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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskor inom palliativ vård arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv som beaktar 

patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Etiska dilemman uppstår då sjuksköterskor 

ställs inför ett svårt val där alla alternativ utmanar sjuksköterskans moraliska principer. Syfte: Att belysa 

och sammanställa vilka etiska dilemman som förekommer inom palliativ vård för vuxna patienter utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter. Metod: Föreliggande studie genomfördes som en icke systematisk 

litteraturöversikt med induktiv ansats och sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod inkluderades i 

urvalet. Resultat: Det identifierades tre teman utifrån tidigare studier som undersökt sjuksköterskors 

erfarenheter av etiska dilemman. Dessa var: palliativ sedering, patientens närstående samt organisation 

och kollegor. Resultatet diskuterades mot Ternestedt et al. teori om de sex S:n inom palliativ vård. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever etiska dilemman utifrån tre huvudsakliga teman; palliativ sedering, 

patientens närstående samt organisation och kollegor. Inom dessa tre teman identifierades ett antal etiska 

dilemman som sjuksköterskor upplever i sin profession inom palliativ vård. 
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1. Introduktion 

 

1.2 Problemområde 

Socialstyrelsen (2018) bedömer att ungefär 90 000 personer i Sverige avlider varje år och cirka 

80 procent av dessa har varit i behov av palliativ vård. Den här studien fokuserar på de etiska 

dilemman som uppstår inom den palliativa vården utifrån sjuksköterskors erfarenheter. De 

dilemman som kan uppstå inom den palliativa vården kan involvera patienten, patientens 

närstående, sjuksköterskan såväl som annan sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Etiska dilemman som uppstår inom vården kan innebära problem då de ställer sjuksköterskor 

inför svåra val. I sådana situationer finns ett flertal tillgängliga alternativ för att lösa dessa 

dilemman där samtliga alternativ är etiskt försvarbara. I de fall där ett etiskt dilemma uppstår 

finns inte ett samförstånd angående vad som är rätt val för att lösa dessa (Taylor, 2017). 

Sjuksköterskor kan uppleva etiska dilemma i de fall det finns en anspänning mellan vad 

sjuksköterskan anser vara rätt val i en given situation och vad annan sjukvårdspersonal och 

vårdgivare anser vara rätt val i samma situation. Faktorer som kan påverka sjuksköterskans val är 

maktskillnader, arbetsmiljö samt kunskap gällande etiska principer. Denna anspänning kan 

riskera att sjuksköterskor förhindras från att stötta patienter gällande beslut i livets slutskede som 

hade kunnat bidra till ett bra avslut på livet (McLennon et al., 2013). Därmed kan etiska 

dilemman leda till att sjuksköterskor inte på ett adekvat sätt kan bidra till att patienten får en bra 

död. 

 

Salloch och Breitsameter (2010) menar att etiska dilemman som kan uppstå i en palliativ 

vårdkontext inte endast involverar etiska dilemman som en inre konflikt utan involverar även 

interpersonella konflikter mellan sjuksköterska och patient, patientens närstående samt annan 

vårdpersonal. Vanliga källor till etiska dilemman involverar bland annat skilda synsätt eller 

åsikter gällande hur patienten ska stöttas i dödsprocessen, olika uppfattningar om vad som är 

sjuksköterskans arbetsuppgifter eller plikt samt uppfattningar relaterade till patientens 

inställningar till föda, vätska och medicinering (Salloch & Breitsameter, 2010). Denna 
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litteraturstudie ämnar belysa etiska dilemman inom palliativ vård från sjuksköterskors 

perspektiv.  

 

1.3 Bakgrund 

 

1.3.1 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkt som valts inför denna litteraturstudie är De sex S:n som är 

beskrivna av Ternestedt et al. (2017). De sex S:n är en personcentrerad omvårdnadsteori som har 

sitt fokus på palliativ vård och patientens dödsprocess. De centrala begreppen inom denna teori 

är patientens självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang 

samt strategier i mötet med döden. 

De 6 S:n visar vem en individ är och avspeglar dennes vårdbehov och hur dessa möts samt hur 

det påverkar individens syn på sig själv (Ternestedt et al, 2017). De 6 S:n och relationerna 

mellan dessa utgår från ett holistiskt perspektiv och de är svåra att skilja åt, då de har en 

ömsesidig påverkan på varandra. Med andra ord kan de 6 s:n beskrivas som olika dimensioner av 

en helhet. Enligt Ternestedt et al. (2017) syftar Självbestämmandet på patientens psykologiska 

behov och vikten av att patienten är en aktiv medaktör i sitt eget liv. Sociala relationer bygger på 

patientens sociala behov i form av gemenskap med familj och vänner. Sammanhang och val av 

strategier i mötet med döden speglar det existentiella och andliga behovet. Dessa två 

dimensioner fokuserar på vikten av att känna en tillhörighet och att patienten får möjlighet till att 

berätta om sitt levda liv, men även att fundera över livets mening och vad som händer efter 

döden. Symtomlindring är väsentligt då det uppmärksammar patientens fysiska och kroppsliga 

lidande. De fem S:n som är beskrivna i stycket ovan, leder tillbaka till och påverkar 

huvudbegreppet, Självbild.   

