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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund 
Palliativ vård ges till patienter med obotlig sjukdom och utgår från fyra hörnstenar 

symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Syftet med denna 

vård är att främja livskvalitet och lindra lidande, vilket i dag är möjligt tack vare den 

medicinska kunskapsutvecklingen. Att vårda palliativa patienter är en utmaning 

sjuksköterskan kan ställas inför och innefattar etiska överväganden samt kunskap om 

etiska principer. Trots att sjuksköterskans handlingar styrs av lagar, förordningar, riktlinjer 

och etiska koder utmanas det ständigt av etiska dilemman som kräver etiskt 

beslutsfattande. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av etiska dilemman i 

mötet med patienter och närstående samt hur sjuksköterskan hanterar de etiska dilemman 

som uppkommer. 

 

Metod 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad 

intervjuguide. Åtta legitimerade sjuksköterskor från samma arbetsplats intervjuades. Dessa 

intervjuer transkriberades och analyserades av författarna genom kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat 
Resultatet visade att etiska dilemman är något sjuksköterskan utmanades av inom den 

palliativa vården. Det framkom att autonomi i omvårdnaden, patientens närstående, 

kommunikation och relationen kunde vara anledningar till att etiska dilemman uppkom. 

Resultatet visade också att sjuksköterskan hade stöd av teamet när ett etiskt dilemma 

uppstod och att det hanterades genom diskussion och reflektion. 

 

Slutsats 
Föreliggande studie belyste att etiska dilemman är återkommande inom den palliativa 

vården och att sjuksköterskan hamnar i situationer där de inte vet vad som är rätt beslut. De 

beskrev utifrån sin erfarenhet vilka etiska dilemman som uppkommer och hur de hanteras. 

Patientens autonomi är i centrum och skall respekteras vilket skapar etiska dilemman 

mellan sjuksköterskan och patient när sjuksköterskans behov att göra gott inte kan 

uppfyllas. Det är av stor vikt att skapa en god relation till patienten, det förebygger 

uppkomsten av etiska dilemman och främjar en god personcentrerad omvårdnad. I 

relationen finns kommunikation då sjuksköterskan är skyldig hålla patienten informerad, 

det etiska i detta är hur ärlig sjuksköterskan skall vara. Trots en etisk medvetenhet så finns 

det brister i kunskap om de etiska principerna, vilket är viktigt att lyfta fram. Etiska 

dilemman hanterades i teamet genom diskussion och reflektion och sjuksköterskan kände 

en trygghet i det stöd som fanns när ett etiskt dilemma uppstod. 

 

Nyckelord 
Etik, Omvårdnad, Sjuksköterska, Palliativ, Autonomi, Närstående, Kommunikation, 

Relation, Team.  
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BAKGRUND 

Inledning   

Att arbeta inom hälso- och sjukvården kan ses som ett moraliskt projekt i att ”göra rätt” 

och ”göra gott” med ett etiskt krav (Malmsten, 2008). International Council of Nurses 

[ICN] (2014) menar att de i omvårdnaden finns en etisk dimension där sjuksköterskan 

utmanas och har ett moraliskt ansvar i sitt beslutsfattande. De etiska frågeställningarna har 

ökat och blivit mer svårbedömda och kan innefatta frågor om bevarandet av patientens 

integritet och delaktighet (ICN, 2014). Det uppkommer situationer där sjuksköterskan inte 

vet vilket beslut som är rätt, då fastställda rutiner inte räcker till och leder till ett etiskt 

dilemma (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi att sjuksköterskan inom 

den palliativa vården ständigt utmanades av etiska dilemman. Vi vill med denna uppsats 

öka kunskapen om vilka etiska dilemman som uppkommer inom den palliativa vården och 

hur de hanteras. 

Palliativ vård har ett syfte att främja livskvalitén och lindra lidande vid obotligsjukdom. 

Omvårdnaden utgår från det fyra hörnstenarna som är symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och stöd till närstående. Den palliativa vården innehåller många etiska 

frågor och beskrivs som en process där den tidiga fasen består av livsförlängande insatser 

som sedan övergå till lindrande. Denna övergång kallas brytpunkt och sker när 

livsförlängande behandling ger mer skada än nytta i form av biverkningar, som leder till 

lidande. Men också när den livsförlängande behandlingen inte längre är meningsfull 

(Socialstyrelsen, 2013).  

Tack vare den medicinska kunskapsutvecklingen kan livets slutskede dra sig över en lång 

period då medicinska ingrepp kan förlänga livet med en god livskvalitet. Detta är 

framsidan men det finns också en baksida där de medicinska ingreppen kan bli ett 

mänskligt övergrepp. Det är mycket viktigt att läkare och vårdpersonal är uppmärksamma 

och ser när en gräns bör dras (Strang & Beck-Friis, 2012). Den svenska hälso- och 

sjukvårdslagen säger att patienten ska ges förutsättningar att vara delaktig i sin vård genom 

att vara väl informerad om sin sjukdom och olika behandlings förslag (Friberg & Öhlén, 

2014). 

Teamet inom palliativvård 

Enligt Strang och Beck-Friis (2012) ett team är medarbetare med olika yrken som 

samverkar med patient och närstående. Läkaren leder det medicinska arbetet i samråd med 

patienten. Patientlagens femte kapitel, 1 § (SFS, 2014:821) betonar att hälso- och sjukvård 

skall utformas så långt det är möjligt i samråd med patienten.  

Grunden i medicinsk etik är autonomi, välgörenhet, inte skada, rättvisa, informerat 

samtycke, sanning och ärlighet där patienten ska få information om sin vård. Teamet ska 

förstå patientens önskemål och detta sker genom en god kommunikation.  Att vårda en 

patient i livets slut är etiskt utmanande och kräver en del förberedelser för att undvika 

etiska dilemman. Att göra en vårdplanering med beslut om vårdplats är första prioritet för 

att garantera en god död (Mohanti, 2009). 

Läkaren behöver teamets iakttagelser och observationer för att kunna fatta beslut om 
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åtgärder, där de till störst del handlar om symtombehandling. Sjuksköterskan har en stor 

roll i den palliativa omvårdnaden och skall avgöra när andra kompetenser behövs kopplas 

in. Patienter i ett palliativt skede har ofta nutritionsproblem där dietisten är en viktig del av 

teamet och ansvarar för nutritionsåtgärder. En sjukgymnast hjälper patienten att uppnå 

önskad livskvalitet genom träning, förflyttningsteknik och utprovning av hjälpmedel för att 

till exempel reducera stelhet och smärta. Då livskvalitet är mycket viktigt i det palliativa 

vårdandet har arbetsterapeuten en viktig roll att sätta in åtgärder vid behov av hjälpmedel, 

bostadsanpassning, aktivitetsträning och social aktivitet. En kurator kan ge praktiskt stöd 

men finns också där för patient och anhörig vid krissituationer och kan ge stödjande samtal 

(Strang & Beck-Friis, 2012). 

Patienternas närstående  

Den palliativa vården är till för patienten och dess närstående. Vårdpersonalen ska hjälpa 

de närstående att hantera situationen. Kontinuerlig information till de närstående om 

situationen ger en känsla av kontroll. Detta måste ske efter patientens godkännande (Kaasa, 

2001). Närståendes möjlighet att medverka regleras i Patientlagens femte kapitel, 3 § (SFS, 

2014:821). Patients närstående är en viktig resurs för vårdpersonal, därför ska de stärkas 

och värnas om så de orkar vara ett stöd. De ska ses som en del av teamet och få utbildning 

i syfte att känna sig trygga med att bistå sina närstående med vård och stöd (Hertting & 

Kristenson, 2012). 

Morris, King, Turner och Payne (2015) anser att människor som vårdas och avlider i sitt 

hem är beroende av sina närstående. Forskning visar att det finns en positiv samt negativ 

sida med att närstående vårdar patienten i hemmet. En positiv sida är möjligheten för 

patienten att fortsätta ett så normalt liv som möjligt med samma rutiner och intressen. Att 

vistas och spendera tid med sina närstående utan att behöva tänka på besökstider ger en 

känsla av frid. Den negativa sidan är att de närstående kan uppleva fler otillfredsställda 

behov än patienten på grund av den tunga bördan. De närstående kan uppleva trötthet, 

stress, frustration och smärta. Situationen kan förbättras genom att de närstående tillhör ett 

betalt vårdteam med ett holistiskt dygn runt vård där information om prognos och 

förväntade komplikationer ges kontinuerligt. De närstående måste ha förmågan att hantera 

symtom och administrera läkemedel trots säkerhets och etiska frågor, detta kräver stöd och 

undervisning. De närstående behöver praktisk hjälp men också emotionellt stöd genom att 

lindra deras börda och ge möjligheten till ett eget liv. En annan aspekt av att vårdas i 

hemmet är att integriteten förloras då vårdpersonal besöker hemmet dag och natt. Att 

upplevelsen bland de närstående varierar beror på olika faktorer, men att kunna 

upprätthålla ett så normalt liv som möjligt var nyckeln till en positiv upplevelse (Morris, 

King, Turner & Payne, 2015). 

