
 

 

 
 
 

 
Sjuksköterskans etiska problem i 
palliativ vård 
- En litteraturstudie 

Nurses’ ethical problems in palliative care 
- A literature study 

Supaporn Siengyen 
Linda Strömberg 
 
 
 

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet 

Grundnivå 

Handledare: Erica Lillsjö och Agneta Pihlman  

Examinerande lärare: Anna Josse Eklund 
2018-03-29 



 
 

SAMMANFATTNING  

Titel:                             Sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård.                              

              Nurses’ ethical problems in palliative care.  

 

Fakultet:   Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 
Institution:   Institutionen för Hälsovetenskaper 
Ämne:               Omvårdnad 

Kurs:               Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå  

Författare:   Supaporn Siengyen och Linda Strömberg 

Handledare:   Erica Lillsjö och Agneta Pihlman  

Sidor:               25 sidor samt bilaga 

Nyckelord:   Palliativ vård, Sjuksköterska, Etiska problem 

 

Introduktion: Fler människor lever längre och behovet av palliativ vård ökar. Patientens roll 
i vården har stärkts och allt fler vill vara med och påverka sin sista tid i livet. Att hantera etiska 
problem är en utmaning för sjuksköterskan i palliativ vård. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans etiska problem i palliativ 
vård.  
Metod: Studien är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sammanställdes, granskades 
och analyserades systematiskt enligt Polit och Becks (2015) nio steg. Databaserna Cinahl och 
Pubmed användes för att söka artiklar. Resultatet baserades på tio artiklar. 
Resultat: De tre huvudkategorier som identifierades var behandling av patienten, patientens 
autonomi och personalens samarbete. I huvudkategorin behandling av patienten identifierades 
underkategorierna i relation till omvårdnad och i relation till medicinsk behandling. I 
underkategorin i relation till medicinsk behandling identifierades underkategorin sedering. I 
huvudkategorin patientens autonomi identifierades underkategorierna närståendes inflytande 
och sjuksköterskan som företrädare. I huvudkategorin personalens samarbete identifierades 
underkategorierna bristande kommunikation, oklara roller och otillräckligt stöd. 
Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskor möter flera etiska problem i palliativ vård. 
Förbättrad kommunikation i vårdteamet kan minska antalet etiska problem och förbättra 
vården. Det verkar finnas behov av mer etisk kunskap och etisk reflektion för att öka 
sjuksköterskors förmåga att hantera etiska problem. 
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Introduktion 
 
Vi lever allt längre och en åldrande befolkning gör att behovet av palliativ vård ökar (Izumi et 
al. 2012; Penders et al. 2018) och att fler sjuksköterskor blir involverade i vård i livets slut (Izumi 
et al. 2012). För många människor är döendet en lång process och det ställer nya krav och 
förväntningar på sjuksköterskans palliativa kompetens (Brattgård 2012). Patienten har rätt att 
möta döden på sitt eget sätt (Brattgård 2012) och det har blivit allt vanligare att patienter själva 
vill vara med och bestämma hur den sista tiden i livet ska bli (Ternestedt et al. 2012). Den nya 
Patientlagen (SFS 2014:821) stärker patientens ställning i vården genom att främja integritet, 
självbestämmande och delaktighet. Även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) slår fast att 
vården ska byggas på respekt för självbestämmande. Att göra det möjligt för patienten att 
använda den sista tiden som hen önskar är en utmaning för sjuksköterskan (Ternestedt et al. 
2012). Palliativ vård kräver djupgående etisk reflektion och sjuksköterskan behöver ha kunskap 
om etik (SOU 2001). 
 
Palliativ vård 
 
Mellan 90 000 och 100 000 personer dör i Sverige varje år. Omkring 80 procent har behov av 
palliativ vård (Socialstyrelsen 2013). Cancer är den vanligaste diagnosen i specialiserad palliativ 
vård, men alla diagnoser omfattas av vården (Strang 2012). Genom åren har flera begrepp använts 
för att beskriva vård i livets slutskede. Terminal vård, hospicevård, palliativ vård och vård i livets 
slut är några av de (Izumi et al. 2012). 
 
Enligt Världshälsoorganisationens (World Health Organization [WHO] u.å.) definition av 
palliativ vård bygger vården på att förbättra patienters och närståendes livskvalitet när de drabbas 
av livshotande sjukdom. Det görs genom att förebygga och lindra lidande som uppkommer på 
grund av fysiska, psykosociala och existentiella svårigheter. Grundläggande åtgärder är att tidigt 
upptäcka problem, göra bedömningar och behandla smärta och andra symtom som uppstår. 
Vården ska utgå från en holistisk syn på patienten. 
 
Socialstyrelsen (2013) delar in den palliativa vården i fyra hörnstenar som överensstämmer med 
Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård (WHO u.å.). De fyra hörnstenarna är 
symtomlindring, professionellt samarbete mellan vårdpersonal, god kommunikation och relation 
mellan personal, patient och närstående samt stöd till de närstående (Socialstyrelsen 2013). 
Socialstyrelsen (2004a) definierar närstående som “person som den enskilde anser sig ha en nära 
relation till”. Anhörig definieras som “person inom familjen eller bland de närmaste 
släktingarna” (Socialstyrelsen 2004b). I litteraturstudien används begreppet närstående. 
 
Den palliativa vården delas in i två faser: en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen börjar när 
patienten fått besked om att hen har en obotlig sjukdom. Under den tidiga fasen är det aktuellt 
med livsförlängande behandling och vård som bidrar till välbefinnande. Vården i den sena fasen 
är ofta kort och målet är att lindra lidande och bidra till en så bra livskvalitet som möjligt för 
patienten och de närstående (Socialstyrelsen 2013). Smärta och andra fysiska symtom, liksom 
psykiska problem, varierar mellan faserna. Det gör även patientens behov av stöd och vård från 
närstående och vårdpersonal (Mather et al. 2018). 
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Studier visar att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om palliativ vård (Croxon et al. 2018; 
Eriksson et al. 2015). Sjuksköterskorna uttrycker att de behöver mer kompetens om vård i livets 
slutskede. De saknar framförallt kunskap när det gäller psykiska symtom, sociala relationer och 
existentiella frågor (Eriksson et al. 2015).  
 
Etik i vården 
 
Beauchamps och Childress (2001) fyra etiska principer används ofta inom vårdetiken. 
Principerna är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och 
rättviseprincipen. Autonomiprincipen handlar om att alla individer har rätt att avgöra hur de vill 
leva och att andra människor har ansvar för att respektera och beakta det. Göra-gott-principen 
innebär att förhindra skada, minimera skada som uppkommit, och utföra handlingar som bidrar 
till god hälsa och välmående. Icke-skada-principen säger att inget ska göras som kan skada andra 
eller försämra deras situation.  Rättviseprincipen innebär att alla människor har samma värde och 
rätt till en rättvis och jämlik vård samt lämplig behandling.  
 