1.3.2 Palliativ vård 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som 

ämnar att förbättra livskvaliteten hos en patient och dennes närstående som står inför problem 

relaterat till en livshotande sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2018) kan palliativ vård definieras 

som “hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala 
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och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående”. Den palliativa vårdens 

förhållningssätt är ett holistiskt perspektiv som ska beakta patientens fysiska, psykiska, sociala 

samt existentiella behov för att en helhetsbild av patienten och dennes behov ska bildas 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Enligt Socialstyrelsen (2018) är det fundamentalt för all personal inom hälso- och sjukvård och 

social omsorg (vård och omsorg) att ha ett palliativt förhållningssätt gentemot patienter med 

kroniska sjukdomar där livets slut närmar sig. Vidare, definierar Socialstyrelsen ett palliativt 

förhållningssätt som ett ”-förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom 

att stödja individen att leva med värdighet och med högsta möjliga livskvalitet i livets slutskede”. 

Detta inkluderar patienternas möjlighet till välinformerad medverkan i beslut om sin egen vård 

och behandling men det belyser även vikten av att ha närståendes behov i beaktning. 

Värdighet är ett centralt begrepp inom palliativ vård och det finns ett antal faktorer som är 

nödvändiga för att denna värdighet ska uppnås. De mest essentiella av dessa faktorer är att se 

människan bakom sjukdomen, behandla patienterna med respekt, förse patienterna med fysiskt 

och emotionellt stöd och att tillgodose patienternas önskningar i den grad det är möjligt (Crump, 

2019). 

Det går att finna tre palliativa förhållningssätt som alla skiljer sig men som inte nödvändigtvis 

utesluter varandra. Dessa är basal palliativ vård, hälsofrämjande palliativ vård samt specialiserad 

palliativ vård. Med basal palliativ vård menas att alla yrkesutövare inom hälso- och sjukvården 

ska ha en grundläggande kompetens inom palliativ vård och att det ska kunna erbjudas till alla 

patienter med palliativt vårdbehov oavsett var patienten vårdas. Hälsofrämjande palliativ vård 

innebär att patienten ges ett socialt och praktiskt stöd i vardagslivet; att information och kunskap 

gällande vård och behandling i livets slutskede ges och att patienten ges aktiv hjälp för 

förändring av sin livsstil. Det specialiserade förhållningssättet riktar sig uteslutande på palliativ 

vård och denna typ genomförs av specialiserade multiprofessionella team (Friberg & Öhlén, 

2009). 

1.3.3 Sjuksköterskans profession inom palliativ vård 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens innefattar omvårdnad vilket omfattar ett 

vetenskapligt kunskapsområde såväl som ett patientnära arbete med en grund i den humanistiska 
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människosynen. Detta perspektiv innebär att alla individer är unika, har sina individuella behov 

och att alla människor har ett lika värde. Det är den legitimerade sjuksköterskan som är ansvarig 

för och som leder omvårdnadsarbetet med patienter och ansvarar självständigt för kliniska beslut 

som ger möjligheter till förbättring, bibehållning eller återskaffandet av hälsa. Sjuksköterskan 

ansvarar också för hantering av problem, sjukdom och funktionsnedsättning samt bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Förutom att den legitimerade sjuksköterskan ska 

jobba självständigt så är det även sjuksköterskans uppgift att jobba tillsammans med patienten, 

patientens närstående och annan vårdpersonal gällande bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering relaterat till omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsarbetet är ett brett 

område som är fokuserat på patientens grundläggande behov och innebär en helhetssyn som 

innefattar en fysisk, psykosocial, andlig och kulturell dimension (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). 

Enligt ICNs (International Council of Nurses) etiska kod har sjuksköterskan inte endast ett 

ansvar till patienten utan även ett ansvar gentemot patientens närstående och är ansvarig för ett 

respektfullt bemötande till dem. Denna etiska kod nämner vidare att om en intressekonflikt 

uppstår mellan patienten och dennes närstående ska patienten ges prioritet. Sjuksköterskan har 

alltså ett ansvar relaterat till de närståendes önskemål så länge det inte sker på bekostnad av 

patientens önskemål (ICN, 2012). 

Det palliativa förhållningssättet som Socialstyrelsen (2018) beskriver stämmer väl överens med 

den legitimerade sjuksköterskans kompetensbeskrivning gällande att omvårdnadsarbetet är ett 

helhetsperspektiv med syfte att främja patientens välbefinnande och livskvalitet fram till livets 

slut. 

1.3.4 Etik och etiska dilemman 

International Council of Nurses (ICN) formulerade 1953 en etisk kod för sjuksköterskor. Denna 

etiska kod granskas regelbundet för att anpassas till utvecklingen av professionen såväl som 

samhället och reviderades senast 2012. Koden beskriver hur en respekt för mänskliga rättigheter, 

rätten till ett värdigt liv och ett respektfullt bemötande bör vara grundläggande för 

sjuksköterskans profession. Koden är vidare indelad i de fyra olika områdena allmänhet, 
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yrkesutövning, medarbetare samt profession i relation till sjuksköterskan och sammanfattar 

etiska riktlinjer (ICN, 2012). 

Etik och det nära besläktade begreppet moral har ett fokus på en individs normer och 

värderingar. Etiken kan sägas vara de reflektioner som påverkar och vägleder vår moral och 

moralen i sig är vad individen aktivt har för normer och värderingar och vad individen gör 

utifrån dessa. Med värderingar menas vad en individ till exempel tycker är bra eller dåligt och 

sant eller osant. Med normer menas en form av regler eller riktlinjer som styr individens 

handlande i relation till sig själv och andra (Öresland & Lützén, 2014). 

Enligt Sandman och Kjellström (2018) ska etiska principer vara förankrade i etiska teorier. 

Etiska principer kan i sin tur vara till grund för handlingsregler genom att vägleda sjuksköterskor 

i konkreta situationer. Fyra centrala principer inom vårdetik och medicinsk etik är; att göra gott, 

att inte skada, att respektera autonomi samt att vara rättvis. Principerna är styrande i centrala 

aspekter inom vårdande och medicinsk behandling och har varit av vikt i samband med 

reflektion av etiska dilemman inom hälso- och sjukvård (Sandman & Kjellström, 2018).  