 

Vårdpersonalen måste ha en förståelse för närståendes situation och beslut om att vårda sin 

närstående. Detta ska inte ifrågasättas trots oövervinneliga krav på den närstående. 

Relationen mellan vårdgivare och närstående har ett etiskt krav att bygga på respekt, 

öppenhet och samarbete (Andrshed, Ternestedt & Håkanson, 2013). Enligt Mohanti (2009) 

etiska dilemman kan uppkomma vid konflikter med närstående där en behandling nekas 

eller avbryts vilket kan vara svårt för de närstående att acceptera. Nyckeln till detta är 

kommunikation där de närstående får en förklaring och förståelse för sjukdomsprocessen. 
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Etiskt dilemma 

Definitionen av ett etiskt dilemma är när det finns flera likvärdiga alternativ i en situation 

och inget av dem är självklara (Malmsten, 2008). I situationer där det är svårt att avgöra 

vad som är rätt alternativ analyseras och bedöms situationen enskilt, det kan vara känsliga 

frågeställningar och ställer stora krav på sjukvårdspersonalen (Socialstyrelsen, 2012). 

Dessa situationer berör oss inte bara som professionella yrkesutövare men som människor 

och kan handla om svåra ställningstaganden i livets slut eller bemötande av närstående 

(Vårdförbundet, 2014). 

 

Bärande fundament i etiska frågor är människosyn och människovärde, där man ska 

respektera patientens autonomi, göra gott och inte skada. Grunden till detta är 

kommunikation för att kunna tolka patientens reaktion, vilja och önskemål. Alla handlingar 

inom vården kan innebära etiska utmaningar, då fasta rutiner inte alltid kan användas. 

Regelbundna diskussioner om etiska situationer är ett hjälpmedel att komma fram till 

lösningar och förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2012). Bedömningar av sjukvårdspersonal 

görs på olika sätt och det är viktigt att utgå från patientens egen uppfattning. Frågor i livets 

slut måste få ärliga svar och frågor om livsförlängande behandling ska diskuteras. Det kan 

uppstå en oenighet mellan vårdpersonal och närstående om patientens egen önskan inte 

uppfattats (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Ett exempel på ett etiskt dilemma är palliativ sedering som jämförs med eutanasi. Det finns 

ett etiskt krav att göra gott och alla metoder att lindra en patients lidande skall användas, 

men riskerna måste beaktas då principen att inte skada måste följas. I slutändan är de 

patientens subjektiva värdering som väger tyngst om hur behandling planeras och 

genomförs (Strang & Beck-Friis, 2012).  

 

Baerum fallet år 1998 anklagades vårdpersonal för att ha utfört dödshjälp som följd av att 

ha lindrat en patient i plågor, som sedan avled. Händelsen fick stora konsekvenser och 

skapade en rädsla bland läkare att ge tillräcklig palliativ behandling, då det kunde uppfattas 

som dödshjälp. Palliativ sedering skall ges till de patienter som inte kan symtomlindras och 

som upplever ett oacceptabelt lidande. Riktlinjerna som utfördes av Medical Association 

har reviderats ett antal gånger och det nya riktlinjerna antogs av centralkommittén i juni 

2014 (Førde, Materstvedt, Markestad, Kongsgaard, Hofacker, Brelin, Ore & Laudal, 2015). 

Vad som skiljer palliativ sedering från dödshjälp har studerats. Palliativ sedering och 

eutanasi har samma grund där ett lidande ska lindras. Men skillnaden är ändå stor då 

palliativ sedering har ett syfte att förbättra livskvalitén medan eutanasi har ett syfte att 

lindra lidandet med att administrera ett läkemedels dos som leder till döden. Det 

grundläggande är att patienten ska lindras och om det medför att döden påskyndas kan 

principen om ”dubbel effekt” motiveras. Att patienten dör kan accepteras om den önskade 

effekten att lindra lidande uppnåtts. Detta gäller i de situationer då döden är nära (Morrison 

& Kang, 2014). 

 

Vårdetik 

Att vårda någon i livets slutskede innefattar etisk överväganden och kräver kunskap om de 

etiska principerna (Socialstyrelsen, 2013). Fridegren och Lyckkander (2009) anser att 

vårdetiken bygger på följande fyra principer autonomi, rättvisa, inte skada och göra gott. 

Autonomi betyder självständighet där människan skall respekteras kroppsligt och själsligt. 

Människans självständighet ska stärkas och all vård och behandling ska utföras i 
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samförstånd med patienten. Rättvisan innebär att vård skall ges efter behov och 

förutsättningar och är på lika villkor för hela befolkningen. Att inte skada vid vårdande 

anses vara en självklarhet, men många behandlingar och utredningar ger patienten både 

fysiska och psykiska skador. Trots att det sker med den goda viljan att hjälpa den sjuke är 

det viktigt att överväga vilka undersökningar och behandlingar som är till nytta för 

patienten. Att göra gott handlar om att lindra det totala lidandet utifrån patientens behov, 

detta sker med en helhetsvård med insatser från olika yrkesgrupper som arbetar 

tillsammans (Fridegren & Lyckkander, 2009). Sjuksköterskan ställs inför etiska 

utmaningar där de generella principerna inte alltid kan användas. Man värdesätter att skapa 

en positiv ömsesidig relation och utgår från patienten själv och deras egna önskemål vilket 

leder till en upplevd integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Etiska perspektiv 

Andrshed, Ternestedt och Håkanson (2013) tycker att nyttoetiken svarar på denna fråga om 

vad som är rätt genom att se konsekvenserna av handlingen. Pliktetiken har en annan syn 

och ser värdet i handlingen och om den utförs under gällande norm och plikt. Etiken 

handlar också om vad som utmärker en god människa och hur egenskaperna påverkar 

arbetet, man fokuserar på vad som är gott mer än vad som är rätt. En etisk analysmodell är 

ett redskap i beslutsprocessen att fatta ett välgrundat beslut. Det första steget är att 

identifiera och formulera problemet för att sedan identifiera fakta och kunskapsunderlag. 

Ta fram olika handlingsalternativ och identifiera eventuella konsekvenser på kort samt 

lång sikt. Värdepremisserna skall redovisas och kan gå emot varandra. Exempelvis 

autonomi principen mot göra gott eller inte skada. Då skall frågan ställas varför den ena 

principen väger tyngre än den andra. Ens värderingar kan utgå från personlig övertygelse 

eller etiska teorier. Beslutsfattarens ställningstagande påverkar slutsatsen (Andrshed, 

Ternestedt & Håkanson, 2013). 

 

Sjuksköterskans etiska ansvar 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är enligt ICN:s etiska kod att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Denna etiska kod ger ett 

gemensamt förhållningssätt världen runt och innehåller riktlinjer vid etiskt handlande 

(ICN, 2014). Vidare anser Malmsten (2008) att sjuksköterskans handlingar styrs av lagar, 

förordningar, riktlinjer, etiska koder och kunskap. Men det finns också andra faktorer som 

styr och påverkar. En av dessa är sjuksköterskans värdebas innehållande egna värderingar, 

synsätt och har inflytande på hur omvårdnaden utförs. Enligt Ehrenberg och Wallin (2014) 

händer det att sjuksköterskan hamnar i situationer som kräver etiska överväganden. Det 

finns inget facit när ett svårt beslut skall tas utan det krävs en etisk kompetens där 

sjuksköterskan skall granska och reflektera över grunden till det fattade beslutet. 

 

Sjuksköterskan förväntas ta ett beslut som leder till god vård. Detta beslutsfattande kräver 

moraliska resonemang, kunskap och etisk kompetens. Sjuksköterskan har en moralisk 

förpliktelse att ge vård och möta patientens behov genom att utveckla färdigheter i etiskt 

beslutsfattande, kritiskt tänkande och konfliktlösning. Omvårdnadsforskare anser att god 

vård alltid har en moralisk grund och att etiskt beslutsfattande är en del av sjuksköterskans 

yrke. Etiska konflikter beror på komplexa vårdsituationer, otillräckliga resurser, enskildas 

rättigheter och stigande kostnader. Det finns många faktorer som påverkar sjuksköterskans 

etiska beteende. Individuella faktorer som tro, erfarenhet och kunskap är några. Trots 
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framsteg inom vården kring etiska dilemman finns inte tillräcklig kunskap hur man tar ett 

etiskt beslut i Iran (Ebrahimi
 
, Nikravesh, Oskouie & Ahmadi, 2015). 

