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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Sjuksköterskorna har en central roll i samarbetet kring vårdandet i livets 

slutskede. Det etiska har stor betydelse i detta sammanhang. Maktlöshet, 

osäkerhet och otydlighet skapade etiska konflikter i vården generellt i samband 

med kommunikation, relationer och samarbete. Här beskrivs vad vård i livets 

slutskede innefattar, sjuksköterskans roll, etik i vårdandet och vad etiska 

svårigheter är. 

Syfte: 
Denna översikts syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt 

svåra situationer inom vård i livets slutskede.  

 

Metod: 
Studien är en allmän litteraturöversikt som syftar till att skapa en översikt över 

det nuvarande kunskapsläget inom ämnet. Översikten bygger på elva artiklar, 

som har granskats och analyserats kritiskt. Som teoretisk utgångspunkt valdes 

Travelbees (1971) ”human – to – human relationships” teori. 

Resultat: 
Resultatet presenteras i olika teman som handlar om vård i livets slutskede och 

i vilka situationer de etiska svårigheterna uppstår. Etiska svårigheter uppkom i 

samarbetet och i samarbetsrelationer. Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet, 

osäkerhet, otydlighet och brister i vården vilket skapade etiska konflikter i den 

palliativa vården. Dessa upplevelser uppkom i samband med otillräcklig eller 

ingen kommunikation, samt otrygga relationer mellan alla parter och 

maktlöshet i alla möten. 

Diskussion: 
Diskussionen utgår från Travelbees (1971) mellanmänskliga relationsteori. 

Öppenhet i kommunikationen och goda samt djupa relationer diskuteras. 

Vilket har betydelse för ett meningsfullt samarbete för att minska de etiskt 

svåra situationerna i vårdandet, samt att hjälpa till att bevara patienternas 

autonomi. Även tillräckliga resurser och kunskaper som är betydelsefulla för 

förtroendefullt samarbete diskuteras. 

Nyckelord: 
Livets slutskede, etiska svårigheter, sjuksköterska, vårdande, kommunikation. 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: 
The nurses have a central role in cooperation in end of life care. The ethics 

are of great importance in this context. Powerlessness, insecurity and 

ambiguity created ethical conflicts in health care generally related to 

communication, relationships and cooperation. Described here are what life 

care includes, the nurse's role, ethics in the care and what ethical difficulties 

are. 

Aim: 
The purpose of this overview was to describe nurses' experiences of ethically 

difficult situations in end of life care. 

Methods: 
This study is a general literature review that aims to create an overview of the 

current state of knowledge in the subject. The review is based on eleven 

articles, which were reviewed and analyzed critically. As a theoretical basis 

Travelbees (1971) "human - to - human relationships" theory was selected. 

Results: 
The results are presented in different themes which deals with end of life care 

and in which situations the ethical difficulties arises. Ethical difficulties 

appeared in cooperation and cooperative relationships. The nurses 

experienced powerlessness, uncertainty, lack of clarity and lack in the care, 

which created ethical conflicts in the palliative care. These experiences 

appeared in connection with inadequate or no communication, and precarious 

relationships between all parties and powerlessness in all meetings. 

Discussions: 
The discussion is based on Travelbees (1971) interpersonal relations theory. 

Openness in communication and good and deep relationship are discussed. 

This is significant for meaningful cooperation to reduce the ethically difficult 

situations in caring, and to help maintain patient autonomy. Also sufficient 

resources and skills that are important for the trustful cooperation are 

discussed. 

Keywords: 
End of life, ethical difficulties, nurse, caring, communication.   
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Inledning 

Under vår VFU uppmärksammade vi att besked om beslut att inte ge livsuppehållande 

behandling, som till exempel att inte göra hjärt- och lungräddning, oftast inte delgavs 

patienter eller närstående. Beslutet togs förvisso efter noggrann övervägning av att patienterna 

skulle skadas mer än de skulle ha nytta av en livsuppehållande åtgärd eller att de inte skulle 

klara av en återupplivning, vilket vi kan förstå. När patienterna och de närstående inte var 

delaktiga i vården såg vi det som ett etiskt dilemma. Vi såg att patienternas och de 

närståendes autonomi inte togs tillvara och vi började fundera över vilka andra etiska 

svårigheter som kan finnas och i vilka situationer dessa uppstår. Därför ville vi göra vår 

litteraturöversikt om i vilka sammanhang sjuksköterskorna upplever etiska svårigheter runt 

patienter, närstående och medarbetare vid vård i livets slutskede. 

 

Bakgrund 

Här ges en beskrivning av vad vård i livets slutskede innefattar, vad det innebär och 

sjuksköterskans roll och patienters och närståendes syn på denna vård. Vidare beskrivs 

vårdetik, yrkesetik, etik i vårdandet och vad etiska svårigheter är. 