Etiska principer är inte universella utan skiljer sig mellan olika områden och professioner. 

Medicinsk etik kan ses som en underkategori av den så kallade bioetiken vilket inkluderar 

omvårdnadsetik såväl som klinisk etik. Klinisk etik är en gren inom den medicinska etiken och är 

den etik som är relevant för utövare av omvårdnadsarbete som till exempel sjuksköterskans 

profession. Den viktigaste aspekten och det primära målet av klinisk etik för omvårdnadsarbete 

är att den bästa möjliga omvårdnad ska ges patienten (Taylor, 2017). 

Ett etiskt dilemma kan definieras som en situation där ett val behöver göras mellan 

konkurrerande värden och att det kommer få konsekvenser, oavsett vilket val som görs. Därav 

kan ett dilemma exempelvis uppstå om en sjuksköterska tvingas välja mellan olika alternativ 

som anses vara lika önskvärda eller icke önskvärda, men det kan även uppstå när en 

sjuksköterska tvingas kompromissa eller agera mot sina egna professionella värderingar. Detta 

kan i sin tur resultera i att sjuksköterskan blir begränsad i sitt arbete vilket kan leda till att 

sjuksköterskans förmåga att förse patienter med högkvalitativ omvårdnad blir negativt påverkad 

och patienten blir lidande (Haahr et al. 2020). 
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1.4 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att belysa etiska dilemman som förekommer inom palliativ 

vård för vuxna patienter utifrån sjuksköterskors erfarenheter.  

 

2. Metod  

 

2.1 Design 

För att besvara syftet genomfördes en icke systematisk litteraturöversikt. Denna design beskriver 

det aktuella kunskapsläget genom att sammanställa och redovisa ett flertal tidigare studier. Detta 

för att sedan kunna skapa en tydlig överblick som kan användas för att besvara specifika 

frågeställningar inom det relevanta området (Kristensson, 2014).  

 

2.2 Urval 

För att avgränsa sökningarna i de databaser som användes applicerades olika inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna som användes för att avgränsa sökningarna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och att artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats. Utöver 

detta skulle artiklarna vara fritt tillgängliga och genomförda i västerländska länder. 

Exklusionskriterierna för sökningarna var att artiklarna inte fick vara äldre än 15 år och att 

patienterna skulle vara vuxna det vill säga inte vara yngre än 18 år.  

2.3 Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av databaserna Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), PubMed och PsycInfo. CINAHL är en relevant databas då 

flertalet artiklar som publicerats har omvårdnadsforskning som utgångspunkt. Pubmed är den 

största och mest använda databasen och de vetenskapliga artiklarna som publiceras här är 

framför allt av medicinvetenskaplig karaktär. Artiklarna som publiceras på PsycInfo grundar sig 

framför allt i psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Medical Subject Headings 

(MeSH) användes vid sökning i PubMed då det är en ämnesordlista med indexord som finns 

definierade och katalogiserade i databasens egen ordlista (Kristensson, 2014). För sökning i 

databasen CINAHL användes Cinahl Subject Headings vilket är den indexerande ordlistan för 

denna databas och för sökning i PsycInfo användes APA Thesaurus som är motsvarigheten i den 
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databasen. Utöver dessa indexerade ord användes även fritextsökningar med relevanta termer. 

Booleska operatorer som AND och OR användes i alla databaserna för att koppla ihop de 

indexerade orden och fritextsökningarna till varandra och för att minska antalet icke relevanta 

artiklar och studier (Tabell 1, 2 & 3).  

Därefter applicerades inklusionskriterierna som involverade att artiklarna inte skulle vara äldre 

än 15 år i CINAHL och PsycInfo och inte äldre än 10 år i PubMed, att de skulle vara skrivna på 

engelska, att artiklarna endast skulle ha fokus på vuxna individer samt att de skulle vara 

tillgängliga i fulltext utan kostnad. Anledningen till att artiklar ej äldre än 10 år användes som 

inklusionskriterie i PubMed till skillnad från artiklar ej äldre än 15 år var att sökningen fann ett 

för stort antal artiklar om detta användes som kriterie. De indexerade sökord som användes var; 

Palliative care, Terminal care, End of life care och Ethics. Termer som användes vid 

fritextsökning var; Nurses’ experiences, Nurses’ attitudes, Ethical dilemmas och Ethical issues.  

 

2.3.1 Sökschema 

 
 Tabell 1: Sökschema för databassökning i CINAHL mellan år 2006-2021

 
 Sökning               Sökord                         Antal träffar    Lästa abstract      Lästa i fulltext   Granskade med mall    Inkluderade i resultatet          
 nummer (#) 

 
 #1           Nurses’ Attitudes OR      16, 973           0        0         0                                0 

                Nurses’ experiences 

 

 #2           Ethics OR Ethical Issues  6, 476           0        0                            0                                0 

   OR Ethical Dilemmas 

 

 #3   Palliative Care OR          11, 562           0        0         0                                0 

                Terminal Care             

                OR End of Life Care 

 

 #4           #1 AND #2 AND #3         108        108                    19                          12                               5 

 
 Begränsningar: 2006-2021, English, Full Text, Abstract Available, All Adult. CINAHL=Cumulative Index to Nursing and Allied Health   

 Literature. Sökningen gjordes den 14 april 2021  

 

Tabell 2: Sökschema för databassökning PubMed mellan år 2006-2021 

 
 Sökning               Sökord                         Antal träffar     Lästa abstract    Lästa i fulltext    Granskade med mall     Inkluderade i resultatet 

 nummer (#) 

 
 #1          Nurses’ Attitudes OR        6, 365            0       0          0                               0   

               Nurses’ experiences 



11 

 

 

 #2          Ethics OR Ethical Issues  38, 031            0       0                       0                               0 

  OR Ethical Dilemmas 

 

 #3  Palliative Care OR           12, 487            0       0                       0                               0 

               Terminal Care  

               OR End of Life Care 

 

 #4          #1 AND #2 AND #3          103          103                   8         4                               0 

 
 Begränsningar: 2006-2021, English, Free Full Text, Abstract Available, Adult 19+. Sökningen gjordes den 14 april 2021.  