 

Värdegrund som vägledning vid etiska ställningstaganden 

År 2008 utvecklades ett nationellt dokument med omvårdnadens värdegrund och är 

vägledande vid etiska ställningstaganden. En värdegrund är en utgångspunkt för hur vi ska 

bemöta våra medmänniskor och anger värden som är grundläggande i mänskliga relationer. 

Alla människor bär på värderingar som kan vara medvetna eller omedvetna och påverkar 

hur vi interagerar. Dessa skall uppmärksammas genom diskussion och reflektion. Genom 

att lyfta fram sina egna värderingar utvecklas en etisk medvetenhet som ger empati och 

medkänsla för sina medmänniskor. Att utgå från en värdegrund skapar ett gemensamt 

förhållningssätt och etisk plattform. Den etiska plattformen är utgångspunkten för 

prioriteringar i hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Enligt Ehrenberg och Wallin (2014) skall de etiska principerna ligga till grund när 

prioriteringar inom vården skall göras. Människovärdesprincipen är den ledande principen 

och anger allas lika värde och rätt där prioriteringar inte får göras utifrån människans 

personliga egenskaper. Behovs- och solidaritetsprincipen anger hur resurser bör fördelas 

inom vården eller individer där de med störst behov går först. 

Kostnadseffektivitetsprincipen betonar att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnad 

och effekt vid val av behandling. 

 

Etik inom omvårdnad  

Enligt Carper (1978) är etik en av omvårdnadens grundpelare. Den grundläggande 

komponenten i omvårdnad är inriktade frågor om etik som sjuksköterskan är skyldiga att 

utgå ifrån. Omvårdnad är en medveten handling, eller en rad åtgärder, som bör planeras 

och genomföras på ett etiskt sätt för att uppnå definierade mål. Vidare anser Friberg och 

Öhlén (2014) att etik beskrivs som omvårdnadens kärna och skall innefatta en 

livsbejakande människosyn och respekt för integritet. Omvårdnadsetiken innehåller en 

moralisk beslutsprocess där vårdpersonal ska reflektera och motivera sina handlingar.  

Sjuksköterskan skall ha ett personcentrerat förhållningssätt och ta hänsyn till patientens 

upplevelse av sin hälsa. Omvårdnaden skall utgå från dess centrala värden där patiens 

sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande ska respekteras. Det finns biologiska, 

sociala och kulturella situationer där patientens sårbarhet utmanas. Sjuksköterskans etiska 

utmaning är att leva upp till ansvaret och tilliten att hjälpa patienten. Att respektera 

patientens värdighet görs genom att se varje patient som unik och respektera dess 

självbestämmande. Omvårdnaden kräver tillit och växer fram genom att sjuksköterskan 

visar engagemang, pålitlighet och förtroende. Tilliten främjar också omvårdnaden genom 

att balansera maktförhållandet i vårdrelationen. Genom detta ges möjlighet att uppleva 

hopp och mening trots ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Vad som är rätt handling enligt beprövad vetenskap, etiska koder och riktlinjer är inte alltid 

rätt då omvårdnaden inte utförs generellt utan är privat och subjektiv. Ett etiskt dilemma 

uppstår i situationer med flera likvärdiga alternativ att välja mellan. Inom vården ställs 

sjuksköterskan i situationer där ett val mellan patientens autonomi och hälsa görs. En 

situation där patienten vägrar sköta sin hygien eller ta sin medicin kan leda till 

komplikationer för patienten och hur sjuksköterskan än gör, blir det en förlust av något 

slag. Väljer sjuksköterskan att värna om autonomin försämras patientens hälsa och utförs 

en åtgärd genom milt tvång kränker man patientens integritet. Det förekommer situationer 

där sjuksköterskan tvingas göra handlingar som inte stämmer med sin egen personliga 



 6     

övertygelse. Men också situationer där sjuksköterskan förhindras utföra en handling som 

patienten önskar, då det inte överensstämmer med erfarenhet och beprövad vetenskap 

(Malmsten, 2008). 

 

Mötet mellan patienten och sjuksköterskan 

Mötet inom vården kan vara krävande då patienterna befinner sig i en svår livssituation 

(Friberg & Öhlén, 2014). Vid detta möte har sjuksköterskan det primära ansvaret och skall 

utgå från omvårdnadsvetenskapen (Malmsten, 2008). Omvårdnadsvetenskapen ser 

människan som en fri individ med förmågan att ta ansvar och beslut. Då alla är unika skall 

mötet ske individuellt efter dess förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Mötet mellan sjuksköterskan och patient har stort inflytande över patientens hälsa och 

kräver praktiska färdigheter, teoretiskt kunnande och förmågan att hjälpa patienten att 

utvecklas. Omvårdnadens värdegrund belyser det mänskliga rättigheterna och människans 

lika värde. Sjuksköterskan skall reflektera över maktens olika aspekter och att patienten 

som är i beroendeställning skall känna ett ömsesidigt beroende (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Omvårdnad innehåller en relationsaspekt och en sak aspekt 

där maktförhållandet måste balanseras genom att patient och närstående är delaktiga 

(Malmsten, 2008). Mötet är ett tillfälle där patienten delar sin verklighet och 

sjuksköterskan skall visa en ömsesidig öppenhet och förstå situationen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskan skall ha förmågan att tolka patientens 

känslor och reaktioner och utföra en omvårdnad som är god för den enskilda patienten 

(Malmsten, 2008). 

 

Vårdrelationen 

Vårdrelationer kan vara kortvariga eller temporära och är en situation som börjar med att 

två främlingar möts. En god relation kräver ett tydliggörande av varandras förståelse för 

dess förutsättningar samt sätta upp mål som man tillsammans siktar mot. 

Kommunikationen förhindrar omedvetna missförstånd och förebygger upplevelsen av att 

känna sig sårad och kränkt (Malmsten, 2008) 

Människan har omedvetna försvarsmekanismer som aktiveras vid svåra livssituationer. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om dessa och vara ett stöd under en 

existentiell kris. Copingstrategi är ett individuellt redskap när vi försöker hantera något 

svårt. Människan har förmågan att retuschera information så de inte upplevs hotfullt. En 

copingstrategi är personlig och kräver ett individuellt anpassat stöd (Sand & Strang, 2013). 

En existentiell kris visar sig när människans försvar bryts ner och tvingas möta sanningen. 

De ger känslan av att känna sig utlämnad, ensam, rädd och behöver trygghet. En relation 

ger trygghet och i mötet med patienten i denna situation är trygghet grunden. 

Sjuksköterskan skall hjälpa patienten att få en känslomässig kontroll och begripa 

situationen så den blir hanterbar och meningsfull. En relation som ger trygghet kräver 

närvaro och förmågan att lyssna (Sand & Strang, 2013). Den holistiska synen skapar den 

etiska utmaningen att kunna bemöta existentiella behov och vara lyhörd om patienten vill 

prata om livsfrågor. En förutsättning för detta är att patienten känner ett förtroende för 

vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

 



 7     

Problemformulering 

Bakgrunden belyser att vårdpersonal inom den palliativa vården ständigt utmanas av etiska 

dilemman och att det kan uppstå situationer utan en självklar lösning. Etiska principer och 

riktlinjer räcker inte alltid till vilket leder till att sjuksköterskan har ett stort ansvar att 

bedöma situationen, göra särskilda överväganden och ta ansvar för sina handlingar.  

Etiken ska vara vägledande och beslut ska inte baseras på personligt tyckande argument 

om vad som är ”rätt” eller ”fel” (Friberg & Öhlén, 2014). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor bekräftar denna utmaning med att betona sjuksköterskans ansvar i 

beslutsfattande och bedömningar och att de etiska frågeställningarna i vården blir fler och 

mer svårbedömda (ICN, 2014). För att få en bild av vilka etiska dilemman som kan 

uppkomma och hur dessa kan hanteras, ämnar denna uppsats att studera närmare. 

 

SYFTE  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av etiska dilemman i 

mötet med patienter och närstående samt hur sjuksköterskan hanterar de etiska dilemman 

som uppkommer. 

 

METOD 

Val av metod 

Val av metod var en kvalitativ intervjustudie. Syftet var att beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet av etiska dilemman vid palliativ omvårdnad. Vi ansåg att en semistrukturerad 

intervju var lämplig och skulle besvara vårt syfte genom att sjuksköterskan beskrev sin 

erfarenhet. Intervjuer möjliggjorde en förståelse för den subjektiva erfarenheten uttryckt 

med egna ord (Henricson, 2012). 