Enligt International Council of Nurses’ [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
Sjuksköterskeförening [SSF] 2014) är respekten för mänskliga rättigheter grundläggande i 
sjuksköterskeyrket. Patienten har kulturella rättigheter, rätt till liv och egna val, till värdighet och 
att bli bemött med respekt (SSF 2014). De viktigaste målen för sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal är patientens hälsa och att de alltid håller fast vid principen om människors lika 
värde (SSF 2016). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) står att 
sjuksköterskans arbete ska baseras på ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad ska bygga på 
respekt för mänskliga rättigheter och människors värderingar, vanor, tro, självbestämmande, 
integritet och värdighet. Enligt Dorenbos (2013) anser sjuksköterskor att de tre viktigaste 
omvårdnadsinterventionerna för att bidra till en värdig död är att bevara patientens värdighet och 
integritet, skapa tillit och lindra smärta. En studie av Brodtkorb et al. (2017) bekräftar att 
vårdpersonal prioriterar patientens värdighet i palliativ vård. 
 
Forskning visar att vårdpersonal ofta upplever etiska problem när de vårdar patienter i livets slut 
(McGrath & Henderson 2008) och att de känner stress när de inte kan leva upp till de normer och 
värderingar som de anser tillhör vården (Sandman et al. 2017). 
 
Etiska problem 
 
Etiska problem kan beskrivas utifrån tre olika dimensioner (Malmsten Gedda 2008). Den första 
dimensionen är etisk osäkerhet.  Osäkerheten uppstår i omvårdnaden av patienten när 
vårdpersonal upplever att det finns något slags etiskt problem. Malmsten Gedda (2008) skriver 
att den etiska osäkerheten om vad som är rätt eller fel ökar när valmöjligheterna, exempelvis ny 
teknik, blir fler inom vården. Kulturella och religiösa skillnader skapar också osäkerhet. Vad som 
uppfattas som gott eller inte beror på vilket perspektiv individen har. 
 
Det etiska dilemmat är den andra dimensionen av etiska problem (Malmsten Gedda 2008). Till 
skillnad från ett etiskt problem har ett etiskt dilemma ingen lösning. Hur man än väljer att agera 
så uppstår en förlust. Malmsten Gedda (2008) skriver att etiska dilemman ofta handlar om att 
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personlig autonomi hamnar i ett motsatsförhållande till vad vetenskapen, juridiken eller 
professionen förespråkar.  
 
Den tredje dimensionen är etisk frestelse (Malmsten Gedda 2008). Det innebär att vårdpersonal 
vet vad som är gott att göra, men ändå väljer att inte göra det. Tänkbara orsaker är exempelvis 
tidsbrist, brister i organisationen, rädsla eller nonchalans. Malmsten Gedda (2008) menar att en 
etisk frestelse är ett etiskt problem i det praktiska arbetet. 
 
Omvårdnad i palliativ vård 
 
Travelbee (2003) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process då omvårdnad alltid 
handlar om människor. Sjuksköterskan hjälper individen, närstående eller samhället att 
förebygga och hantera erfarenheter av sjukdom och lidande. Sjuksköterskan kan även bidra till 
att den drabbade hittar en mening i situationen. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten 
måste de lära känna varandra och det sker genom kommunikation. Enligt Travelbee (2003) är 
lidande något som drabbar alla människor, men lidandet är en individuell upplevelse. Travelbee 
(2003) menar att det krävs stor kunskap och skicklighet för att vårda en döende patient. 
Sjuksköterskans egen livssyn, inställning till döden och utbildning påverkar förhållningssättet 
och förmågan att hjälpa patienten hitta mening, eller bortse från tanken om mening, i samband 
med lidande och sjukdom. 
 
Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) har sjuksköterskan 
ansvar för kliniska beslut som kan ge människor bästa möjliga välbefinnande fram till livets slut. 
För att ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan skapa en trygg relation till patient och 
närstående och ha kunskap att genomföra omvårdnadsåtgärder (SSF 2017). För att ge en god 
vård i livets slut anser sjuksköterskor att de viktigaste kunskaperna, förutom att hantera symtom 
som exempelvis smärta, är att ha kännedom om palliativ vård och att kunna prata med patienten 
och närstående om döden (White et al. 2012). 
 
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (SSF 2017) och central inom 
palliativ vård (Ternestedt et al. 2012). De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård. 
Modellens syfte är att patienten ska få vara delaktig i sin vård och få en så bra sista tid i livet som 
möjligt. Vården ska utgå från den person patienten anser sig vara i den aktuella situationen. De 
6 S:n är självbild, självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, symtomlindring och 
strategier. Omvårdnadsåtgärderna inriktar sig på att lindra vanliga symtom som kan uppstå i 
palliativ vård: smärta, andnöd, hosta, trötthet, ätproblem, mag- och tarmproblem, klåda, oro, 
ångest, depression, sömnstörningar och förvirring (Ternestedt et al. 2012). En studie av Schelling 
et al. (2018) visar att palliativa patienter värderar icke-medicinska insatser i princip lika högt som 
medicinska åtgärder. Möjlighet till sociala kontakter, att upprätthålla och återskapa relationer till 
närstående, behålla ett positivt tänkande och ordna praktiskt kring ekonomi och juridik för de 
efterlevande, skattas högt.  
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Problemformulering 
 
Allt fler människor lever längre och allt fler kommer att behöva palliativ vård. Det innebär att i 
framtiden kommer fler sjuksköterskor att vårda patienter i livets slutskede och det ställer krav på 
kunskap om palliativ vård och etik. I den palliativa vården är patienten särskilt utsatt då den 
oundvikliga utgången är döden. Att hjälpa patienten behålla makten över sitt eget liv ända till 
slutet, även när både fysiska och mentala funktioner sviktar, är en stor utmaning. Forskning visar 
att sjuksköterskor saknar kunskap om palliativ vård och att de ofta ställs inför etiska utmaningar 
i vården. Därför är det viktigt att tydliggöra sjuksköterskans etiska problem i den palliativa 
vården för att kunna ge en god vård i livets slut. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård. 
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Metod 
 
En litteraturstudie ger en bild av befintlig forskning inom ett område (Polit & Beck 2015). Ett 
antal vetenskapliga artiklar har sammanställts, granskats och analyserats. Arbetet har skett 
systematiskt genom att följa Polit och Becks (2015) nio steg för en litteraturstudie (se figur 1). 

      

             
 

Figur 1. Polit och Becks (2015) nio steg för litteraturstudier. Fritt översatt. 
 
Litteratursökning 
 
I det första steget (se figur 1) formulerades litteraturstudiens syfte. 
 
I steg två (se figur 1) valdes sökstrategi, sökord och databaser. De databaser som användes i 
denna litteraturstudie var Cinahl och PubMed. I Cinahl, en databas för omvårdnad, användes 
följande Headings (MH): palliative care, hospice and palliative nursing, terminal care, hospice 
care, samt terminally ill patients. Genom att använda flera närliggande begrepp kunde den 
palliativa vården ringas in. För att identifiera den etiska problematiken användes ethics nursing 
som Headings (MH) och ethical issues som fritext.  Sökorden kombinerades med nurs* i fritext 
för att få sjuksköterskans perspektiv. Enligt Polit och Beck (2015) kan trunkering användas för 
att ge fler varianter av ett ord och därmed få fler träffar. I PubMed, en databas inom bland annat 
medicin och omvårdnad, användes MeSH-termerna palliative care, hospice and palliative 
nursing, terminal care, hospice care, terminally ill samt ethics nursing. Ethical issues användes 
som fritext. Sökorden kombinerades med nurs* i fritext. 
 