 

 

 Tabell 3: Sökschema för databassökning i PsycInfo mellan år 2011-2021

 
 Sökning               Sökord                         Antal träffar     Lästa abstract    Lästa i fulltext    Granskade med mall     Inkluderade i resultatet 

 nummer (#) 

 
 #1          Nurses’ Attitudes OR       11, 703            0       0          0                               0 

               Nurses’ experiences 

     

 #2          Ethics OR Ethical Issues  16, 002              0       0          0                               0 

  OR Ethical Dilemmas 

 

 #3  Palliative Care OR           7, 638                0       0          0                               0 

               Terminal Care  

               OR End of Life Care 

 

 #4          #1 AND #2 AND #3        127                  127      13         5                                2 

 
 Begränsningar: 2011-2021, English, Linked Full Text, Peer-Reviewed, Adulthood (18 yrs & older). Sökningen gjordes den 14 april 2021. 

 

2.4 Granskning av valda artiklar  

Författarna använde sig av en granskningsmetod beskriven av Kristensson (2014) för granskning, 

vilket innebar att abstract lästes för att minska antalet artiklar. När relevanta artiklar valts ut från 

läsning av abstract, lästes artiklarna igenom översiktligt i fulltext och de som ansågs vara mest 

relevanta lästes sedan i sin helhet. Därefter valdes de artiklar ut som bedömdes vara tillräckligt 

relevanta för att genomgå granskning via granskningsmall från SBU. Den granskningsmall från 

SBU som användes var Bedömning av studier med kvalitativ metodik.  

Granskningsmallen som användes är uppdelad i åtta olika områden. Dessa områden är 

Överensstämmelse mellan filosofisk hållning/teori och urval och metodik i studien, Deltagare, 

Datainsamling, Analys, Forskaren, Relevans, Koherens samt Tillräckliga data. 

Kvalitetsgranskningen inleddes med att författarna oberoende av varandra granskade samtliga 
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artiklar. Därefter jämfördes granskningen med varandras resultat. Detta gjordes för att undvika 

bias i högsta möjliga grad och för att stärka kvalitetsgranskningens trovärdighet, reliabilitet och 

validitet (Polit & Beck, 2018). Varje område gavs en poäng i form av ett procentuellt värde för 

att underlätta i bedömningen av artiklarnas kvalité. Identifierades allvarliga brister som hade en 

påverkan på resultatet, bedömdes artiklarna som ogiltiga. Inga sådana brister identifierades under 

granskningen. Vid en poäng på 50 procent eller under bedömdes artiklarna vara av låg kvalité 

och exkluderades. Vid en poäng mellan 50 och 70 procent bedömdes artiklarna vara av 

medelhög kvalité och vid en poäng på över 70 procent bedömdes artiklarna vara av hög kvalité. 

Endast artiklar med hög kvalitet inkluderades i undersökningen. Efter slutförd granskning av 

artiklarna bedömdes sju vara av hög kvalitet varav fem var från CINAHL och två var från 

PsycInfo. Inga artiklar från PubMed bedömdes vara av tillräcklig relevans och kvalitet.  

2.5 Analys av data 

Integrerad analys med induktiv ansats användes för att granska de inkluderade artiklarna. En 

induktiv ansats eller slutledning är en utvecklingsprocess som innebär att en helhet bildas av 

delarna utifrån specifika observationer och att en hypotes eller teori därefter formuleras (Wallén, 

1996).  

 

De artiklar som mötte inklusionskriterierna och ansågs ha en hög kvalitet analyserades sedan 

med integrerad analys beskriven av Kristensson (2014). Analysen genomfördes i tre steg. I det 

första steget läste båda författarna igenom de utvalda artiklarna enskilt med avsikt att identifiera 

övergripande likheter och skillnader i resultatet. I det andra steget identifierades olika kategorier 

som sammanfattar de gemensamma resultaten i artiklarna. I det tredje steget gjordes en 

sammanställning av resultaten under de identifierade kategorierna.  

 

2.6 Forskningsetiska avvägningar 

Litteraturstudien använder sig av helsingforsdeklarationen som innehåller etiska principer för 

medicinsk forskning som involverar människor. Det primära syftet med forskning är att generera 

ny kunskap, men enligt helsingforsdeklarationen kan detta aldrig gå före individens välbefinnande 

(World Medical Association [WMA], 2018). Författarnas arbete med litteraturstudien har präglats 

av ett etiskt förhållningssätt och författarna har haft deltagarnas integritet i åtanke. Artiklarna som 

författarna valde att inkludera i studiens resultatdel skulle uppfylla de fyra etiska huvudprinciperna 
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i helsingforsdeklarationen och vara godkända av en etikprövningsmyndighet eller liknande. Dessa 

forskningsetiska principer är autonomiprincipen där forskningen ska ske med respekt för 

individens rätt att bestämma själv, nyttoprincipen som innebär att forskningen ska överväga de 

risker som finns med undersökningen, inte skada-principen som bygger på att undvika eller 

minimera risken för skada och rättviseprincipen som fokuserar på att deltagarnas medverkan i 

studien ska ske på lika villkor och att samtliga deltagare behandlas rättvist (Kristensson, 2014). 