Urvalskriterier och undersökningsgrupp 

Författarna valde och genomförde åtta intervjuer för att skapa informationsrika 

beskrivningar (Henricson, 2012). Sjuksköterskor som arbetat två till tre år på samma 

arbetsplats räknades ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet inom sin yrkesroll 

(Benner, 1993). Därför valde vi sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet inom 

palliativ vård att delta i studien. Det intervjuade sjuksköterskorna var inom åldersspannet 

38-61 år och hade från 2-30 års yrkeserfarenhet. 

 

Datainsamling 

Kontakt 

Verksamhetschefen på ASIH Stockholms län kontaktades först via telefon där vi 

informerade om studien och fick ett muntligt godkännande. Vi skickade sedan ett 

informationsbrev (bilaga A) och ett svarsbrev (bilaga B) till verksamhetschefen för att få 

ett skriftligt godkännande att genomföra studien. Verksamhetschefen medverkade i 

kontakten med de första fyra intervjuerna. Hon frågade sina anställda om de frivilligt vill 

delta i studien. Detta gjorde att de fyra första intervjupersonerna baserades på 

rekommendation från verksamhetschefen. De kommande skedde genom 

rekommendationer från de som intervjuats. 
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Intervjuguide 

Inför intervjuerna tog vi fram relevant kunskap om det valda ämnet. Vi reflekterade över 

vår erfarenhet för att öka vår medvetenhet om hur de kan påverka studien. Sedan skapades 

nio nedskrivna frågor i en intervjuguide som ett stöd under intervjun. Den 

semistrukturerade strukturen gjorde att frågorna inte behövdes tas i ordning, detta för att 

främja interaktionen. Intervjuguiden utformades med öppna frågor i enlighet med 

Henricson (2012) och bifogas i (bilaga C). Att ställa öppna frågor betyder att frågorna inte 

behöver tas i samma ordning. Detta är ett flexibelt sätt att intervjua då forskaren kan 

anpassa sig till vad som kommer upp i samtalet och ställa stödfrågor i det som författaren 

anser intressant och vill veta mer (Henricson, 2012). 

 

Pilotintervju 

En provintervju utfördes innan studien påbörjades. Detta för att testa om tid och frågor 

krävde justeringar samt om den tekniska utrustningen fungerade som planerat (Henricson, 

2012). Efter intervjun korrigerades intervjuguiden men att lägga till frågan ” Känner du att 

du får stödet du behöver av teamet?”. Efter detta ansåg författarna att innehållet skulle 

svara på studiens syfte. 

 

Intervjuprocess 

Platsen för intervjun valdes av deltagarna och skedde i konferensrummet på avdelningen. 

Att ha samma intervjuplats är att föredra då rummet kan anpassas och avbrott undvikas 

(Henricson, 2012). Vi anpassade rummet och satte en lapp på dörren med texten ”stör ej” 

vilket respekterades. Intervjuprocessen skedde i enlighet med Henricson (2012) och 

startade med en introduktion av författarna och sedan en presentation av studien. Ett 

samtycke med deltagaren skapades och informationen om att intervjun när som kan 

avbrytas framgick. Författarna tog en neutral roll och ställde de planerade frågorna och 

fokuserade samtidigt på att lyssna och anteckna gester, känslor och ansiktsuttryck 

(Henricson, 2012). Intervjuerna gjordes under mars månad 2015, avsatt tid var 40 minuter 

per intervju men justerades sedan till 30 minuter innehållande en inledning, intervju och 

summering. Intervjuer registrerades via diktafoner för dokumentering och senare analys, 

inspelning av intervjuer ger deltagarna frihet att koncentrera sig på ämnet under intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Databearbetning  

Transkribering 

Författarna transkriberade åtta intervjuer men använda sig bara utav sju intervjuer då en 

inte svarade mot syftet. Intervjuerna transkriberades ord för ord. För att undvika 

missförstånd av texten lyssnade vi flera gånger för att bekräfta att vi förstått. Intervjuare 

och deltagare skildes åt med storleken på texten, då det gör det lättare att följa vem som 

talar (Henricson, 2012). 

 

Dataanalys 

Val av analysform var kvalitativ innehållsanalys som gjordes induktivt där vi utgick från 

textens innehåll, tolkningen kunde göras på olika nivåer. Vi beskrev textens manifest 

genom att ange vad informationen bestod av. För att analysen skulle bli tillförlitlig 

redovisade vi varje steg i analysen (Henricson, 2012). Analysen började med att författarna 

läste igenom och bearbetade det transkriberade texterna på varsitt håll. Den kvalitativa 

innehållsanalysen skedde med hjälp av en tabell (tabell 1) med meningsenheter, 

kondensering, kod, underkategori och kategori. Meningsenheterna som berörde studiens 
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syfte plockades ut och kondenserades från meningar till ett fåtal ord. En kod beskrev den 

kondenserade meningsenheten och fungerar som en etikett för att förstå sammanhanget. 

Flera koder kan tillhöra samma grupp och delas in i kategorier som ska svara på studiens 

syfte (Henricson, 2012). 

 

Tabell 1. Exempel på analys  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Sen är det de med  

självbestämmande 

som jag tycker kan 

vara svårt när 

man inte riktigt 

kan utgå från 

deras önskemål 

hela tiden, men vi 

gör så gott vi kan. 

Etiskt dilemma 

uppkommer när 

man inte kan 

utgå från 

patientens 

önskemål. 

Att inte kunna 

uppfylla 

önskemål 

Autonomi Omvårdnad 

Jag tror de är 

viktigt att man 

pratar om det och 

stärker varandra 

och kanske hittar 

vägar tillsammans 

med sin läkare och 

övriga teamet i 

hur man hanterar 

de svåra. 

Etiska dilemman 

hanteras genom 

att man tar hjälp 

av teamet 

Problemlösning 

via teamet 

Teamarbete Resurs 

 

Forskningsetiska överväganden  

Informerat samtycke 

Denna process är ett sätt att säkerställa att personerna vill delta i studien. Vi gav deltagarna 

information om studien både muntlig och skriftligt (bilaga D). Vi beskrev tillvägagångssätt 

och säkerställde att det var införstådda med att det var frivilligt att medverka. Ett muntligt 

samtycke inhämtades och deltagarna informerades om att det kunde avbryta sin medverkan 

när som helst (Henricson, 2012). När deltagarna informerats om arbetet ska forskaren 

inhämta frivilligt och informerat samtycke från deltagarna. Det är viktigt att deltagarna har 

förstått informationen och ger ett frivilligt samtycke var och en, det kan vara båda skriftlig 

eller muntlig. När deltagarna ger sitt samtycke ger de tillstånd till användning av 

uppgifterna för just det syftet forskarna har gett information om. Vid ändrat syfte krävs det 

ett nytt informerat samtycke av deltagarna (Stendahl, 2003).  

 

Konfidentialitet 

Forskarna har en plikt att bevara människors rättigheter att vara privata och bevara sin 

integritet (Helgesson, 2006). Framtaget material förvarades på ett sätt att de inte kunde 

spridas till obehöriga.  Deltagarnas namn bevarades för att dölja deras identitet, allt i 

enlighet med (Henricson, 2012). 
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RESULTAT  

Vi presenterade vårt resultat utifrån de kategorier vi fick fram under analysprocessen. 

Dessa redovisades under rubrikerna Etiska dilemman i omvårdnad och Resurs vid etiska 

dilemma. Kategorin övergår i underkategori (se tabell 2). Resultatet redovisas med citat 

skrivet i kursiverad stil. 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategori Underkategori 

Etiska dilemman i Omvårdnad Autonomi i omvårdnaden 

Patientens närstående påverkar omvårdnaden 

Kommunikationens betydelse  

Relation  

Resurs vid etiska dilemman Teamarbete i palliativ omvårdnad 

 

 

Etiska dilemman i omvårdnad 

Autonomi i omvårdnaden 

Samtliga sjuksköterskor berättade från sina erfarenheter att patientens autonomi är en 

faktor vid uppkomsten av etiska dilemman. Att patientens självbestämmande rätt kan skapa 

situationer där sjuksköterskor måste frångå sina principer om att inte skada och göra gott.  

Alla sjuksköterskor ansåg att patienten skall vara informerad och delaktig i alla beslut 

gällande sin vård, men ibland leder autonomin till att patienten tar beslut som ger nedsatt 

livskvalitet och ett ökat lidande enligt sjuksköterskornas åsikt. Enligt ett par sjuksköterskor 

kunde de bara göra sin plikt att informera och ge förslag, inte bestämma över en patient 

och deras val. Respekten för patientens självbestämmande är en självklarhet, men det är 

svårt att inget kunna göra när man ser att fel beslut tas är.  