Steg1
Formulera syfte och 

frågeställningar.

Steg 2
Välja sökstrategi, 
sökord, databas, 
inklusions- och 

exklusionskritrier.

Steg 3
Söka och identifiera 

primärkällor.

Steg 4 
Granska artiklar och 
sortera bort de som 
inte är relevanta. 

Steg 5
Läsa materialet och 

identifiera nya 
källor.

Steg 6
Sammanställa och 

koda informationen 
från artiklarna.

Steg 7
granska artiklarnas 

vetenskapliga 
kvalitet.

Steg 8
Analysera, lägga 
ihop information 

och söka efter 
teman. 

Steg 9
Sammanställning 

av data.
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I steg tre (se figur 1) genomfördes databassökningen. Sökorden söktes först var för sig och 
kombinerades sedan genom att använda de booleska sökoperatorerna OR och AND. Sökningen 
i databaserna begränsades endast med årtal och peer reviewed för att inte några relevanta artiklar 
skulle falla bort. Övriga inklusions- och exklusionskriterier granskades manuellt av samma 
anledning. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
 
De artiklar som inkluderades var publicerade under perioden 2008-01-01 - 2018-01-31. 
Artiklarna skulle vara peer reviewed och skrivna på svenska, engelska, danska eller norska. 
Artiklar med patienter under 18 år samt review-artiklar exkluderades. Databassökningarna 
presenteras i tabell 1 och 2. 
 
Tabell 1. Sökning i CINAHL 

Sök Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

S1 Palliative care (MH) 13 174    
S2 Hospice and Palliative Nursing (MH) 1 504    
S3 Terminal Care (MH) OR Hospice Care (MH) 8 062    
S4 Terminally Ill Patients (MH) 4 006    
S5 Ethics, Nursing (MH) 2 621    
S6 ”ethical issues” 15 356    
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 21 273    
S8 S5 OR S6 17 411    
S9 S7 AND S8 1 283    
S10 S9 AND nurs* 431 21 8 8 

(MH) Major Heading. 
 
 
Tabell 2. Sökning i PubMed 

Sök Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

S1 Palliative care (MeSH) 18 896    
S2 Hospice and Palliative Nursing (MeSH) 399    
S3 Terminal Care (MeSH) OR Hospice Care 

(MeSH) 
15 062    

S4 Terminally Ill (MeSH) 2 167    
S5 Ethics, Nursing (MeSH) 1 681    
S6 ”ethical issues” 4 747    
S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 30 541    
S8 S5 OR S6 6 322    
S9 S7 AND S8 350    
S10 S9 AND nurs* 201 15[4] 2[1] 1 

 (MeSH) Medical Subject Headings. 
 [ ] = varav externa dubbletter 
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Urval 
 
Det första urvalet genomfördes enligt steg fyra (se figur 1) som innebar att titel och abstrakt 
granskades för att avgöra om artiklarna var relevanta för litteraturstudiens syfte. De artiklar som 
inte svarade mot valda inklusions- och exklusionskriterier valdes bort. Efter urval ett kvarstod 32 
artiklar (se tabell 1 och 2). 
 
Det andra urvalet gjordes i samband med det femte steget (se figur 1). De artiklar som valts i 
urval ett lästes i sin helhet och granskades i förhållande till litteraturstudiens syfte. De artiklar 
som valdes bort inkluderade fler yrkesgrupper än sjuksköterskor utan att separera deltagarna i 
resultatet. Andra artiklar som valdes bort fokuserade antingen på palliativ vård eller etik, men 
inte på en kombination av begreppen. Efter urval två återstod nio artiklar. En manuell sökning 
genomfördes genom att granska artiklarnas referenslistor och ytterligare en artikel valdes. 
 
Det sjätte steget (se figur 1) innebar en sammanfattning, sortering och kodning av artiklarna. 
Kodningen gjordes genom att identifiera etiska problem i studierna. Närliggande problem 
samlades sedan i olika kategorier. Därefter, i steg sju (se figur 1), granskades artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet enligt Polit och Becks (2015) granskningsmallar Guide to an overall 
critique of a Quantitative Research Report och Guide to an overall critique of a Qualitative 
Research Report. I samband med steg sju (se figur 1) genomfördes urval tre. Efter granskningen 
kvarstod tio artiklar (se bilaga 1). 
 
 
Databearbetning 
 

I steg åtta (se figur 1) analyserades de valda artiklarna och kategorier urskildes. Artiklarna skrevs 
ut och lästes enskilt och tillsammans flera gånger. Data bearbetades med en induktiv ansats. I 
bearbetningen söktes efter likheter och skillnader i artiklarna. Tre huvudkategorier identifierades. 
Utifrån resultatet bestämdes även underkategorier. 

Det nionde och sista steget (se figur 1) innebar att resultatet sammanställdes. 
 

Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör etiska överväganden göras vid litteraturstudier 
gällande urval och presentation av resultat. De studier som valdes hade antingen tillstånd från en 
etisk kommitté eller en ingående diskussion avseende etik. Alla artiklar och resultat redovisades 
och presenterades. Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Ett engelsk-svenskt lexikon 
användes för att undvika feltolkningar. Alla citat skrevs på originalspråk. Polit och Beck (2015) 
understryker vikten av att plagiering, förvrängning och förfalskning av data inte förekommer i 
studien. 
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Resultat 
 

Resultatet av litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga artiklar. I nio av de användes kvalitativ 
metod och i en artikel både kvalitativ och kvantitativ metod (se bilaga 1). De tre huvudkategorier 
som identifierades var behandling av patienten, patientens autonomi och personalens samarbete. 
I huvudkategorin behandling av patienten identifierades underkategorierna i relation till 
omvårdnad och i relation till medicinsk behandling. I underkategorin i relation till medicinsk 
behandling identifierades underkategorin sedering. I huvudkategorin patientens autonomi 
identifierades underkategorierna närståendes inflytande och sjuksköterskan som företrädare. I 
huvudkategorin personalens samarbete identifierades underkategorierna bristande 
kommunikation, oklara roller och otillräckligt stöd (se figur 2). 

    
 

 

 Figur 2. Kategorier som belyser de områden där etiska problem uppstår för sjuksköterskan i 
palliativ vård. 
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Behandling av patienten 
 

I den här huvudkategorin beskrivs omvårdnad och medicinska insatser som skapar etiska 
problem för sjuksköterskorna. Huvudkategorin delas upp i underkategorierna i relation till 
omvårdnad och i relation till medicinsk behandling. I underkategorin i relation till medicinsk 
behandling finns kategorin sedering (se figur 2). 

 
I relation till omvårdnad 
 
Etiska problem uppstod när sjuksköterskorna i palliativ vård skulle avgöra om en 
omvårdnadsinsats skulle utföras eller inte. Ett annat dilemma handlade om ifall en patient med 
timmar kvar att leva skulle vändas för att förebygga trycksår trots att det kunde orsaka patienten 
smärta (Searle & Mcinerney 2008). Sjuksköterskorna ville ge bra vård och inte skada patienten, 
men värderade åtgärderna på olika sätt (Johnson & Grey 2013). 