Författarna har dessutom varit noggranna med att enbart dokumentera sjuksköterskornas 

upplevelser i resultatet och utelämnat egna värderingar.    

 

 

3. Resultat  

Resultatet av denna studie utgår från sju vetenskapliga artiklar som alla var av kvalitativ design. 

Samtliga studier genomfördes i västerländska länder och detta inkluderar; Sverige, Norge, 

Nederländerna, Storbritannien och USA. Deltagarantalet i studierna varierade mellan n = 6 och n 

= 22. Studierna undersökte legitimerade sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom 

palliativ vård av vuxna patienter. Tre huvudteman genererades i samband med analysprocessen: 

Palliativ sedering, Patientens närstående samt Organisation och Kollegor 

 

3.1 Palliativ sedering 

Ett av de gemensamma teman som framkom i de valda artiklarna var etiska dilemman relaterade 

till palliativ sedering. I en studie av Rietjens et al. (2007) som ämnade att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter och inställningar till palliativ sedering intervjuades 16 legitimerade 

sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor rekryterades till studien från en palliativ vårdavdelning 

(n=10) samt från en intensivvårdsavdelning (n=6). I en studie av DeVries och Plaskota (2017) 

vars syfte var att undersöka vilka etiska dilemman sjuksköterskor på ett hospice upplevde vid 

palliativ sedering hos cancerpatienter intervjuades sju sjuksköterskor. I båda dessa studier 

beskrevs palliativ sedering vid två olika typer av situationer. Situationer då patienten upplever ett 

fysiskt lidande och situationer då patienten upplever ett icke-fysiskt lidande. Med fysiskt lidande 

avsåg författarna symtom i form av smärta, andnöd, terminal oro och kräkningar och ett icke-

fysiskt lidande omfattar existentiellt och emotionellt lidande i form av till exempel ångest och 

oro. (DeVries & Plaskota, 2017; Rietjens et al., 2007). 
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Vidare beskrev sjuksköterskorna i dessa studier att de upplevde etiska dilemman relaterat till 

huruvida palliativ sedering påverkar patientens dödsprocess då de uppfattade det som oklart om 

palliativ sedering påskyndade dödsprocessen och därmed bidrog till patientens död. 

Sjuksköterskorna var tveksamma till palliativ sedering om sådant var fallet (DeVries & Plaskota, 

2017). Rietjens et al. (2007) utvecklade detta dilemma utifrån tre perspektiv. Dessa perspektiv 

var att 1) palliativ sedering påskyndade inte dödsprocessen, 2) att ett livsförkortande genom 

palliativ sedering var acceptabelt då det var det enda sättet att underlätta patientens lidande och 

3) att det är en fin linje mellan palliativ sedering och eutanasi. I studien av DeVries och Plaskota 

(2017) beskrev sjuksköterskorna en större osäkerhet huruvida appliceringen av palliativ sedering 

bidrog till patientens död eller inte. Sjuksköterskorna beskrev att palliativ sedering var något de 

ofta reflekterade över och det bidrog till ett starkt ångestpåslag i de fall då de bedömde det vara 

en bidragande faktor till patientens död.  

 

Sjuksköterskor beskrev även etiska dilemman gällande medicinering som appliceras vid palliativ 

sedering. Relaterat till den variation av vilken dos som skulle ges i samband med palliativ 

sedering. Detta ledde till en osäkerhet och tvivel hos sjuksköterskorna om palliativ sedering var 

rätt medicinsk åtgärd (DeVries och Plaskota, 2017; Rietjens et al., 2007).  

 

Sjuksköterskornas erfarenheter av palliativ sedering var inte enkom negativa. Även fördelaktiga 

aspekter med palliativ sedering beskrevs. En aspekt som uppmärksammades var att palliativ 

sedering förbättrade livskvaliteten för patienterna i livets slutskede eftersom den fysiska smärtan 

och andra symtom eliminerades, vilket i sin tur ledde till en fridfull död. En annan anledning till 

varför sjuksköterskor upplevde palliativ sedering som positivt var att det respekterade patientens 

önskan. En tredje aspekt av palliativ sedering var att sjuksköterskorna uppfattade att det hade en 

gynnsam effekt på patientens närstående som kunde uppleva en fridfull känsla och att deras 

anhörig fick ett fint avslut efter en lång tids lidande som följd. (DeVries & Plaskota, 2017; 

Rietjens et al., 2007).  
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3.2 Patientens närstående 

Andra etiska dilemman som beskrevs var relaterat till patientens närstående, vilket inkluderar 

patientens kärnfamilj, annan familj, släkt och vänner (Hold, 2017; Ramvi & Ueland, 2019; 

Karlsson et al., 2013; Hemberg & Bergdahl, 2019; Sandman et al., 2017). Dessa dilemman 

kunde uppstå när sjuksköterskorna upplevde att patientens närstående försökte få kontroll över 

vårdsituationen och därför motsatte sig till olika typer av vårdinterventioner (Sandman et al. 

(2017). 