 

Det var en ung man och var nog i trettio års ålder... hade en cancer som hade 

spridit sig i hela kroppen och var precis nygift.. killen fick behandlingar, kurer för 

att så att säga i sin egen förhoppning få överleva det här, men vi alla förstod att det 

här skulle han inte överleva. Det etiska dilemmat bestod i att han åkte på den här 

kurerna ehhh för att han trodde och hoppades att han skulle överleva och läkarna 

där sa att vill du ha det här är det klart att du ska få de här kurerna. Men varje 

gång han åkte in och kom tillbaka så var han så oerhört sjuk... han kräktes och 

mådde så dåligt att han mer eller mindre sov hela tiden för att stå ut där hemma, 

han kunde inte njuta av sitt nyfödda barn och sin hustru... hur skulle vi nå honom 

utan att på något sätt kränka de han önskade, för att få honom att förstå att den här 

kuren kanske inte hjälper honom utan kommer få honom att förlora tiden i livet att 

få må bra med sin sina nära och kära.. att inte ta över någon sorts makt bara för 

att vi visste bäst utan att nå och prata med den här killen och familjen på ett sätt så 

att vi skulle nå fram till dem. 
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Sjuksköterskorna beskrev hur utmanande det kan vara att respektera patientens 

självbestämmande rätt och att det skapar etiska dilemman när de går emot etiska principer. 

Samtliga sjuksköterskor beskrev situationer där de inte kunnat avgöra vad som är rätt eller 

fel, men var överens om att gå emot patientens självbestämmande rätt är det mest oetiska 

sjuksköterskor kan göra. Så trots att många situationer eller ordinationer känns fel, så är det 

i grunden rätt då det är patientens önskan.  

 

Det kan ju vara någon äldre som inte kanske klarar inte sin hygien själv men ändå 

väljer bort hemtjänst då är det också svårt ibland emm om de kanske behöver man 

ser att de kanske behövs duschas eller att man inte klarar av att byta kläder till 

exempel vad nu kan det vara säger du också svårt för oss kräva att man ska ha 

hemtjänst det går ju inte säger man nej så säger man ju nej.  

 

En del sjuksköterskor beskrev det etiska dilemmat när det fanns flera alternativ och inget 

av dem var rätt. Ett par sjuksköterskor berättade att det hamnat i etiska dilemman på grund 

av att de utgått från sina egna uppfattningar och värderingar, att det i bland kunde vara 

svårt att respektera patientens autonomi. Samtliga sjuksköterskor talar upprepande om 

viljan att göra gott och att det är en utmaning att frångå sina egna värderingar om vad som 

är rätt och fel. Etiska dilemman som följd av att inte kunna göra som patienten vill hade 

också med ekonomi att göra. Patienten hade en önskan som man inte kunde uppfylla på 

grund av ekonomiska skäl känns aldrig bra. Ett par sjuksköterskorna beskrev hur etiskt fel 

det var att patienterna fick avslag från kommunen på någonting som skulle höja deras 

livskvalitet, men då det inte var värt det då patienten inte hade så långt kvar att leva, detta 

var ett återkommande dilemma.  

 

De problem som kan uppstå är att om du som sjuksköterska har en viss uppfattning 

och inte kan klara av att möta din patient enligt dess önskemål är de du som gör att 

de blir ett etiskt dilemma... man måste vara införstådd med att det är människor vi 

jobbar med.. och dom har sin  egen självbestämmande rätt.. och får själva 

bestämma hur de vill uppfatta sig själva.. om de vill stänga ute världen.. så är de 

dom .. vill de inte ha behandling så behöver de inte de.. vi måste ändå.. och jag tror 

det är det som är det svåra i det här yrket.. för vi vill så himla väl.. vi vill hjälpa..  

vi vill  vårda.. vi vill göra folk friska igen och jag tror de är viktigt att förstå att i 

bland kan vi inte det..   och måste bara vara där och stötta så gott de går.. och 

acceptera det helt enkelt..  

 

Patientens närstående påverkar omvårdnaden  

Etiska dilemman uppstod ofta i situationer kring patientens närstående enligt en del 

sjuksköterskornas erfarenhet. Det var en stor del av omvårdnaden att se till att de 

närstående mådde bra och kände sig lugna. För sjuksköterskorna var det trots detta 

patienten och dess behov som kom först, vilket kunde skapa etiska dilemman gentemot de 

närstående. En återkommande faktor till etiska dilemman var när de närstående inte 

respekterar patientens val, det vägrar acceptera situationen och tror att de kan bestämma 

över patientens vård.  

 

Det kan vara så att om patienten är på väg att dö.. så … kan anhöriga fast man 

bestämt innan att de ska dö i hemmet så kan anhöriga bli lite rädda och så ringer 

de ambulans och skickar in dem till sjukhus.. fast patienten egentligen inte vill det.. 
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men patienten kan inte prata så att ja... så den får åka med det är ett dilemma vi 

har att tampas med. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet belyste att det var en utmaning att ge palliativ omvårdnad i 

patientens hem, då det var de närståendes revir. De kunde ha en större beslutsfattande roll i 

patientens omvårdnad än vad de har rätt till vilket kunde skapa situationer där 

sjuksköterskan hamnar i ett etiskt dilemma. Vidare förklarade några av sjuksköterskorna 

att patienten och närstående ofta kan ha olika behov av stöd och information. Vanligt 

förekommande var att patienten inte vill ha information vilket var deras rätt, men att de 

närstående vill veta och gick emot patientens vilja. En av sjuksköterskorna belyste att det 

kunde vara utmanande att vårda patienten i hemmet då en relation skapas med både patient 

och närstående och det kunde vara svårt att se vad som är rätt eller fel. 

 

Kommunikationens betydelse  

Flera sjuksköterskor sa att kommunikation är mer än vad som sägs. Det etiska dilemmat i 

kommunikationen med patient och de närstående kunde vara att ärlighet inte alltid kan ges. 

Det blev ett etiskt dilemma då patienten hade rätt att få information men att sjuksköterskor 

som medmänniska kanske inte klarar av att svara helt ärligt på deras frågor. 

Sjuksköterskorna beskrev från sina erfarenheter situationer där de inte kunnat vara helt 

ärliga mot patient och närstående. Det handlade om att de inte vill ta ifrån patientens hopp 

eller kränka deras tro om att bli frisk. Sjuksköterskorna frågar alltid sig själv om de gjorde 

rätt eller fel, om de var för ärliga eller om de gav patienten falskt hopp.  

 

Vi vet oftast mer och många gånger tror vi att patienterna inte vet att de är dödlig 

sjuka och har en begränsad tid kvar, det känns svårt i bland att man inte kan vara 

så ärlig i kommunikationen med dem som man skulle önska.. för att skydda dem.. så 

det är ett etiskt dilemma.  

 

Relationen 

Många av sjuksköterskorna lyfte fram att etiska dilemman hanteras helt beror på vilken 

relation de hade till patienten. De beskrev vikten av att veta vart gränsen gick och sakta 

låta en relation växa fram. Sjuksköterskorna ansåg att de på tidigare arbetsplatser varit 

svårt att skapa en relation då det saknades resurser i form av tid. Samtliga menade att 

relationen är nyckeln till en god omvårdnad. Sjuksköterskorna lyfte fram att det är viktigt 

att lära känna patienterna för att kunna ge den omvårdnad patienten önskar och förhindra 

etiska dilemman. Genom att lära känna patienten och ta del av deras önskemål förebyggs 

etiska dilemman. Sjuksköterskorna beskrev från sin erfarenhet att en god relation kunde 

förebygga att de hamnar i situationer med fler alternativ att välja mellan, då relationen ger 

information om patienten som annars inte skulle komma fram. 

 

Man hamnar ju varje dag i små etiska dilemman.. men beroende på relation till 

patienten så diskuterar man med dem eller närstående eller så tar man  med det hit 

och tar upp de med ansvarig läkare och team. 

 

Resurs vid etiska dilemman 

Teamarbete i palliativ omvårdnad 

De flesta sjuksköterskorna la stor vikt på teamets roll som stöd vid etiska dilemman. Att de 

hanterades genom diskussion och reflektion för att lyfta frågan och hitta en lösning eller 

det bästa alternativet. Sjuksköterskorna belyste att det många gånger inte finns något rätt 
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eller fel utan att alla människor bär på olika värderingar och hade olika åsikter. Teamet 

består av olika kompetenser som är specialister på sitt område vilket kan vara vägledande 

vid etiska dilemman. 