Ett dilemma för sjuksköterskorna var att de ingick i en kultur av medicinsk behandling istället 
för att fokusera på patientens behov av god omvårdnad vid livets slut. När de inte fick utrymme 
att ge den tröst och det stöd patienten behövde, tyckte de att de agerade emot sina 
omvårdnadsvärderingar. De uppmärksammade att palliativa patienter med andra diagnoser än 
cancer fick aggressiv behandling istället för palliativ omvårdnad (Jerpseth et al. 2017). 
Sjuksköterskorna hade också svårt att acceptera när en döende patient flyttades från en avdelning 
till en annan när de uppfattade att syftet var att kliniken skulle ha god statistik gällande 
överlevnad (Eriksson et al. 2014). Karlsson et al. (2013) beskrev etiska problem relaterat till 
autonomi, värdighet och integritet vid vård av den palliativa patienten i hemmet. 
Sjukvårdsmaterial och utrustning gjorde hemmiljön till en sjukhusmiljö.  

 
I relation till medicinsk behandling 
 
Frågan om det var rätt eller inte att ge näring eller vätska i slutskedet av livet, var mycket viktig 
för sjuksköterskorna som strävade efter att göra det som var bäst för patienten. Att tillföra vätska 
och näring kunde öka lidandet istället för att lindra det (Eriksson et al. 2014; Walker & 
Breitsameter 2015). Sjuksköterskorna ansåg att palliativa patienter ibland fick onödig och 
meningslös behandling (Eriksson et al. 2014; Jerpseth et al. 2017; Johnson & Grey 2013; 
McLennon et al. 2013). Sjuksköterskorna menade att läkarna fokuserade på livsuppehållande 
behandling som ökade lidandet, medan sjuksköterskorna ville skydda patienten från ytterligare 
skada (Jerpseth et al. 2017). Patienter utsattes även för onödiga provtagningar och 
undersökningar som orsakade onödigt lidande (Eriksson et al. 2014). En sjuksköterska i en studie 
av Jerpseth et al. (2017) ifrågasatte viss behandling: 

“We observe all the suffering to a much greater extent than the physicians do, and that 
is what makes it so hard to be a nurse. Sometimes the patient is allowed to die, but not 
often. The technology keeps them alive, but what kind of life is it? Nobody asks.” 
(Jerpseth et al. 2017, s. 826) 
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Åsikterna om vad som var onödig behandling eller inte gick isär i vårdteamet (Eriksson et al. 
2014). Sjuksköterskorna uttryckte att de sällan inkluderades i beslut om behandlingsalternativ 
(Jerpseth et al. 2017) och att olika åsikter om medicinering var en återkommande källa till 
konflikter mellan sjuksköterskor och läkare (Walker & Breitsameter 2015). 

Det fanns också situationer där sjuksköterskorna ansåg att patienter fått falskt hopp av läkaren. 
Det hände att patienter valde att fortsätta med en behandling trots att de inte hade någon nytta av 
den. Sjuksköterskorna beskrev etiska problem med att ta ifrån patienter hopp och orsaka psykisk 
smärta, men de tyckte att det var problematiskt när läkaren gav en allt för optimistisk bild av 
situationen (McLennon et al. 2013). Enligt sjuksköterskorna uppstod etiska problem när läkarna 
plötsligt ändrade sina beslut vilket kunde ske om patienten visade tecken på en liten förbättring 
eller om närstående bad om behandling (Eriksson et al. 2014). 

 
    - Sedering 

Att administrera läkemedel var ett etiskt problem (Venke Gran & Miller 2008; Walker & 
Breitsameter 2015) och ett etiskt dilemma (De Vries & Plaskota 2017) för sjuksköterskor som 
vårdade patienter i livets slut. Administrering av sedativa läkemedel som exempelvis midazolam 
orsakade oro. De etiska problemen blev större när det handlade om att ge sedativa läkemedel till 
yngre personer (De Vries & Plaskota 2017). 

Sjuksköterskorna uttryckte oro för att de fattat fel beslut när de påbörjat medicinering med 
sedativa läkemedel (De Vries & Plaskota 2017) och att de eventuellt påskyndat döden för 
patienten (De Vries & Plaskota 2017; Walker & Breitsameter 2015). Trots oron uttryckte de en 
vilja att göra det bästa för patienten i den aktuella situationen (De Vries & Plaskota 2017). En 
sjuksköterska i en studie av De Vries och Plaskota (2017) berättade om en problematisk situation: 

“I had a patient who was very frightened about dying and just want to be given a 
midazolam syringe driver for the last few weeks of his life, and I felt that was not 
ethically right, as we was still able to eat and drink, and by sedating him to that level, 
we would be actually hastening his death because it would preventing him from eating 
and drinking, and he would be left in bed […]”  (De Vries & Plaskota 2017, s. 152). 

Läkemedlen kunde ha en ångestdämpande effekt som var gynnsam för patienten (Walker & 
Breitsameter 2015), men att de samtidigt begränsade patientens vakenhet och medvetande 
beskrev sjuksköterskorna som ett etiskt problem (Venke Gran & Miller 2008; Walker & 
Breitsameter 2015).  När patienten inte längre kunde kommunicera och förmedla om hen 
upplevde smärta eller annat obehag, skapade det etiska problem hos sjuksköterskorna. Djup 
sedering uppfattades som särskilt problematisk när patienten själv inte deltog i beslutet (Venke 
Gran & Miller 2008). Enligt De Vries och Plaskota (2017) tyckte sjuksköterskorna att det var ett 
etiskt problem att inte kunna diskutera behandlingsalternativ med patienten efter att hen hade fått 
sedativa läkemedel. 
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Patientens autonomi 
 

I den här huvudkategorin beskrivs hur bevarandet av patientens autonomi skapar etiska problem 
för sjuksköterskorna. Huvudkategorin delas upp i underkategorierna närståendes inflytande och 
sjuksköterskan som företrädare (se figur 2). 

 
Närståendes inflytande 
 
Ett etiskt dilemma i den palliativa vården var att sjuksköterskorna förutom att finnas till för 
patienten även behövde vara ett stöd för närstående. Att hantera närståendes svårigheter 
påverkade omvårdnaden (De Vries & Plaskota 2017). Enligt sjuksköterskorna kunde patientens 
autonomi hamna i konflikt med närståendes önskemål (Hold 2017; McLennon et al. 2013). 
McLennon et al. (2013) beskrev en problematisk situation där närstående inte ville att patienten 
skulle få veta sin prognos. Sjuksköterskorna berättade att det var svårt att veta hur de skulle agera 
när patienten själv frågade om prognosen. Holds (2017) studie visade att närstående ibland 
fattade beslut som gick emot patientens önskan. När patienten inte kunde föra sin egen talan blev 
närstående patientens talesperson. Det etiska dilemmat för sjuksköterskorna var att stå mitt 
emellan patienten och de närstående och försöka tillgodose båda parters önskemål (Hold 2017; 
Searle & Mcinerney 2008; De Vries & Plaskota 2017). I ett fall ville de närstående fortsätta en 
cellgiftsbehandling, trots att patienten bad om att få sluta. Konflikterna mellan patientens 
autonomi och de närståendes önskemål påverkade sjuksköterskornas ambition att hjälpa 
patienten få en god död (Hold 2017). Olika åsikter hos sjuksköterskorna och de närstående om 
vilka omvårdnadsinsatser som var bäst för patienten ledde också till etiska problem. Exempelvis 
ville närstående att patienten skulle fortsätta få näring (Walker & Breitsameter 2015) och 
trycksårsprevention (Johnson & Grey 2013; Searle & Mcinerney 2008), trots att det orsakade 
onödigt lidande (Johnson & Grey 2013; Searle & Mcinerney 2008; Walker & Breitsameter 
2015). En sjuksköterska i en studie av Searle och Mcinerney (2008) beskrev en situation där 
närstående och sjuksköterskor hade olika uppfattningar: 

“…patient was unconscious, [and] … couldn’t really tell us how she feels but 
they[family] wanted regular turns, at least every couple of hours…they were not happy 
with nurses” (Searle & Mcinerney 2008, s. 153). 