 

Vård i livets slutskede 

Vård i livets slutskede syftar till att hjälpa personer som står inför en nära förestående eller 

avlägsen död att få den bästa möjliga livskvaliteten ända fram till livets slut oavsett diagnos, 

hälsotillstånd eller ålder (Izumi, Nagae, Sakurai & Imamura, 2012). Den omfattar också ett 

etiskt ansvar att främja hälsa och lindra lidande både i livet och i livets slut. Termer som rör 

vård i livets slutskede är ofta utbytbara och har skiftat över tid och med plats. Terminal vård 

avser oftast de allra sista dagarna i livet. Termen har förlorat i betydelse och bör inte användas 

längre. Palliativ vård är specialvård med livskvalitet som mål och med huvudsyftet att minska 

lidande genom att lindra fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Hospicevård är 

detsamma men har en markant inriktning mot ett andligt stöd och använder ofta volontärer. 

 Förutom att ske på specialinriktade palliativa avdelningar och hospice så kan vård i livets 

slutskede ske i patientens hem (Arnaert & Wainwright, 2009). Där är samarbetet med 

familjen viktigt då de är till stor hjälp både som ett par extra ögon och att rent praktiskt kunna 

assistera sjuksköterskan. En stor del av vården i livets slut sker på vårdhem såsom 

äldreboenden där patienterna oftast har flera sjukdomar och hälsoproblem (Dwyer, Hansebo, 

Andershed & Ternestedt, 2011). Att vara multisjuk innebär att det blir svårare att lindra 
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lidandet. Även inom akut- och intensivvård sker vård i livets slut (Hov, Hedelin & Athlin, 

2007). Där betonades vikten av organisation och kontinuitet som nödvändigt för att minska 

stressen för patienten. Eftersom patienterna mestadels var medvetslösa var samarbetet med 

anhöriga och kollegor nödvändigt för att säkerställa bästa behandling och omsorg. Vården 

sker också på sjukhusavdelningar såsom onkologiavdelningar (Iranmanesh, Abbaszadeh, 

Dargahi & Cheraghi, 2009). 

 

Vårdandet i livets slutskede  

Ursprungligen är vårdandet ett naturligt mänskligt beteende och i grunden är alla människor 

naturliga vårdare enligt Eriksson (1995). Vårdande innebär enligt henne att man skapar tillit, 

tillfredsställelse och välbehag genom att vara delaktig och närvarande. Syftet med vården är 

att stödja hälsan och omfattar hela människan med kropp, själ och ande. Det yrkesmässiga 

vårdandet ska kompensera då den naturliga vården brister. Vårdande är ett av de så kallade 

konsensusbegreppen inom vårdvetenskapen och kan sägas utgöra självaste kärnan i 

vårdarbetet (Bergbom, 2012). Begreppet vårdande ska företrädesvis beskrivas ur patientens 

perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Enligt Travelbee 

(1971) uppnås syftet med vårdandet genom att etablera en människa till människa relation. 

Meningen är att hjälpa individen, familjen eller samhället att förebygga eller hantera 

upplevelsen av sjukdom och lidande och vid behov finna mening i dessa upplevelser. 

 Det viktiga är att alla som befinner sig i livets slutskede erbjuds bästa möjliga vård vilken 

sjukdom de än har och var de än vårdas, samt att vården präglas av ett palliativt synsätt 

(Regionalt cancercentrum, 2012). Det kännetecknas av en helhetssyn på människan och syftar 

till att förebygga och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2013). Vården ska utformas från den 

palliativa vårdens fyra hörnstenar. Den första är symptomlindring som innefattar fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov. Den andra är samarbete i ett mångprofessionellt 

team. Den tredje är kommunikation och relation i förhållande till patient, närstående och 

arbetsteam och den fjärde hörnstenen är stöd till närstående under sjukdomstiden men också 

efter dödsfallet. Dessa hörnstenar utgår från Världshälsoorganisationens (WHO, u.å.) 

definition av palliativ vård som också bekräftar livet och ser döendet som en normal process 

som varken ska påskyndas eller fördröjas. 

 

Sjuksköterskans roll i vårdandet i livets slutskede 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning poängteras vikten av att lindra lidande och att kunna 

organisera och delta i teamarbetet kring patienten (Socialstyrelsen, 2005). Där förordas också 
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en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att visa omsorg och 

respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet och att visa öppenhet och respekt för 

olika värderingar. Det som utmärker den palliativa vården är patientens extremt utsatta 

position och att syftet inte är att bekämpa sjukdomen utan är en hjälp till att få bästa möjliga 

livskvalitet genom symptomlindring och existentiellt stöd (Regionalt cancercentrum, 2012). 

Precis som läkaren ansvarar för den medicinska delen i vårdplaneringen så är 

sjuksköterskan ansvarig för omvårdnadsåtgärderna i patientens individuella vårdplan 

(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). Omvårdnadsplanen beskriver patientens 

omvårdnadsbehov och ska om det är möjligt ha formats tillsammans med patienten. 

Vårdplanen är viktig för att alla olika yrkeskategoriers åtgärder ska leda mot gemensamma 

mål och är extra viktigt när det gäller patienter som vårdas i livets slut (Socialstyrelsen, 2011). 

