårt att skilja mellan juridiska plikter och etiska 
förpliktelser, vilket gör att etiken ofta begränsas till juridiska bestämmelser inom 
klinisk praktik. 
 
Vid etiska dilemman är det viktigt att göra en etisk reflektion menar 
Wiegand, MacMillan, Santos och Bousso, (2015 s. 143) där man har etiska principer 
som grund för sitt handlande. Wiegand et.al. (2015) får medhåll av Sandman och 
Kjällström (2013, ss.39-40) som påpekar vikten av etisk reflektion. Enligt Sandman 
och Kjellström (2013, s.83) kan etisk reflektion användas för att komma fram till 
bästa möjliga lösning och eventuellt komma fram till att man har gjort det bästa 
möjliga utifrån de förutsättningar som finns eller hitta ett bättre alternativ för att 
minska det etiska dilemmat Sandman och Kjellström (2013, s.83). Sjuksköterskans 
etiska styrka ligger i det etiska omdömet och omdömesförmågan. Att överväga olika 
handlingsalternativ ur en etisk synvinkel och på det sättet komma till lösningen av 
det etiska dilemmat och för att göra det kan den teoretiska etikkunskapen hjälpa oss 
med detta menar Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, s.93).   
 
Några sjuksköterskor i denna studie hänvisade till konsekvensetik när de ställdes 
inför etiskt dilemman. Enligt Birkler (2011, s.81) är det vanligt att sjuksköterskor 
använder sig av konsekvensetik när de befinner sig i etiska dilemman och att det ofta 
finns ett samband mellan etiska reflektioner och konsekvensbedömningar i den 
kliniska praktiken. Enligt Sandman och Kjellström (2013, ss.99-100) kan nackdelen 
med att använda sig av konsekvensetik vid etiska dilemman vara att vi oftast inte har 
full kontroll över konsekvenserna av vårt handlande, vilket gör att vi inte helt säkert 
vet om vi har handlar rätt eller inte förrän efteråt.  Enligt Sarvimäki och Stenbock-
Hult (2008, s.94) finns det inga enkla lösningar eller genvägar för att lösa etiska 
dilemman inom vården, sjuksköterskor måste stå ut med den osäkerhet som 
övervägande innebär. Sjuksköterskor måste ta sig tid att tänka och reflektera samt att 
använda sig av den kunskap som finns inom området för att kunna utvecklas som 
vårdare menar Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, s.94).  
 
Resultatet av vår studie visar även att den stora majoriteten av deltagarna väldigt 
sällan använder de etiska principer eller teorier som hjälpmedel vid att lösa ett etiskt 
dilemma. Att få ökad kunskap kring etiska principer och etiska teorier kan vara ett 
sätt att underlätta för vårdpersonalen i hanteringen av etiska situationer. Bengtsson 
och Lundström (2015, s.131) påpekar att de olika etiska teorier kan användas som 
hjälpmedel när man funderar på om vårdaren handlar rätt eller fel när man ställs inför 
svåra frågor. Att använda etiska teorier som hjälpmedel vid etiskt dilemma kan 
hjälpa oss att känna till olika sätt, olika perspektiv när vi resonerar kring etiken 
menar Bengtsson och Lundström (2015, s.131). Enligt Gjerberg, Førde, Pedersen och 
Bollig (2010, s.681) uppger de flesta sjuksköterskor i deras studie att ökad kunskap 
om etik skulle med stor sannolikhet bidra till bättre hantering av etiska utmaningar i 
deras arbete inom den palliativa vården. Mer tid för etiska diskussioner i arbetslaget 
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är också något som många sjuksköterskor eftersträvade menar Gjerberg, Førde, 
Pedersen och Bollig (2010, s.681).   
 
Utifrån denna studies resultat kan vi konstatera att resursbrist många gånger leder till 
etiska dilemman. Att ha resursbrist i form av att utbildad personal saknas som i sin 
tur även leder till tidsbrist hos det personal som finns låter inte som hållbart i 
längden. Detta påverkar både personal men också patienter i negativ bemärkelse. 
Personalen upplever stress i olika former och känner sig otillräckliga för att de inte 
kan ge den vård som de skulle vilja och patienterna får inte den vår som de har rätt 
till. För att uppnå hållbar utveckling inom den palliativa vården är det viktigt att få 
till förändringar på organisations nivå. Arman och Rehnsfeldt (2006, s.127) skriver 
om organisationens etik och menar att vårdens organisation har ett avgörande ansvar 
för att utveckla det vårdande hos vårdaren och att skapa yttre ramar som fungerar 
som stöd och skydd för vårdaren. Vidare fortsätter författarna och menar att vård 
organisationens betydelse inte får underskattas och borde bli föremål för mer 
granskning och forskning för att på det sättet hitta nya och bättre vägar till det som 
utmärker god hälso- och sjukvårdsorganisation.  
 