 

Vi diskuterar väldigt mycket..sen är vi ju väldigt många individer som tycker och 

tänker olika… att man kan diskutera igenom saker och ting och sen respektera vad 

var och en tycker och tänker.. sen har vi ju faktisk väldigt bra uppbackning av 

läkare som faktiskt är de medicinska ansvariga.. satt  de kan gå in och stötta oss 

även i omvårdnadsbiten.. och kanske ringa tillbaka till anhöriga och bolla 

problemet fram och tillbaka och hur man kan lösa olika problem… man försöker 

ändå att göra det för att undvika etiska dilemman..  

Majoriteten av sjuksköterskorna kände sig trygga med hur etiska dilemman 

hanterades på arbetsplatsen trots att det inte fanns någon utarbetad plan eller 

riktlinjer. Att diskutera och tillsammans komma fram till lösningar var gruppens 

sätt att hantera etiska dilemman. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av etiska dilemman i 

mötet med patienter och närstående samt hur sjuksköterskan hanterar de etiska dilemman 

som uppkommer. Resultatet pekade på att etiska dilemman uppkommer i situationer 

kopplat till patientens autonomi, patientens närstående, kommunikation samt relation och 

hanteras i teamet. Ett etiskt dilemma är när det finns flera likvärdiga alternativ i en 

situation och inget av dem är självklara (Malmsten, 2008).  

 

Att etiska dilemman uppkommer i samband med att sjuksköterskor skall respektera 

patientens autonomi handlar om att patienten i många situationer tar ett beslut som leder 

till nedsatt livskvalitet och ökat lidande enligt sjuksköterskorna. Malmsten (2008) bekräftar 

detta etiska dilemma med att sjuksköterskor inom vården hamnar i situationer där de skall 

välja mellan att respektera patientens autonomi och att främja deras hälsa och hur de än 

väljer blir det en förlust.  

 

Omvårdnadsvetenskapen ser människan som en fri individ med förmågan att ta ansvar och 

beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Detta regleras också i den Svenska hälso- och 

sjukvårdslagen som anger att patienten skall vara delaktig i beslut gällande sin vård och 

behandling (Friberg & Öhlén, 2014). Sjuksköterskorna berättade utifrån sina erfarenheter 

att etiska dilemman uppkommer när värdepremisserna går emot varandra, exempelvis 

autonomi principen mot göra gott eller inte skada. Då krävdes det förmågan att avgöra 

varför den ena principen väger tyngre än den andra (Andrshed, Ternestedt & Håkanson, 

2013). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) skall den palliativa vården ha en brytpunkt när en 

livsförlängande behandling ger mer skada än nytta och därmed inte är meningsfull. Denna 

gränsdragning är viktig så ett medicinskt ingrepp inte blir ett mänskligt övergrepp. 

Sjuksköterskorna bekräftade brister i denna gränsdragning där patientens autonomi kan 

överdrivas eller underskattas och leda till beslut som ger komplikationer i form av ett ökat 

lidande. Beslutsfattarens personliga värderingar påverkar beslutet och slutsatsen 

(Andrshed, Ternestedt & Håkanson, 2013). Socialstyrelsen (2012) beskriver att alla 
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handlingar inom vården kan vara etiskt utmanande, att bedömningarna av vårdpersonal 

görs på olika sätt och att grunden till att rätt beslut tas är genom att utgå från patientens 

egen uppfattning. Enligt Ehrenberg och Wallin (2014) saknas kunskap hos vårdpersonal 

om den etiska plattformen med grundläggande etiska principer som skall ge vägledning vid 

prioriteringar i hälso- och sjukvården.  

 

Trots bristande kunskap om de grundläggande etiska principerna ansåg vi att 

sjuksköterskorna var mycket kompetenta och värdesatte den palliativa vården och vad den 

står för. De arbetade utifrån de fyra hörnstenarna samt följande principer, 

godhetsprincipen, icke skada principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen. 

Sjuksköterskorna var etiskt medvetna och levde upp till ansvaret i sin yrkeskompetens. 

ICN:s etiska kod lyste igenom i sjuksköterskornas sätt att arbeta då de hade ett gemensamt 

förhållningssätt (ICN, 2014). 

 

De närstående är en är en del av de fyra hörnstenarna (Socialstyrelsen, 2013). Deras rätt till 

att medverka i patientens vård regleras i Patient lagens femte kapitel, 3 § (SFS, 2014:821). 

I resultatet framkom att närstående var en faktor vid uppkomsten av etiska dilemman. 

Sjuksköterskorna ansåg att närstående kunde ta beslut mot patientens vilja samt påverkade 

omvårdnaden negativt genom att utgå från sina egna värderingar.  

 

Värderingar är något alla människor bär på och kan vara medvetna eller omedvetna och 

påverkar våra beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Exempel på detta är situationer 

där närstående skickar in patienten till sjukhus mot dess vilja, patienten vill dö i hemmet 

men närstående anser att de inte kan hantera situationen enligt en sjuksköterska. Skall 

sjuksköterskan respektera patientens autonomi eller värna om de närstående. Vidare anser 

Morris, King, Turner och Payne (2015) att det finns en positiv samt negativ sida med att 

vårdas i hemmet. Det positiva är att patienten får möjlighet att fortsätta sitt normala liv, 

men de negativa är att närstående kan få sämre hälsa än patienten samt saknar kunskap. 

Mohanti (2009) belyser att det kan bli en konflikt med de närstående när de inte accepterar 

vårdens eller patientens beslut. ICN:s etiska kod anger att sjuksköterskans primära ansvar 

är gentemot patienten som är i behov av vård och omvårdnaden skall ges med hänsyn till 

dess tro, värderingar och vanor. Ett lämpligt ingripande skall ske när en patients hälsa är 

hotad av andras handlande (ICN, 2014). God vård har en moralisk grund och att fatta 

etiska beslut är en del av sjuksköterskans yrke (Ebrahimi
 
, Nikravesh, Oskouie & Ahmadi, 

2015).  

 

En sjuksköterska beskrev det etiska dilemmat i att vara ärlig i kommunikationen när 

patienten ställer frågor där hon vet att svaret skulle ta ifrån patienten allt hopp. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) anser att känslan av hopp är en förutsättning för att kunna 

uppleva hälsa. Hopp ger en drivkraft och innehåller en önskan, längtan och vägran och är 

en livshållning där livet blir värt att levas. Sjuksköterskan skall stödja patienten och dess 

hopp oavsett livs fas eller tillstånd. Det blir ett etiskt dilemma i kommunikationen när 

patient och närstående förnekar sjukdom. I dessa situationer kunde inte sjuksköterskan få 

den information som behövs från patienten för att ge en god omvårdnad. Principerna 

autonomi, göra gott och inte skada kan endast följas om det finns en fungerande 

kommunikation där patientens reaktion, vilja och önskemål framkommer (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Resultatet belyste att etiska dilemman hanteras beroende på vilken relation sjuksköterskan 

och patient har. Faktorer som kan hindra att en relation utvecklas är när patienten förnekar 
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sin sjukdom. Malmsten (2008)  anser att en god relation bygger på att det finns en 

förståelse om ens förutsättningar och att sjuksköterskan och patienten siktar mot samma 

mål. Vidare beskriver Sand och Strang (2013) att människor som hamnar i en svår 

livssituation kan hantera det genom förnekelse vilket är en försvarsmekanism. Det belyser 

att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om copingstrategier för att ge patienten ett 

stöd. En relation ger patienten en trygghet och sjuksköterskan kan hjälpa så att situationen 

blir hanterbar och upplever känslomässig kontroll (Sand & Strang, 2013). 

 

Sjuksköterskorna var eniga i hur etiska dilemman hade hanterats på arbetsplatsen. Alla 

kände en trygghet i teamet och att de hade stödet de behövde vid etiska dilemman. 

International Council of Nurses [ICN] (2014) beskriver att sjuksköterskans skyldighet är 

att utveckla medvetenheten om etiska frågor. Samt diskutera patienternas personliga behov 

(ICN, 2014). Sjuksköterskorna lyfte fram att det fanns tid och resurser på arbetsplatsen för 

att hantera etiska dilemman med hjälp av teamet, när den uppkom. De beskrev även vikten 

av att reflektera över sina värderingar och handlingar för att bli etiskt medvetna. Detta 

stärks av Svensk sjuksköterskeförening (2010) som anser att reflektion är ett sätt att bli 

etiskt medveten. Enligt Mohanti (2009) är det viktigt att teamet ska förstå patientens 

önskemål genom god kommunikation. Han menar vidare att grunden till medicinsk etik är 

att respektera patientens autonomi, inte skada, rättvisa och ge omvårdnad eller behandling 

med informerat samtycke. 