 

Resultatet av studierna (Hold, 2017; Karlsson et al., 2013; Ramvi & Ueland, 2019; Sandman et 

al., 2017) visade att sjuksköterskorna upplevde etiska dilemman när patienten själv hade svårt att 

uttrycka sina behov. Det kunde få till följd att familjemedlemmar eller närstående tog över och 

blev patientens talesperson. Exempel på sådana etiska dilemman i hemvårdsmiljö var enligt 

Karlsson et al. (2012) när patientens närstående satte sig emot sjuksköterskornas förslag gällande 

utökande av hjälpmedel och mer frekventa besök från hemtjänstpersonal. Sjuksköterskorna 

upplevde i sådana situationer att patienten inte vågade argumentera emot sina närstående, vilket 

kunde resultera i att etiska dilemman uppstod till följd av att patienten inte fick den vård och 

hjälp som var nödvändig (Karlsson et al., 2012). Även sjuksköterskor i hospicemiljö ansåg att 

patienternas behov och möjligheten att utföra en adekvat omvårdnad kunde försvåras av 

närstående (Hold, 2017).  

 

Andra etiska dilemman som beskrevs relaterade till patientens anhöriga var brist på samarbete 

eller närståendes negativa inställningar och beteenden som hindrade sjuksköterskorna från att ge 

patienten den professionella hjälp som patienten behövde och ville ha (Karlsson et al., 2012) 

eller att patientens närstående förnekade att patienten var allvarligt sjuk eller döende (Sandman 

et al., 2017; Karlsson et al., 2012). I en annan studie beskrev sjuksköterskorna hur närstående 

vägrade att överlåta omvårdnadsansvaret till vårdpersonalen till följd av att de inte litade på 

vårdpersonalens kompetens och att detta i sin tur kunde förorsaka etiska dilemman (Ramvi & 

Ueland, 2019).  
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3.3 Organisation och Kollegor 

I flertalet studier (Hold, 2017; Karlsson et al., 2012; Sandman et al., 2017) identifierades etiska 

dilemman relaterade till organisationen och kollegor. Studien av Hold (2017) undersökte hur 

erfarna sjuksköterskor på hospice hanterade vardagliga etiska dilemman relaterat till vård i livets 

slutskede. Studien av Karlsson et al. (2012) ämnade att skapa en ökad förståelse av 

sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman i patientens eget hem. I Sandman et al. (2017) 

studie var syftet att beskriva etiska dilemman som personal inom den palliativa vården mötte för 

att sedan försöka att utveckla anpassade organisatoriska värderingar med syfte att underlätta 

hanteringen av dessa dilemman. 

 

I dessa studier beskrev sjuksköterskorna hur bristande samarbete mellan kollegor kunde leda till 

etiska dilemman (Karlsson et al., 2012; Sandman et al., 2017). Till exempel upplevde 

sjuksköterskorna att de inte erbjöds tillräckligt stöd från läkare och att kommunikationen 

gällande behandling var bristfällig (Karlsson et al., 2012; Sandman et al., 2017). Ett annat 

exempel som beskrevs av sjuksköterskorna var bristande kommunikation mellan kollegorna och 

att detta var en produkt av en utbredd okunskap gällande deras respektive yrkesroller. 

Sjuksköterskorna upplevde att detta kunde leda till missförstånd och bristfällig vård, vilket i sin 

tur kunde resultera i etiska dilemman i samband med palliativ vård (Karlsson et al., 2012; 

Sandman et al., 2017). 

 

Ett annat etiskt dilemma som identifierats i relationen mellan sjuksköterska och organisationen 

var dilemman gällande skillnader eller motsättningar i målsättning (Hold, 2017; Karlsson et al., 

2012; Sandman et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att detta hindrade dem från att uppfylla 

sin roll och hade en negativ påverkan på deras förutsättningar att underlätta en god död för 

patienten (Hold, 2017). Sjuksköterskor menade att skilda målsättningar ökade risken för etiska 

dilemman (Sandman et al., 2017). Skillnader och motsättningar i målsättning rapporterades 

mellan sjuksköterskor såväl som mellan sjuksköterskor och andra professioner. Detta kunde 

uttrycka sig i en brist av konsensus mellan sjuksköterskorna och deras kollegor vilket riskerade 

att ha en negativ påverkan på patientens palliativa omvårdnad (Karlsson et al., 2012; Sandman et 

al., 2017). 
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4. Diskussion  

 

4.1 Diskussion av vald metod  

Vald metod för att besvara studiens syfte var en litteraturöversikt. Eftersom studiens syfte var att 

belysa och sammanställa vilka etiska dilemman som förekommer inom palliativ vård för vuxna 

patienter utifrån sjuksköterskors erfarenheter ansågs denna metod vara av relevans. Kristensson 

(2014) argumenterar för att en systematisk litteraturöversikt bör genomföras för att öka 

resultatets tillförlitlighet och kvalité. En icke systematisk litteraturöversikt använder sig av 

samma struktur som den systematiska litteraturöversikten, men den stora skillnaden är att en 

systematisk litteraturöversikt strävar efter att granska och sammanställa all relevant litteratur, 

medan en icke systematisk litteraturöversikt enbart inkluderar de studier som stämmer överens 

med syftet (Kristensson, 2014). En icke systematisk litteraturöversikt bedömdes vara en lämplig 

metod att använda för att uppnå studiens syfte. Detta på grund av att en litteraturöversikt 

bedömdes ge en möjlighet att belysa studier från olika länder och inom olika miljöer och därmed 

skapa helhetsbild av erfarenheterna av sjuksköterskor som grupp snarare än erfarenheterna inom 

specifika vårdavdelningar eller i ett specifikt land. På grund av en begränsad tidsram 

genomfördes ej en systematisk litteraturöversikt. 

 

För att identifiera relevanta artiklar användes databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed och 

då litteraturstudien ämnade att sammanställa kvalitativa forskningsresultat inom området 

exkluderades de kvantitativa artiklar som dök upp i sökningen. Enligt Polit och Beck (2018) så 

går kvalitativ forskning ut på att kontinuerligt undersöka och tolka data och är en mer flexibel 

metod för datainsamling än kvantitativ forskning. Den kvalitativa designen utmärks av sitt 

holistiska förhållningssätt till att presentera information. Det vill säga att bidra med ett mer 

djupgående perspektiv till skillnad från det kvantitativa förhållningssättet som bidrar med ett 

bredare och mer generaliserbart resultat (Polit & Beck, 2018).  