 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien vara att belysa etiska dilemman inom den palliativa vården 
samt hur deltagarna i vår studie hanterar dessa utifrån deras egna erfarenheter anser 
vi att den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer var rätt metod att 
använda.  Kvalitativa intervjuer handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 17-
18) om att försöka utveckla mening ur de intervjuades erfarenheter, att förstå ämnen 
ur deras perspektiv.  Innan intervjuerna genomfördes tog vi del av relevant litteratur 
där vi fick många bra tips och råd om vad som är viktigt att tänka på när man 
genomför forskningsintervjuer. Trots att vi kände oss väl förbereda var det svårare att 
genomföra intervjuerna än vad vi trodde att det skulle bli.  
 
Om intervjuerna hade genomförts tillsammans istället för var för sig hade det med 
stor sannolikhet lett till mindre stress och eventuellt ännu mer relevant information 
från våra intervjuer. Anledningen till att intervjuerna genomfördes var för sig var för 
att våra deltagare inte skulle känna sig i underläge på något sätt.  Enligt Trost (2010, 
s. 67) kan det vara lämpligt med en intervjuare då risken är mindre att den 
intervjuade känner sig i underläge än om det är två som intervjuar. Men är 
intervjuaren är nybörjare som det var i vårt fall kan det vara värt att fundera kring om 
det ska vara en eller två som intervjuar. 
  
Valet att använda öppna frågor och att ha ett öppet förhållningssätt var rätt val anser 
vi. Förutom att syftet besvarades så upplevde vi också att deltagarna uppskattade 
flexibiliteten under våra intervjuer. Att flexibiliteten fanns under intervjuerna och att 
deltagarna fick vara med och styra lite grann gjorde att de slappnade av relativt 
snabbt och att de kände sig trygga. Eftersom deltagarna kände sig trygga och 
avslappnade ledde det till att vi fick bra relation med våra deltagare vilket är en 
viktig förutsättning för en lyckad intervju menar Trost (2010, s.91) Den stora 
utmaningen med att använda sig av öppna frågor var att hålla den röda tråden under 
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intervjun. Ibland hände det att deltagarna började prata om något som var utanför 
vårt valda område och då gällde det att få de på rätt spår igen vilket kan vara en stor 
utmaning för en ovan intervjuare.  
 
Fördelen med urvalet var att deltagarna i studien hade olika lång erfarenhet av att ha 
arbetat inom den palliativa vården, samt att deltagarnas ålder varierade mellan 30-58 
år vilket resulterade i stor variation när det gäller deltagarnas åsikter och perspektiv. 
Tyvärr kunde inte någon manlig deltagare vara med vilket var målet ifrån början, just 
för att öka variationen så mycket som möjligt. Enligt (Trost 2010, s.137) ska man vid 
kvalitativa intervjuer sträva efter att få så stor variation som möjligt vid urvalet. 
Studien består av sex deltagare, att det inte blev fler beror på den begränsade tiden. 
Eftersom det var svårt att hitta deltagare till studien använde vi oss av 
bekvämlighetsurval. Nackdelen med bekvämlighetsurvalet menar Trost (2010, s.140) 
kan vara att självselektion man får kan innehålla personer som är säregna i vissa 
anseende och för många sådana i en kvalitativ studie är inte att rekommendera menar 
författaren.      
 
Valet att använda den induktiva ansatsen var positivt i den bemärkelsen att vi inte 
hade några exakta teoretiska ramar att följa vid tolkningen av data. I sin tur hoppas vi 
att detta ledde till att vi var mer öppna för olika nyanser i analysarbetet än om vi hade 
följt en viss teoretisk ram. Enlig Kvale och Brinkmann (2014, ss.286-287) kan en 
teoretisk tolkning leda till skevheter där man ser endast de fenomen som kan ses 
genom de teoretiska linserna. Vidare fortsätter författarna och menar att teoretisk 
tolkning i vissa fall kan hindra forskaren att se nya tidigare inte erkända aspekter av 
de fenomen som undersöks.  
 
Förförståelsen är det bagage vi har med oss, våra erfarenheter vårt yrkesmässiga 
perspektiv och det kan vara en tung börda som begränsar forskaren att lära sig något 
nytt av sitt insamlade material menar Malterud (2009, s.44). Fördelen för oss när det 
gäller förförståelsen har varit att vi saknar arbetserfarenhet inom den palliativa 
vården. Detta gjorde att vi inte hade någon större förförståelse eller förutfattade 
meningar kring hur resultatet av studien skulle se ut. Det faktum att vi inte hade 
någon förförståelse utifrån egna erfarenheter eller förutfattade meningar kring vårt 
valda område hoppas vi har lett till mer originell studie och att det ökar studien 
pålitlighet.    
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SLUTSATSER 

Studien visar att sjuksköterskornas upplevelser av etiska dilemman ofta är kopplade 
till situationer där patientens självbestämmanderätt ställs mot pliktetiken. En annan 
orsak till att det uppstår etiskt svåra situationer är när de närståendes vilja skiljs från 
patientens vilja samt resursbrist i form av personalbrist och tidsbrist som leder till att 
etiska dilemman uppstår. Studien visar även att sjuksköterskorna inte använder sig av 
etiska teorier eller principer för att lösa etiska dilemman. När sjuksköterskorna pratar 
om etiska dilemman nämner de inte så ofta etiken, sjuksköterskorna löser situationen 
först och sedan återspeglas etiken i deras handlande och samspel med patienten. 
Kunskapsutveckling kring de etiska principer och teorier skulle kunna leda till att 
sjuksköterskornas etiska praktik utvecklas.  