 

Metoddiskussion  

I val av metod utgick författarna från vad som skulle undersökas, vi skaffade kunskap om 

det aktuella området och formulerade ett syfte vilket var att studera sjuksköterskans 

erfarenhet. Metoden som var lämplig för datainsamling valdes utifrån vårt syfte och var en 

kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med en intervjuguide med öppna frågor 

(Henricson, 2012). ”Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett 

privilegierat tillträde till människors upplevelse av den levda världen” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 45). 

 

I den kvalitativa forskningen finns inget rätt eller fel utan forskaren eftersträvar en 

förståelse och samlar in data genom beskrivningar som sedan analyseras (Henricson, 

2012). Om annan metod valts hade det varit svårt att få sjuksköterskornas subjektiva 

erfarenhet. Den valda metodens fördelar är att det ger en möjlighet att förstå deltagarnas 

erfarenheter uttryckt med egna ord. Det negativa är att det krävs mycket tid och 

förberedelser för att intervjun ska ge ett bra resultat (Henricson, 2012).  

 

Vi var intresserade av att göra en informell konversationsintervju där man genom 

observationer har spontana och informella samtal om vad forskaren observerar i en viss 

situation, detta skulle ge en fördjupad insikt men skulle ta för lång tid (Henricson, 2012).  

En av studiens svagheter i datainsamlingen som kan ha påverkat vår studie var att de fyra 

första deltagarna valdes av verksamhetschefen, vilket kan ha påverkat deras svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi anser att svaren var baserade på deras erfarenhet och att 

trovärdigheten inte behöver ifrågasättas. Hade det funnits mer tid hade författarna bekräftat 

studiens trovärdighet genom ”memberchecks” där deltagarna ges möjlighet att reflektera 

över resultatet och bedöma om de känner igen det som framkommit i resultatet (Henricson, 

2012).   
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Planen var att utföra studien på två verksamheter för att få mer data och se om 

sjuksköterskornas erfarenhet skiljer sig åt. Då arbetsgivaren ansåg att det räckte med att 

intervjua på en av hennes verksamheter så gick inte planen att genomföra. Då vi hade haft 

verksamhetförlagt utbildning på arbetsplatsen var alla mycket intresserade av att delta i 

studien. Deltagarna valdes inte slumpmässigt utan genom ett strategiskt urval där syftet var 

att välja personer som skulle ha tillräckligt med erfarenhet att svara på forskningens syfte 

(Henricson, 2012). Sjuksköterskor som arbetat två till tre år på samma arbetsplats räknades 

ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet inom sin yrkesroll (Benner, 1993).  

 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att deltagaren själv väljer intervjuplatsen för att få 

tryggheten under intervjun och inte tänka på att andra hör eller lyssnar vad som sägs. Syftet 

med att författarna frågade deltagarna om vart de ville bli intervjuade var för att ge 

deltagarna trygghet och undvika förekommande störningar. Vi hängde en lapp med texten 

”stör ej” på dörren för att undvika att bli avbrutna under intervjun. Fokus var på 

intervjupersonens trygghet och att ge en avslappnande miljö under samtalet.  

 

Kvale och Brinkmann 2009 menar att i en kvalitativ studie skall en konsekvensanalys 

genomföras för att bedöma risken att deltagarna kommer till skada vid genomförandet av 

studien och väga den mot studiens nytta i vetenskapens värld. Göra gott principen är den 

etiska princip man följer i detta fall som innebär att man skall minimera risken för att en 

deltagare i studien skall komma till skada. För att följa ”göra gott” så fick deltagarna välja 

intervjuplatsen och intervjuer gjordes i enskilda rum med en person i taget. De första fyra 

intervjuerna hölls av båda författarna för att inte missa information trots inspelning via 

diktafoner. Trost (2009) menar att bearbetningen och analysen börjar vid intervjun, den ena 

av författarna ställde sina intervjufrågor och spelade in intervjun och den andra författaren 

observerade och antecknade. Författarna kom överens och användande sig av sju intervjuer 

i resultatet, där alla sju hade liknande svar på syftet. Den åttonde intervjun kunde inte 

användas då det inte fanns användbar information om etiska dilemman och kunde inte 

svara på syftet. 

 

För att säkerställa att transkriberingen var korrekt och undvika misstolkningar lyssnade 

båda författarna på alla intervjuer vilket ger en reliabilitet och validitet. Transkriberingen 

skilde på intervjuare och deltagare med storleken på texten, vilket gjorde det lättare att 

följa vem som talar (Henricson, 2012). Dataanalysen gjordes med hjälp av en tabell och 

började med att författarna läste igenom och bearbetade det transkriberade texterna på 

varsitt håll. Meningsenheterna som berörde studiens syfte plockades ut och kondenserades 

från meningar till ett fåtal ord. En kod beskrev den kondenserade meningsenheten och 

fungerar som en etikett för att förstå sammanhanget. Flera koder kan tillhöra samma grupp 

och delas in i kategorier som ska svara på studiens syfte (Henricson, 2012). 

 

Enligt Henricson (2012) är det viktigt lyfta fram styrkor och svagheter i den genomförda 

studien. Författarna valde att byta ämne vilket skapade svagheter i studiens innehåll då 

tiden begränsades och påverkade examensarbetets kvalitet. Trots tidsbristen finns en 

trovärdighet då fenomenet har studerats och syftet besvarats med vald metod (Henricson, 

2012). Författarna diskuterade och kom fram till att om det funnits mer tid hade de utfört 

fler intervjuer för att få mer data samt fördjupat sig i olika omvårdnadsteorier. Nu valdes 

en omvårdnadsteori som författarna sedan var tvungna att ta bort då den inte var tillräcklig 

som grund i arbetet.  
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Slutsats 

I föreliggande studie framkommer sjuksköterskornas erfarenhet av etiska dilemman och 

hur de hanteras. De hamnade i situationer där de var tvungna att gå emot etiska principer 

och egna värderingar om vad som är rätt, för att respektera patientens autonomi. Detta är 

en utmaning när det finns ett behov att göra gott. Trots detta fanns en medvetenhet om att 

ens egna värderingar inte behöver stämma överens med patientens upplevelse. Vad som är 

rätt eller fel kan vara omöjligt att avgöra, men att inte respektera patientens autonomi är det 

mest oetiska en sjuksköterska kan göra. 

 

I den palliativa vården är de närstående en av grundstenarna, de skall ha stöd, information 

och undervisning. Etiska dilemman uppstår när de närstående inte accepterar patientens 

autonomi och tar beslut de inte är befogade att ta. Då en relation skapas till båda parterna 

kan det vara svårt att veta vad som är rätt eller fel. Trots att besluten grundar sig i att de 

älskar sin närstående betyder inte att det är rätt beslut, utmaningen ligger hos 

sjuksköterskan att uppmärksamma när en patient förlorat sin autonomi och sedan 

konfrontera situationen. I denna relation till både patient och närstående hamnade 

sjuksköterskan i etiska dilemman kring hur ärliga svar som ska ges i känsliga frågor. 

Patient och närstående har rätt till informationen men är det rätt att vara så ärlig att allt 

hopp tas i från dem och kränker deras tro om att bli frisk. Relationen är grunden i den 

palliativa omvårdnaden och många etiska dilemman kan undvikas om det finns en god 

relation som byggts upp under en tid. I relationen skapas ett förtroende som ger 

sjuksköterskan värdefull information som kan förebygga etiska dilemman. Alla patienter är 

unika och har olika behov och relationen är nyckeln till en god personcentrerad 

omvårdnad.  

 

I resultatet i hur etiska dilemman hanteras framkommer brister i kunskap om etiska koder 

och etisk plattform, dessa ska vara vägledande vid etiska ställningstaganden. 

Sjuksköterskorna lyfte fram teamets roll vid etiska dilemman och hur de hanteras genom 

reflektion och diskussion mellan de olika kompetenserna. De samlas och lyfter frågan för 

att sedan samarbeta för att hitta en lösning eller det bästa alternativet. Sjuksköterskorna 

kände en trygghet i att tillhöra ett team och att de inte var ensamma när ett etiskt dilemma 

uppstod. 

 

Fortsatta studier  

Författarna anser att fortsatta studier om etiska dilemman inom hälso- och sjukvården är av 

stor vikt då det finns brister i kunskap om etiska koder och generella principer. Att studera 

närmare vad denna okunskap beror på skulle ge möjlighet att åtgärda problemet. Vidare 

anser vi att det fattades vidareutbildning i hälso- och sjukvården som personalen bör få om 

varför etiska dilemman uppkommer och hur de hanteras. Detta behöver undersökas vidare 

inom vården för att undvika etiska dilemman. 