 

Sökorden som användes i artikelsökningen var de samma i samtliga databaser. Det vill säga att 

sökorden inte anpassades efter de olika databasernas inriktningsområden. Detta kan ses som en 

brist då det kan ha begränsat antalet träffar. Att sökorden var de samma i samtliga databaser kan 

även ses som en fördel, eftersom det bidrar till en mer konsekvent sökning i form av att det 
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säkerställer att sökningarna i de olika databaserna generar liknande artiklar som håller sig till det 

valda ämnet och minskar risken för icke relevanta träffar.  

 

Angående studiens urval så applicerades ett antal inklusionskriterier. Författarna inkluderade 

enbart studier som var skrivna på engelska, vilket kan ha resulterat i att artiklar som annars varit 

relevanta för att besvara studiens syfte exkluderades. Ett annat inklusionskriterium var att endast 

inkludera studier som var genomförda i västerländska länder. I samband med granskning av 

abstracts identifierades det att en stor del av studierna som inte genomfördes i västerländska 

länder, uppmärksammade kulturella och religiösa aspekter kopplat till etiska dilemman i palliativ 

vård, vilket inte framkom i de inkluderade studierna. En nackdel med att enbart inkludera studier 

som genomförts i västerländska länder är att resultatet inte beskriver de religiösa aspekterna som 

kan påverka hur etiska dilemman upplevs inom palliativ vård.   

 

4.2 Diskussion av framtaget resultat 

De sju valda artiklarna som användes i denna studie hade alla gemensamt att de undersökte 

sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård. Resultatet av den icke 

systematiska litteraturgranskningen resulterade i tre teman, Palliativ sedering, Patientens 

närstående och organisation och kollegor. 

 

4.2.1 Palliativ sedering 

Resultatet av denna studie visade att palliativ sedering var ett område där sjuksköterskor 

upplever etiska dilemman (Devries & Plaskota, 2017; Rietjens et al., 2007). I dessa studier 

framkom det att sjuksköterskor upplevde palliativ sedering som nära besläktat med eutanasi. 

Sjuksköterskor beskrev palliativ sedering som ett etiskt dilemma då de ansåg att det påskyndade 

dödsprocessen (Devries & Plaskota, 2017; Rietjens et al., 2007). Ternestedts et al. (2017) 

omvårdandsteori för personcentrerad palliativ vård ämnar att genom de sex S:n skapa 

förutsättningar till en god död för patienten. Sjuksöterskorna upplevde att palliativ sedering 

påskyndade dödsprocessen och kunde leda till patientens död vilket strider mot teorins syfte. 

Resultatet från den här undersökningen stärktes av en tidigare studie (Abarshi et al., 2014) som 

hade till syfte att undersöka sjuksköterskors upplevelser och perspektiv gällande palliativ 

sedering och övrig sedering i livets slutskede. Även denna studie fann att sjuksköterskor 
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upplevde gränsen mellan vissa typer av palliativ sedering och eutanasi som tunn. I vissa fall 

upplevdes även palliativ sedering vara det samma som eutanasi då det ansågs ha intentionen att 

påskynda dödsprocessen med skillnaden att det var mer subtilt i sin intention (Abarshi et al., 

2014).  

Resultatet visade även att etiska dilemman uppstod gällande palliativ sedering som medicinsk 

åtgärd. Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet och de uttryckte att de tvivlade på om palliativ 

sedering var rätt medicinsk åtgärd i vissa situationer. De uttryckte ibland en osäkerhet om 

palliativ sedering användes i situationer då det funnits andra alternativ för symtomlindring 

(DeVries och Plaskota, 2017; Rietjens et al., 2007).  Patienten förlorar i ett sederat tillstånd sin 

förmåga till kommunikation och autonomi. Denna bristande förmåga till autonomi kan ses som 

något som går emot ett av de sex S:n, nämligen självbestämmande då patienten vid palliativ 

sedering förlorar möjligheten att vara en aktiv medaktör i sitt liv. Det är dock av vikt att då 

uppmärksamma att S:et symtomlindring i modellen används främst för att belysa ett fysiskt 

lidande (Ternestedt et al., 2017) och att om patienten själv tar beslutet gällande palliativ sedering 

är det patientens självbestämmande som uppfylls. Palliativ sedering används då andra åtgärder 

för symtomlindring ej är tillräckliga (Lindqvist & Rasmussen, 2014). I en tidigare studie av Beel 

et al. (2006) beskrevs det att sjuksköterskor upplevde etiska dilemman gällande om palliativ 

sedering var en lämplig medicinsk åtgärd för att behandla psykiskt lidande. Enligt Rietjens et al. 

(2007) grundar sig sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman relaterat till palliativ sedering 

i när och hur det används som åtgärd. 

 

4.2.2 Patientens närstående 

Resultatet visade även att sjuksköterskor upplevde etiska dilemman i relationen till anhöriga. I 

studierna (Hold 2017; Karlsson et al., (2013); Ramvi & Ueland, 2019; Sandman et al., 2017) 

beskrev sjuksköterskor att familjemedlemmar och anhöriga förde patientens talan när patienten 

själv hade svårt att uttrycka sina behov och att detta i sin tur kunde resultera i etiska dilemman. 