 

Kliniska implikationer 

Vi hoppas att resultatet av denna studie har bidragit med djupare kunskap om etiska 
dilemman inom den palliativa vården, samt gett en klarare bild hur sjuksköterskorna 
hanterar de komplexa etiska situationer i sitt dagliga arbete. Studiens resultat visar att 
det behövs kompetensutveckling inom den palliativa vården när det gäller etisk 
reflektion, etiska principer och teorier samt hur dessa kan användas som verktyg för 
att hantera etiska dilemman som sjuksköterskorna stöter på i sitt arbete. Att förbättra 
kunskapen kring etiska verktyg i form av etisk reflektion, etiska principer, teorier 
eller normer är inte lösningen på alla etiska dilemman. Men det kan eventuellt 
underlätta för våra sjuksköterskor inom den palliativa vården att hantera svåra etiska 
situationer.         
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                   BILAGA 1 

 
Till avdelningschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två studenter, Maja Dautbegovic och Haleh Vafag som studerar på 
sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 
examensarbete på grundnivå. Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade 
kunskaper inom ett område som sjuksköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. 
Vi avser att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor har inom den palliativa 
vården vid olika etiska dilemman. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade 
sjuksköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta sex sjuksköterskor totalt sett.  
 
Studien vänder sig till sjuksköterskor inom den palliativa vården. Syftet med studien 
är att belysa etiska dilemman som sjuksköterskor stöter på samband med att vårda 
patienter i livets slutskede. Med hjälp av studien vill vi utifrån sjuksköterskornas 
egna erfarenheter belysa olika etiska dilemman inom den palliativa vården som 
sjuksköterskor ställs inför samt hur sjuksköterskor resonerar sig fram till ett svar vid 
ett etiskt dilemma. Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ 
innehållsanalys baserad på halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att 
ske genom bandade intervjuer med sjuksköterskor inom den palliativa vården. Vi 
vänder oss till sjuksköterskor som arbetet minst 2 år på sin nuvarande arbetsplats. 
Intervjuerna kan ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången 
beräknar vi till mellan 30 och 45 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan 
inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 
 
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast 2015-10-31. Bifogat formulär om godkännande skickas till 
nedanstående e-mail adress så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Hälsningar 
 
Dautbegovic Maja                       HalehVafag                                                                                                    
Telefonnummer: XXXXXX                         Telefonnummer: XXXXXX 
Handledare: Lise-Lotte Jonasson 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan Borås 
e-mailadress:                                              Telefonnummer: XXXXXX 
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Godkännande 
 
Undertecknad avdelningschef godkänner härmed att Maida Dautbegovic och Haleh  
Vafagh genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Datum:  
___________________________________________________________________ 
Namn 
 
Titel:  
 
Verksamhet:  
 
Ort: 
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                    BILAGA 2 

 
Samtyckeskrav  
 
Till Informanten  
 
Vi heter Maja Dautbegovic och Haleh Vafagh.  Vi läser sista terminen på 
sjuksköterskeprogrammet i Borås. Nu är det dags för oss att skriva C uppsats och vi 
vill gärna utföra en undersökning på er avdelning. Syftet med studien är att belysa 
etiska dilemman som sjuksköterskor stöter på i samband med att vårda patienter i 
livets slutskede. Med hjälp av studien vill vi utifrån sjuksköterskornas egna 
erfarenheter belysa olika etiska dilemman inom den palliativa vården som 
sjuksköterskor ställs inför samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå vid olika etiska 
frågor. 
 
Nu vill vi fråga dig om du vill delta i vår undersökning, genom att bli intervjuad. Det 
är självklart frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta intervjun. Väljer du 
att vara med garanterar vi full anonymitet. Vi kommer inte att använda oss av några 
namn eller andra personuppgifter som kan leda till att någon person identifieras. Om 
du accepterar så vill vi gärna spela in intervjun för att på det sättet få så mycket 
nyttig information för vår studie som möjligt. Inspelningen av intervjun kommer att 
förstöras så fort det relevanta i innehållet har antecknats.  
 
Om du väljer att vara med i vår studie ber vi dig underteckna nedanstående.  
 
Underskrift: 
____________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
____________________________________________________________________ 
 
Datum:______________________________________________________________ 
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                                                                                   BILAGA 3 

 
Intervjuguide  
 

1. Vilka etiska dilemman ställ du inför i ditt dagliga arbete?  
2. Hur brukar du hantera dessa?  

 