Klinisk relevans 

Studien är relevant då vårt resultat visar att kunskap om etiska koder och principer bör 

förbättras och användas vid etiska ställningstaganden. Detta är relevant för arbetsgivare 

samt vårdpersonal och kan skapa debatt och reflektion om vilken kunskap som finns om 

etiska dilemman och hur det kan förbättras. En omfattande studie gällande kunskap om de 

etiska principerna hos vårdpersonalen i hela hälso- och sjukvården är av stor vikt, så det 

kan uppmärksammas samt åtgärdas. Sjuksköterskorna skall garantera en god vård och 

förväntas vara etiskt kompetenta samt utföra etiska överväganden. Detta kräver kunskap 

och redskap som ger en tydlig vägledning vid etiska dilemman. Vi anser att dagens etiska 
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principer och etiska plattform inte är tillräcklig som verktyg och bör utvecklas för att 

säkerställa att sjuksköterskor lever upp till sitt ansvar att garantera god vård. Våra fynd i 

studien kan uppmärksamma vilka situationer som skapar etiska dilemman vilket kan göra 

personalen mer etiskt medvetna.  
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BILAGA A 1(2) 

    

 Stockholm 2015-03-05 

 

Till verksamhetschef 

MN 

XX kliniken, XX sjukhuset  

 

 

Vi heter Perihan Kavak och Jennie Nyman och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör upplevelser vid palliativ 

omvårdnad.(var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid XX kliniken.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid XX kliniken, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid XX kliniken är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar   

 

Perihan Kavak                                                                                Jennie Nyman 

Perihan.kavak@stud.shh.se                                                           Jennie.nyman@stud.shh.se 

Telefon: 070XX                                                                             Telefon: 070 XX 

 

Handledare:  

Fil dr. Louise Eulau 

Louise.eulau@shh.se 

Telefon: 08- XX 
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BILAGA A 2(2) 

SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ETISKA DILEMMA VID 

                                          PALLIATIV OMVÅRDNAD 
 

Problemområde 
Att vårda en patient med obotligsjukdom är en av de största utmaningar en sjuksköterska 

kan ställas inför (Kaasa, 2001). 

Etik handlar om att bli respekterad för den man är och att få behålla sitt människovärde. 

Allt utförande av vård och behandling ska utföras på ett sätt så patienten inte känner sig 

kränkt. Nära omvårdnad och hygien är något alla vill kunna sköta själva och detta ska 

därför ske extra skonsamt så inte den kroppsliga integriteten kränks och skadar patienten 

själsligt. Vårdetiken bygger på fyra principer autonomi, rättvisa, inte skada och göra gott 

(Fridegren & Lyckkander, 2009). Vi vill ta reda på, vilka etiska dilemman sjuksköterskan 

ställs inför i sitt arbete? 

Hur upplever sjuksköterskan att ge omvårdnad till palliativa patienter exempelvis om de 

inte vill ha behandling eller förnekar sin sjukdom/symtom? För att öka kunskapen om hur 

man ger omvårdnad och bemöter dessa patienter på bästa sätt är det av vikt att 

sammanställa forskning inom området. 

Syfte 
Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av palliativ omvårdnad med inriktning på etiska 

dilemman. Vilka etiska dilemman uppkommer och hur hanteras det? 

Metod 
Studien kommer att bestå av enskilda intervjuer där deltagarna kommer att tillfrågas om 

tillåtelse att vi spelar in intervjuerna med bandspelare. Vi beräknar tiden på dessa 

intervjuer till ca 30-45 minuter. Vi vill gärna intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet 

av att möta patienter i palliativ vård. De sjuksköterskor som är aktuella som deltagare i 

intervjun ska ha arbetat i minst två år inom området. Tid och plats för intervjuerna väljer 

deltagarna själva, men det vore önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på er arbetsplats. 

Alla uppgifter som är personliga och kan kopplas till deltagarna kommer att behandlas 

konfidentiellt och förstöras efter det att studien sammanställts. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan angiven orsak. 

Om du som verksamhetschef godkänner att studien genomförs på XX kliniken kommer 

brev till de sjuksköterskor som väljer att delta att skickas ut. Deltagarna kommer att få ta 

del av information om studien och dess syfte både skriftligt (i form av det brev som 

kommer att skickas ut) och muntligt. 

Tidsåtgång 
Vi ser gärna att intervjuerna äger rum någon gång under vecka 11 men det finns även 

möjlighet för oss att genomföra dem fram till vecka 16. Vi beräknar att tiden på intervju ta 

ca 30-45 minuter. 
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BILAGA B 

 

Jag godkänner härmed att Perihan Kavak och Jennie Nyman får utföra studien 

”SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ETISKA DILEMMA VID PALLIATIV 

OMVÅRDNAD ”. På XX kliniken under tidsperioden mars - april 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Ort, datum 

___________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

___________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA C 

 

 

 

Allmänna frågor 
1. Kan du berätta lite kort om dig själv? 

2. Varför valde du att arbeta med palliativ vård? 

Huvudfrågor 
1. Har du jobbat på någon annan avdelning? Om ja, hur skiljer sig arbetet mellan kuriativa 

och palliativa patienter? 

2. Vilka etiska dilemman har du upplevt inom palliativ vård? 

3. Hur har du hanterat dessa etiskt dilemma? 

4.  Finns det någon beredskap på avdelningen för att hantera etiska dilemman? 

5. Vad anser du är orsaken till uppkomsten av etiska dilemman utifrån din erfarenhet?  

6.  Hur hanterar ni etiska dilemman på arbetsplatsen? 

7. Joyce Travelbees omvårdnads teori fokuserar på interaktionen mellan sjuksköterska och  

patient då denna anses utgöra grunden till bra omvårdnad. Hur ser du på detta? Vad anser 

du är viktigt inom palliativ vård i relationen mellan sjuksköterskan och patienten? 

8. Vad anser du är det viktigaste att tänka på inom palliativ omvårdnad? 

9.  Känner du att du får stödet du behöver av teamet? 

Följdfrågor 
Hur menar du…? 

Vad innebär det….? 

Kan du utveckla…? 

Kan du berätta mer…? 

Egna tankar 
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BILAGA D  

Till arbetstagarna                                                                                            Stockholm 

2015-03-05    

XXkliniken, XX sjukhuset                                                                                       

   

Vi heter Perihan Kavak och Jennie Nyman och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör upplevelser vid palliativ 

omvårdnad.(var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med er som väljs 

utifrån följande kriterie; att deltagarna har erfarenheter av palliativ vård minst två år. 

 

Problemformulering  
Som sjuksköterska kan hamna i situationer där etiska principer ställs mot varandra. Man 

har ett eget ansvar att se varje människa som unik och utgå från den aktuella situationen 

och dess omständigheter. Hur vet man vad som är rätt?  

 

Syfte  
Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av palliativ omvårdnad med inriktning på etiska 

dilemman. Vilka etiska dilemman uppkommer och hur hanteras det? 

 

Metod 
Studien kommer att bestå av enskilda intervjuer där deltagarna kommer att tillfrågas om 

tillåtelse att vi spelar in intervjuerna med bandspelare. Vi beräknar tiden på dessa 

intervjuer till ca 30-45 minuter. Vi vill gärna intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet 

av att möta patienter i palliativ vård. De sjuksköterskor som är aktuella som deltagare i 

intervjun ska ha arbetat i minst två år inom området. Tid och plats för intervjuerna väljer 

deltagarna själva, men det vore önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på er arbetsplats. 

Alla uppgifter som är personliga och kan kopplas till deltagarna kommer att behandlas 

konfidentiellt och förstöras efter det att studien sammanställts. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan angiven orsak. 

 

Forskningsetiska överväganden  
 

Informerat samtycke 

Ett sätt att säkerhetsställa att personen vill delta i projektet bygger på den etiska principen 

om människans frihet och självbestämmande. Deltagarna skall få information om det 

planerade arbetet och det är viktigt att de förstår så det kan överväga om de vill delta, det 

är även viktigt hur informationen förmedlas. Forskaren har stor ansvar att informera fakta 

på ett begripligt sätt och hålla informationen kortfattat för att undvika förvirring och 

oklarhet hos deltagarna. . Forskaren ska ge potentiell information om vad studien heter, 

syftet med studien, hur deltagarna valts ut för studien samt hur datainsamlingen hanteras 

och skyddas av forskarna. Det ska framgå att det är helt frivilligt och deltagarna skall inte 

känna nått tvång och har även rätt att avbryta deltagandet när som helst (Helgesson, 2006).  
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Med vänlig hälsning  

Perihan Kavak                                                                                Jennie Nyman 

Perihan.kavak@stud.shh.se                                                           Jennie.nyman@stud.shh.se 

Telefon: 070XX                                                                             Telefon: 070XX 

 

Handledare:  

Fil dr. Louise Eulau 

Louise.eulau@shh.se 

Telefon: 08- XX 

 