Hold (2017) beskrev att när närstående inte längre orkade se patientens oro och agitation bad de 
att hen skulle få sedativa läkemedel.  

Inom hemsjukvården uppstod flera etiska problem i relation till patientens närstående. Ibland 
ledde sjuksköterskornas respekt för de närståendes integritet till att de minskade antalet besök 
hos patienten. Även om närvaron av sjuksköterskor i hemmet kunde upplevas som besvärande 
av de närstående, så innebar det att om sjuksköterskorna inte kom så fick inte patienten den vård 
hen behövde. Andra situationer där problem uppstod i förhållande till närstående var när 
patienten behövde och ville ha vård, men de närstående av olika anledningar inte ville ta emot 
sjuksköterskan i hemmet. När närstående förnekade att patienten var svårt sjuk försvårades också 
vården i hemmet (Karlsson et al. 2013). 
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Patientens och närståendes religiösa tro orsakade också etiska problem för sjuksköterskorna 
(McLennon et al. 2013). En sjuksköterska i en studie av McLennon et al. (2013) belyste hur 
patientens och närståendes religion påverkade vården: 

“I have had experience of feeling ethically conflicted…with Jehovah Witness with 
diagnosis of any type of acute leukemia,” and “when the patient and family …repeat 
‘we’re going to get the miracle we’ve been praying for.” (McLennon et al. 2013, s. 118). 

När det fanns en konflikt bland patientens närstående tyckte sjuksköterskorna att det var svårt att 
veta vem av de närstående som skulle informeras och vem av de som mest sanningsenligt kunde 
berätta om patientens önskan (Eriksson et al. 2014). Karlsson et al. (2013) menade att etiska 
problem uppstod när sjuksköterskorna inte kunde kommunicera öppet med patienten och de 
närstående om vårdbehovet. 

 
Sjuksköterskan som företrädare 
 

Sjuksköterskorna uttryckte att patientens autonomi måste vara i centrum vid beslutsfattande 
(Walker & Breitsameter 2015; Searle & Mcinerney 2008), även om de själva inte delade 
patientens uppfattning (Walker & Breitsameter (2015). 

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att vara patientens företrädare när hen var för svag för 
att uttrycka sina önskemål och behövde hjälp med att få sina intressen tillgodosedda (Hold 2017). 
Etiska problem uppstod när läkare och närstående (Karlsson et al. 2013) och arbetsgivare (Hold 
2017) gjorde andra prioriteringar (Karlsson et al. 2013; Hold 2017). En sjuksköterska i en studie 
av Hold (2017) reflekterade kring vems intressen hon skulle prioritera: 

“And sometimes, I get resistance from the company that I work for because it (the 
medication) is not in the formulary. So the ethic part comes in: Who am I supposed to be 
taking care of? The patient? Or the bottom line of my company that I work for? […]” 
(Hold 2017, s.13).  

Sjuksköterskorna agerade som patientens företrädare för att kunna ge en så god vård som möjligt 
(McLennon et al. 2013; Searle & Mcinerney 2008), bland annat vid diskussioner om prognos 
och vårdplaner (McLennon et al. 2013). Sjuksköterskorna uttryckte att de sällan inkluderades i 
diskussioner om behandling, men menade att det hade varit värdefullt för patienten om de fått 
vara med, även om de inte hade någon formell beslutsrätt. Vid sängkanten såg sjuksköterskorna 
patientens lidande och hörde hur de uttryckte både oro och önskningar (Jerpseth et al. 2017).En 
sjuksköterska i en studie av Jerpseth et al. (2017) ville delta i diskussioner om patientens 
behandling: 

“The dream is that the nurses and the doctors talked together, and discussed patients’ 
goals for their care and treatment. However, it does not actually happen” Jerpseth et al. 
2017, s. 828).  

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att veta om patienter verkligen ville ha en viss behandling 
eller inte. Även när patientens uppfattning var känd så bortsågs ibland från deras 
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självbestämmande. Sjuksköterskorna blev frustrerade när patientens autonomi åsidosattes 
(Jerpseth et al. 2017).  

 

Personalens samarbete 

I den här huvudkategorin beskrivs etiska problem i förhållande till samarbetet i vårdteamet. 
Huvudkategorin delas upp i underkategorierna bristande kommunikation, oklara roller och 
otillräckligt stöd (se figur 2). 

 
Bristande kommunikation 
 

Oklar information från läkaren till patienten skapade osäkerhet hos sjuksköterskorna vilket ledde 
till etiska problem (Eriksson et al. 2014; Jerpseth et al. 2017; Karlsson et al. 2013; McLennon et 
al. 2013). Patienten riskerade att få fel information när läkare och sjuksköterskor inte sa samma 
sak. Sjuksköterskorna var inte trygga med att diskutera prognosen när det fanns 
språkförbristningar mellan dem och patienten, vilket innebar att patienten undanhölls information 
(McLennon et al. 2013). När kollegor gav patienten och närstående falskt hopp kände 
sjuksköterskorna osäkerhet i sin yrkesroll (Eriksson et al. 2014; Johnson & Grey 2013). 

 
Oklara roller 
 

I vårdteamet fanns olika uppfattningar om vem som skulle informera patienten om prognosen. 
Sjuksköterskorna tyckte att det var läkarens uppgift och ansvar, men när de inte visste vilken 
information som patienten fått av läkaren blev de osäkra på vad de kunde diskutera med 
patienten (McLennon et al. 2013). Ibland visste de inte heller vad de skulle säga när patienten 
eller närstående frågade om prognosen (Karlsson et al. 2013; McLennon et al. 2013). Det 
uppstod etiska problem när sjuksköterskorna kände till prognosen, men låtsades att de inte 
visste något om den (Jerpseth et al. 2017; McLennon et al. 2013). 
 