Ternestedt et al. (2017) omvårdnadsteori, de sex S:n, beskriver vikten av att bevara patientens 

självbild i livets slutskede. Ternestedt et al. (2017) menar att patientens självbestämmande är 

väsentligt för att värna om patientens självbild. I en tidigare studie av Muldrew et al (2019) 

framkom det att patientens närstående hade en stark anknytning till de etiska dilemman som 

uppstod inom palliativ vård. Sjuksköterskor beskrev hur närstående ansträngde sig för att 
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kontrollera beslut gällande patientens vård och att detta i sin tur låg till grund för etiska 

dilemman (Muldrew et al., 2019). Hold et al (2017) menar att sjuksköterskor behöver en ökad 

förståelse gällande hantering av oenigheter med patientens närstående för att eventuellt kunna 

hantera sådana situationer.  

 

4.2.3 Organisation och kollegor 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde etiska dilemman i relationen till kollegor. I 

studierna (Karlsson et al., 2012; Sandman et al., 2017) beskrev sjuksköterskorna att bristande 

samarbete och bristande kommunikation mellan kollegor var vanligt förekommande inom 

palliativ vård och att det i sin tur kunde leda till att etiska dilemman uppstod. Enligt Ternestedt et 

al. (2017) omvårdnadsteori är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal utför en 

gemensam vårdplan utifrån de sex S:n, för att uppnå en personcentrerad palliativ vård. Vidare 

menar Ternestedt et al. (2017) att vårdpersonalens samarbetsförmåga är en väsentlig faktor för 

att vårdpersonalen i sin tur ska kunna arbeta utefter vårdplanen. En tidigare studie (Stievano et 

al., 2018) beskrev vikten av välfungerande samarbete mellan kollegor, men att det fanns tillfällen 

då samarbetet var bristfälligt. Sjuksköterskor upplevde att både läkare, men även kollegor från 

den egna professionen kunde uppvisa respektlösa beteenden. Enligt Stievano et al. (2018) kunde 

detta resultera i bristande samarbete som i sin tur kunde leda till etiska dilemman. Vidare beskrev 

Stievano et al. (2018) att etiska dilemma uppstod i samband med bristande kommunikation 

mellan kollegor. Sjuksköterskor upplevde att det främst var den tvärprofessionella 

kommunikationen som var bristfällig och att detta kunde resultera i missförstånd och sämre vård. 

För att förhindra att etiska dilemman uppstår inom palliativ vård var det enligt Sandman et al 

(2017) viktigt att införa spontana reflektionstillfällen som kan öppna upp för diskussion och 

eventuella lösningar på de etiska dilemman som uppstår inom palliativ vård.   

   

Resultatet visade även att det förekom skillnader eller motsättningar i målsättning gällande hur 

den palliativa vården skulle genomföras (Hold, 2017; Karlsson et al., 2012; Sandman et al., 

2017). Sjuksköterskor upplevde att bestämmelser på organisatorisk nivå kunde hindra dem från 

att uppfylla sin professionella roll samt att det kunde ha en negativ påverkan på deras 

förutsättningar att underlätta en god död för patienten och att detta i sin kunde resultera i etiska 

dilemman (Hold, 2017; Sandman et al., 2017). I en tidigare studie av Long-Sutehall et al. (2011) 
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Beskrev sjuksköterskor en frustration i samband med omvårdandsbeslut. Sjuksköterskor 

upplevde att organisationens målsättning stundtals gick emot deras värderingar och att detta 

kunde utmynna i att etiska dilemman uppstod. Enligt Hold (2017) löste sjuksköterskor de etiska 

dilemman som uppstod genom att följa sin egen värdegrund och på så sätt gå emot 

organisationens målsättning. Anledningen till att sjuksköterskor agerade på det här viset var för 

att främja patientens omvårdnad, men även minska sin egna etiska stress (Hold, 2017). 

 

4.3 Slutsats och kliniska implikationer  

Resultatet från den här litteraturgenomgången visade att sjuksköterskor upplever etiska 

dilemman utifrån tre huvudsakliga teman; palliativ sedering, patientens närstående samt 

organisation och kollegor. Etiska dilemman som identifierades utifrån sjuksköterskors 

erfarenheter inom dessa teman inkluderar gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi, 

bristande samarbete och bristande kommunikation mellan kollegor, skilda målsättningar mellan 

sjuksköterska och organisation samt närstående som för patientens talan och försöker kontrollera 

beslut gällande patientens vård. 

 

Resultatet från den här undersökningen kan bidra med en ökad förståelse för de etiska dilemman 

som sjuksköterskor upplever inom palliativ vård. Den här studien fokuserade på etiska dilemman 

av vuxna personer genomförda i västerländska länder. Framtida forskning kan fokusera på att 

belysa etiska dilemman inom palliativ vård utifrån ett kulturellt eller religiöst perspektiv. 

Författarna anser detta vara relevant för framtida forskning då ett antal studier med dessa 

perspektiv identifierades i arbetet med denna studie under litteratursökningen. Dessa användes 

inte då för många perspektiv hade kunnat ha en påverkan på resultatet och riskerat att skapa ett 

för brett resultat där det varit svårt att identifiera specifika gemensamma teman. Det hade varit av 

värde att göra ytterligare litteraturöversikter utifrån dessa olika perspektiv för att skapa en 

helhetsbild av sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom palliativ vård på en mer 

internationell nivå. 
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4.4 Författarnas arbetsfördelning  

Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad mellan författarna och båda har varit involverade i 

artikelsökningen samt skrivprocessen. De tillfällen som författarna inte arbetade gemensamt var i 

samband med studiens analys av data och kvalitetsgranskningen. Dessa steg genomfördes enskilt 

för att sedan gemensamt diskuteras författarna emellan.     
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