Otillräckligt stöd 
 

Sjuksköterskor inom hemsjukvården visste inte hur de skulle agera när de inte fick tillräckligt 
med stöd av läkaren, när patienten exempelvis behövde hembesök eller läkemedel. (Karlsson et 
al. 2013). Sjuksköterskorna befann sig ofta mittemellan vårdkedjans aktörer och uttryckte att de 
bollade med allt och alla och att det var svårt att lösa många situationer (Karlsson et al. 2013) 
och göra alla nöjda (Johnson & Grey 2013). En sjuksköterska i en studie av Johnson och Grey 
(2013) beskrev sin osäkerhet: 
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“ I wasn't sure what I was doing…everyone had a different perspective on how to take 
care of [dying] patients, but …I wanted to know what was the right thing to do…I just 
felt…inadequate.” (Johnson & Grey 2013, s. 321) 
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Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård. 
Resultatet presenterades i de tre huvudkategorierna behandling av patienten, patientens autonomi 
och personalens samarbete. I huvudkategorin behandling av patienten identifierades 
underkategorierna i relation till omvårdnad och i relation till medicinsk behandling. I 
underkategorin i relation till medicinsk behandling identifierades underkategorin sedering. I 
huvudkategorin patientens autonomi identifierades underkategorierna närståendes inflytande 
samt sjuksköterskan som företrädare. I huvudkategorin personalens samarbete identifierades 
underkategorierna bristande kommunikation, oklara roller och otillräckligt stöd. 

 
Resultatdiskussion 
 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att det var en viktig uppgift att bevara patientens 
autonomi. Det gällde både när patienten själv kunde uttrycka sin egen vilja och när den förmågan 
försvagades eller försvann. Sjuksköterskorna strävade efter att upprätthålla patientens autonomi 
i förhållande till närstående, läkare och andra kollegor. I palliativ vård vårdar sjuksköterskorna 
inte bara patienten utan är även ett stort stöd för de närstående. Det största etiska problemet för 
sjuksköterskorna i den situationen var att de hamnade mitt emellan patienten och de närstående. 
Dilemman uppstod när de närståendes önskemål kränkte patientens autonomi eller när patientens 
vilja var oklar. En studie av Lavoie et al. (2011) visar att många patienter i palliativ vård 
värdesätter sin autonomi mycket högt. Flera patienter uttryckte att om autonomin togs ifrån dem 
så såg de inte längre någon mening med att leva. Patienterna upplevde att det ibland var svårt att 
hantera sin autonomi i förhållande till de närstående. Det upplevdes problematiskt när de 
närstående var överbeskyddande och ville fatta beslut åt dem, men det blev också svårt när 
patienten förväntades fatta alla beslut på egen hand (Lavoie et al. 2011). Det är tydligt att det ofta 
är en svår balansgång för sjuksköterskan att bevara patientens autonomi och samtidigt möta de 
närståendes önskemål och förväntningar. Enligt WHO (u.å.) ska den palliativa vården förbättra 
livskvaliteten hos både patient och närstående, vilket ofta tycks vara en utmaning för 
sjuksköterskan. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att agera som patientens 
företrädare. Det stämmer överens med Josse Eklunds (2013) studie där sjuksköterskorna 
uttrycker att det är deras plikt att företräda de patienter som behöver det. När sjuksköterskorna 
känner empati för patienten har de lättare att förstå hens situation. Enligt Lavoie et al. (2011) är 
det mycket viktigt för patienten att vårdgivaren inte överför sin egen uppfattning av autonomi på 
patienten.  Även om sjuksköterskorna vill göra gott kan de istället göra motsatsen om de utgår 
från sina egna värderingar och inte patientens (Lavoie et al. 2011). Det är tydligt att synen på 
autonomi är individuell och kan förändras, vilket understryker betydelsen av att lära känna och 
lyssna på patienten.  Det stämmer överens med Travelbees (2003) omvårdnadsteori där 
omvårdnaden beskrivs som en mellanmänsklig process. Enligt Travelbee (2003) behövs både 
kunskap och skicklighet hos sjuksköterskan för att vårda en palliativ patient. Det väcker tanken 
att sjuksköterskan även behöver insikt och erfarenhet för att agera som patientens företrädare. 
Men även om erfarenhet är en värdefull tillgång så är det möjligt att även en mindre erfaren 
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sjuksköterska kan ge både palliativ vård och företräda patienten på ett tillfredsställande sätt. 
Travelbee (2003) menar att sjuksköterskans livssyn och inställning till döden har stor betydelse 
för vilket stöd hen är för patienten i livets slut. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ofta mötte etiska problem i förhållande till vilka 
medicinska insatser och omvårdnadsåtgärder som skulle utföras vid vård i livets slut. Två av 
Beauchamps och Childress (2001) etiska principer, göra-gott och icke-skada, ställdes ofta mot 
varandra. Sjuksköterskorna ansåg att medicinska insatser som vätske- och näringstillförsel 
många gånger gjorde mer skada än nytta för den palliativa patienten. Onödiga provtagningar och 
undersökningar innebar överbehandling. Sjuksköterskorna uttryckte att det medicinska 
perspektivet hade företräde framför omvårdnadsperspektivet och tyckte att det skapade etiska 
problem för de när omvårdnaden vid livets slut fick sättas åt sidan. De ansåg att döende patienter 
med andra diagnoser än cancer inte fick någon eller sämre palliativ omvårdnad, vilket kan anses 
gå emot Beauchamps och Childress (2001) etiska princip om rättvisa. Att berätta sanningen om 
prognos och behandling för patienten orsakade etiska problem för sjuksköterskorna. En studie av 
Rejnö et al. (2017) bekräftar att det är ett återkommande dilemma i palliativ vård. Studien visar 
att sjuksköterskor och annan vårdpersonal värderar sanningen högt och inte vill undanhålla 
patienterna den, men ändå gör det ibland för att skydda patienten och sig själva (Rejnö et al. 
2017). För att patienten inte ska utsättas för onödig behandling är det möjligt att det finns behov 
av fördjupad reflektion om vårdinsatser gör patienten gott eller inte. Det tycks även finnas behov 
av att diskutera vikten av ett tydligt omvårdnadsperspektiv då omvårdnaden är en betydelsefull 
del i den palliativa vården. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna konfronterades med etiska problem vid administrering 
av sedativa läkemedel. De uttryckte oro för att läkemedlet begränsade patientens medvetenhet 
och för att det kunde påskynda döden. I en studie av Zinn och Moriarty (2012) uttryckte 
sjuksköterskorna att sedativ medicinering ibland var nödvändig för att patienten skulle få en 
fridfull död och även skapa lugn för närstående och vårdpersonal. Samtidigt menade de att det 
var ett svårt etiskt beslut (Zinn & Moriarty 2012). Det väcker tanken att sjuksköterskorna behöver 
få mer stöd av läkare och kollegor för att känna sig trygga med att administrera läkemedlen. 
Diskussion och utbyte av erfarenheter kan bidra till ökad kunskap och säkerhet. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna befann sig mitt emellan patienten, närstående, läkare och 
annan vårdpersonal. Att vara länken mellan alla aktörer, där alla hade olika förväntningar på 
sjuksköterskan, skapade etiska problem. Sjuksköterskor som vårdade palliativa patienter 
uppfattade brister i kommunikationen mellan aktörer i vårdteamet, vilket skapade osäkerhet i 
deras yrkesroll. Olika uppfattningar om vem som skulle informera patienten och oklarheter om 
vilken information som patienten fått, ledde till att sjuksköterskorna inte visste hur de skulle 
agera. En svensk studie konstaterar att brister i kommunikationen mellan olika yrkesgrupper 
leder till en oklar rollfördelning vilket i sin tur orsakar etiska problem (Sandman et al. 2017). 
Fortbildning i palliativ vård bidrar till att sjuksköterskor upplever större trygghet vid 
symtomlindring och kommunikation samt förbättrar deras holistiska förhållningssätt (Reed et al. 
2018). För att minska sjuksköterskors osäkerhet och etiska problem tycks det finnas behov av 
bättre kommunikation i vårdteamet samt tydligare definition av roller. 
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Metoddiskussion 
 

Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Becks (2015) nio steg vilket gjorde att arbetet 
utfördes strukturerat och systematiskt. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och 
PubMed som båda är relevanta för forskning inom omvårdnad. Sökorden identifierades genom 
att granska nyckelorden i vetenskapliga artiklar. Sökorden för palliativ vård utgjordes av flera 
närliggande begrepp. I Cinahl valdes följande Headings: palliative care, hospice and palliative 
nursing, terminal care, hospice care, samt terminally ill patients. I PubMed användes MeSH-
termerna palliative care, hospice and palliative care nursing, terminal care, hospice care, 
terminally ill. Flera begrepp användes då samtliga förekommer i forskning om palliativ vård. I 
syftet valdes att använda palliativ vård som övergripande begrepp då det inkluderar både tidig 
och sen palliativ fas. Fördelen med att studera båda faserna var att etiska problem under hela den 
palliativa vården identifierades. Hade bara en fas valts hade resultatet möjligtvis blivit mer 
djupgående. För att nå den etiska problematiken användes sökorden ethics, nursing samt ethical 
issues och nurs* i fritext. En manuell sökning genomfördes för att öka underlaget till 
litteraturstudien. 

 I syftet valdes begreppet etiska problem enligt Malmsten Geddas (2008) definition då den 
inkluderar flera aspekter av etisk problematik. Det betraktades som en fördel då etiska problem 
uppfattas på olika sätt av olika individer. I flera av de vetenskapliga artiklarna förekom ordet 
familj. I examensarbetet användes genomgående begreppet närstående (Socialstyrelsen 2004a). 
I artiklarna fanns inga definitioner av ordet familj och då familjer ser olika ut, och för att inte 
utesluta personer som patienten ansåg sig ha en nära relation till, användes begreppet närstående. 

I det första urvalet granskades titel och abstract till 632 artiklar. Det var inledningsvis svårt att 
hitta meningsfulla artiklar för att kunna genomföra litteraturstudien. När sökningarna gjordes om 
med fler sökord och nya kombinationer resulterade det i ett stort antal träffar. Då flera sökningar 
gjorts tidigare fanns vetskap om att många artiklar föll bort vid fortsatt granskning. För att få ett 
bra underlag och för att inte gå miste om någon relevant artikel, beslutades att granska samtliga 
artiklars titel och abstract. 

Artiklar där andra yrkeskategorier än sjuksköterskor studerades, och sjuksköterskorna inte 
redovisades separat, valdes bort manuellt då vårt syfte var att studera sjuksköterskor. De artiklar 
där sjuksköterskor redovisades separat användes även om andra aktörer förekom i resultatet. 

Enligt Polit och Beck (2015) är det en fördel att använda kvalitativa studier för att belysa 
upplevelser och erfarenheter. Litteraturstudien byggde på nio kvalitativa artiklar och en med både 
kvalitativ och kvantitativ metod, vilket betraktades som en styrka i resultatet. 

Endast en av artiklarna handlade om palliativ vård i kommunal hemsjukvård. Det kan ses som 
en svaghet att det perspektivet inte kunde beskrivas mer ingående i resultatet. Det finns skillnader 
mellan att vårda en patient i hemmet jämfört med att vårda en patient på sjukhus. 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska och ett engelsk-svenskt lexikon användes för att 
undvika feltolkningar. Citat användes i resultatet för att illustrera och tydliggöra 
sjuksköterskornas etiska problem. Alla citat skrevs på originalspråk för att säkerställa 
trovärdigheten. 
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Artiklarna kom från England, Sverige, USA, Norge, Australien och Tyskland. Kulturella 
skillnader mellan länderna kan ha påverkat synen på palliativ vård, men enligt studierna upplevde 
sjuksköterskorna liknande etiska problem oberoende av vilket land de kom ifrån, vilket gav 
resultatet ökad trovärdighet. 

 
Klinisk betydelse 
 

Palliativ vård är en komplex verksamhet. Syftet är att lindra patientens och närståendes lidande, 
men resultatet av litteraturstudien visar att det trots goda intentioner inte alltid blir så. Behandling 
och andra åtgärder kan göra mer skada än nytta och det är många aktörer runt patienten som kan 
ha olika perspektiv, uppfattningar och förväntningar på vården. Att sjuksköterskan har kännedom 
och förståelse om etiska problem i palliativ vård kan bidra både till en god vård och till utveckling 
i den egna yrkesrollen. 

 
Förslag till fortsatt forskning 
 

I de vetenskapliga artiklar som ingick i litteraturstudien handlade flera om sjuksköterskors etiska 
problem i förhållande till patienter med en cancerdiagnos. Det hade varit intressant med 
ytterligare forskning om palliativ vård där patienterna har andra diagnoser.  

 
Slutsats 
 

Resultatet visar att sjuksköterskan är länken mellan patienten och övriga aktörer i vårdkedjan. 
Bristande kommunikation är en grundläggande orsak till etiska problem i palliativ vård. Det är 
av stor betydelse för både vårdkvalitet och patientsäkerhet att sjuksköterskan har möjlighet att 
diskutera vården med patienten, närstående och andra aktörer. En ömsesidig kommunikation är 
en förutsättning för en god vård i livets slut. Det verkar finnas behov av ökad etisk kunskap och 
etisk reflektion för att öka sjuksköterskors förmåga att hantera etiska problem. 
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Bilaga 1 – Artikelmatris 
Författare, titel, årtal, 

och land 
Syfte Metod Huvudresultat 

 
De Vries, K. & 
Plaskota, M. 
 
Ethical dilemmas faced 
by hospice nurses when 
administering palliative 
sedation to patients with 
terminal cancer 
 
2017 
 
England 

 
Att undersöka hospice-
sjuksköterskors 
upplevelser av att ge 
cancerpatienter sederande 
läkemedel vid terminal 
oro.  

 
Metod: Kvalitativ metod med 
fenomenologisk analys. 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
Sju kvinnliga sjuksköterskor 
intervjuades. 
 
Bortfall: 0 

 
Enligt resultatet upplevde hospice-sjuksköterskor 
ofta etiska dilemman när de administrerade 
sederande läkemedel. De var osäkra på om det var 
rätt att starta medicineringen och var oroliga för 
att den påskyndade döden. 

 
Eriksson, H., 
Andersson, G., Olsson, 
L., Milberg, A. & 
Friedrichsen, M.  
 
Ethical dilemmas 
around the dying patient 
with stroke: a qualitative 
interview study with 
team members on stroke 
units in Sweden 
 
2014 
 
Sverige 

 
Att studera etiska 
dilemman, olika sätt att 
hantera de och vilka 
konsekvenser det fick för 
vårdpersonal, inklusive 
sjuksköterskor, på en 
akutavdelning med 
döende strokepatienter. 

 
Metod: Kvalitativ metod. 
Fokusgruppsintervju. 
 
Urval: Strategiskt urval.  
41vårdpersonal varav 13 
sjuksköterskor. 
 
Bortfall: 0 

 
Resultatet visar att sjuksköterskor ansåg att 
palliativa patienter ibland överbehandlades och att 
beslut som fattades inte alltid var för patientens 
bästa.  
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Författare, titel, årtal, 
och land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 
Hold, L. J. 
 
A good death: 
Narratives of 
experiential nursing 
ethics 
 
2017 
 
USA 

 
Att undersöka hur erfarna 
hospice-sjuksköterskor 
löser dagliga etiska 
dilemman i palliativ vård. 

 
Metod: Kvalitativ metod.  
Intervjuer. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
Sex kvinnliga sjuksköterskor 
intervjuades.  
 
Bortfall: 0 

 
Resultatet visar att etiska dilemman ofta uppstod 
när sjuksköterskan och närstående hade olika 
uppfattningar om vad som var bäst för patienten. 

 
Jerpseth, H., Dahl, V., 
Nortvedt, P. & 
Halvorsen, K.  
 
Nurses’ role and care 
practices in decision-
making regarding 
artificial ventilation in 
late stage pulmonary 
disease.  
 
2017 
 
Norge  

 
Att undersöka hur 
sjuksköterskor upplevde 
sin och patientens roll i 
beslutsfattandet kring 
respiratorvård i senare 
stadier av KOL. 

 
Metod: Kvalitativ metod. 
Fokusgruppsintervjuer. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
26 sjuksköterskor, 24 kvinnor och 
2 män. 
 
Bortfall: 0 

 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde ett 
dilemma när de hamnade i en situation där den 
medicinska behandlingen var i fokus och 
patientens behov av omvårdnad i livets slutskede 
fick stå tillbaka. 
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Författare, titel, årtal, 
och land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 
Johnson, C. S. & Gray, 
D.P. 
 
Understanding Nurses’ 
Experiences of 
Providing End-of-Life 
Care in the US Hospital 
Setting 
 
2013 
 
USA 

 
Att studera sjuksköterskors 
förståelse av att vårda 
vuxna i livets slutskede 
inom slutenvården på 
sjukhus i USA. 

 
Metod: Kvalitativ metod. 
Hermeneutiskt fenomenologisk. 
 
Urval: Strategiskt urval.  
13 sjuksköterskor som fått 
utbildning om vård i livets slut. 
 
Bortfall: 0 

 
Resultatet visar att flera sjuksköterskor ansåg att 
viss behandling var meningslös och förlängde 
patientens lidande. När närstående eller kollegor 
hade andra önskemål eller gjorde andra 
bedömningar, uppstod etiska konflikter hos 
sjuksköterskan. 

 
Karlsson, M., Karlsson, 
C., Barbosa da Silva, A., 
Berggren, I. & 
Söderlund, M. 
 
Community nurses’ 
experiences of ethical 
problems in end-of-life 
care in the patient´s own 
home. 
 
2013 
 
Sverige 

 
Att skapa en djupare 
förståelse för hur 
sjuksköterskor i kommunen 
upplever etiska problem i 
palliativ vård i patientens 
hem. 

 
Metod: Kvalitativ metod med 
hermeneutisk analys. 
Intervjuer. 
 
Urval: Tio kvinnliga 
sjuksköterskor i fem kommuner 
valdes ut av sina chefer. 
 
Bortfall: 0 

 
Resultatet visar att sjuksköterskorna 
upplevde etiska problem när patientens och 
närståendes autonomi, värdighet och integritet inte 
respekterades. 
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Författare, titel, årtal, 
och land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 
McLennon, M. S., 
Uhrich, M., Lasiter, S., 
Chamness, R. A., & 
Paul, R. P.  
 
Oncology nurses’ 
narratives about ethical 
dilemmas and 
prognosis-related 
communication in 
advanced cancer 
patients.  
 
2013 
 
USA 

 
Att beskriva vilka etiska 
dilemman sjuksköterskor 
som arbetar med 
cancerpatienter upplever. 

 
Metod: Kvalitativ metod. 
Innehållsanalys av enkätsvar. 
 
Urval: 137 sjuksköterskors 
kommentarer, från en kvantitativ 
studie med 394 sjuksköterskor, 
studerades. 
 
Bortfall: 0 

 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 
etiska dilemman relaterat till kommunikation, 
närstående, kultur samt onödig behandling i 
livets slut. 

 
Searle, C. & Mcinerney, 
F.  
 
Creating comfort: 
Nurses’ perspectives on 
pressure care 
management in the last 
48 hours of life 
 
2008 
 
Australian 

 
Att undersöka hur 
sjuksköterskor på en 
vårdavdelning arbetar med 
trycksårsprevention under 
patientens sista två dygn i 
livet. 

 
Metod: Kvalitativ deskriptiv metod. 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
Tolv sjuksköterskor. 
 
Bortfall: 0 

 
Enligt resultatet ville sjuksköterskorna göra det 
bästa för patienten och bidra till en lugn och 
värdig död, men olika uppfattningar hos 
kollegor, patientens närstående och patienten 
själv orsakade etiska svårigheter. 
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Författare, titel, årtal, 
och land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 
Venke Gran, S. & 
Miller, J.  
 
Norwegian nurses' 
thoughts and feelings 
regarding the ethics of 
palliative sedation 
 
2008 
 
Norge 

 
Att undersöka om 
sjuksköterskor upplever att 
djup palliativ sedering är ett 
etiskt problem och varför i 
sådana fall. 

 
Metod: Deskriptiv design med både 
kvantitativa och kvalitativa delar. 
Enkät med öppna frågor samt frågor 
med begränsade svarsalternativ. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
145 sjuksköterskor på två sjukhus 
och en palliativ avdelning på ett 
vårdhem i Norge fick enkäten. 
73 sjuksköterskor, fem män och 68 
kvinnor, svarade. 
 
Bortfall: 49 procent. 
 

 
Resultatet visade att majoriteten av 
sjuksköterskorna ansåg att djup sedering av 
palliativa patienter orsakade etiska problem. 
Det upplevdes extra problematiskt när 
patienten inte själv kunde delta i 
beslutsfattandet. 

 
Walker, A. & 
Breitsameter, C.  
 
Ethical decision-making 
in hospice care 
 
2015 
 
Tyskland 

 
Att undersöka vilka etiska 
frågor som uppstår i 
palliativ vård och hur 
sjuksköterskor deltar i 
beslutsprocessen. 

 
Metod: Kvalitativ metod med 
grounded theory som 
tillvägagångssätt. 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Urval: Konsekutivt urval. 
18 informanter: 17 sjuksköterskor 
och en socionom. 
 
Bortfall: 0 

 
Enligt studien uppmärksammade 
sjuksköterskorna två områden där etiskt 
beslutfattande blev extra tydligt: vid 
medicinering i terminal fas och när det gällde 
näring och vätska i slutskedet. 
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