Lagstiftningen poängterar respekten för patientens självbestämmande och vården ska så långt 

som möjligt formas i samråd med patienten. När den livsuppehållande behandlingen inte 

längre ger effekt utan ger obehag, smärta eller komplikationer skapar den lidande istället för 

bot.  

Att utföra vård i livets slutskede är att koreografera en god död (Pattison, Carr, Turnock & 

Dolan, 2013). Det är ett sorgligt men tillfredsställande arbete som är meningsfullt. 

Sjuksköterskan kan fokusera mer på patient och familj än vid annan vård. Just att låta familjen 

ha kontrollen över vissa saker, och om det passar involvera dem i vården, främjar en god död. 

Bekvämlighet, avskildhet och värdighet är av största vikt och att inte glömma små personliga 

saker som att använda patientens favoritlotion eller att spela dennes musik likaväl som att 

motverka trycksår och säkerställa att hygienen sköts. I studien av Fridh, Forsberg och 

Bergbom (2009) på en intensivvårdsavdelning visas dessutom att tiden som annars används åt 

att utföra medicintekniska uppgifter istället används till att vårda i livets slut. Det innebär att 

göra det så bekvämt som möjligt för patienten vilket innefattar att motverka smärta och oro. 

När en patient är döende utan närvaro av anhöriga så behöver sjuksköterskorna förutom att 

vara professionella vårdare också vara medmänniskor. Har patienten anhöriga närvarande 

läggs mycket uppmärksamhet på dem. Sjuksköterskorna i studien såg det som sin skyldighet 

att motivera de anhöriga att vara närvarande och att röra vid och tala till patienten.  

 

Patienters och närståendes syn på vårdandet 

Kommunikation är viktigt när det handlar om att visa respekt och värdighet för anhöriga 

(Dosser & Kennedy, 2012). Anhörigvårdare i denna studie talar om ett behov av praktiskt och 
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emotionellt stöd och ett behov av förbättrad kommunikation med personalen. De kände sig 

uteslutna från vårdandet och beslutsfattandet när deras anhöriga blivit inlagda på sjukhus, 

trots att det innan var de som haft huvudansvaret för vården. I studien av McCabe (2004) 

undersöktes patienternas upplevelser av hur sjuksköterskor kommunicerar. Patienterna 

uppgav att sjuksköterskorna inte gav dem tillräckligt med information beroende på att de hade 

för mycket annat att göra. Deltagarna värderade en öppen och ärlig kommunikation och ville 

att sjuksköterskorna skulle tala till dem som individer på ett språk som de förstod. 

I en studie ur närståendes synvinkel gjord av Lind, Nortvedt, Lorem och Hevrøy (2012) 

framkom att de närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med information om patientens 

tillstånd, vilket gav etiska konsekvenser för deras möjligheter att stödja och skydda sina 

anhöriga. Den visar att familjens närvaro och delaktighet är viktig vid beslutsprocessen kring 

en döende patient. Robinson, Kolesar, Boyko, Berkowitz, Calam och Collins (2012) har gjort 

en studie om patienternas delaktighet vid diskussioner om återupplivning. Där framkom 

vikten av att patienter ska vara delaktiga och att det är viktigt och moraliskt rätt att prata med 

patienter om vilka beslut som har fattats eller kommer att fattas. Patienterna upplevde inte 

heller diskussionerna som påfrestande. 

 

Vårdetik och yrkesetik 

Begreppet etik beskrivs i den statliga offentliga utredningen (SOU 2001:6) som moralens 

teori. En etisk insikt är ett värdeomdöme och det är meningen att det ska förverkligas med en 

moralisk handling. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver att det moraliska rummet 

innefattar moraliskt handlande, integritet, institutionella normer och moralisk kultur. Den 

största och mest grundläggande etiska frågan behandlar hur kan och bör hänger ihop, om allt 

som kan göras också är det som bör göras (Silfverberg, 2006). Frågorna handlar också om 

solidaritet och våra förhållanden med varandra. När en yrkesgrupp har påförts en 

sammanställning av etiska regler talas det om yrkesetik, som är ett stöd för hur man kan välja 

att handla i bekymmersamma situationer (Silverberg, 2005). Vårdetiken omfattar områdena 

vård, medicin och socialt arbete (Silfverberg, 2006). Den ligger nära den medicinska, kliniska 

och den biomedicinska etiken och kan innehålla delar av dessa begrepp. Den berör alla 

yrkesutövare i vården, men även patienter och närstående. Vårdetiken är en disciplin inom 

tillämpad etik som också kan kallas en praktisk etik då moraliska teorier ska ge vägledning 

vid praktiska problem. 
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Etik i vårdandet i livets slutskede 

Vård i livets slutskede ska tillhöra de mest prioriterade områdena inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2004). Vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården finns en etisk plattform 

som besluten ska grundas på. Människovärdesprincipen är den viktigaste och därefter följer 

behovs- och solidaritetsprincipen.  

Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) är sjuksköterskans viktigaste yrkesroll att göra 

gott och inte skada. För att kunna erbjuda etiskt god omvårdnad ska sjuksköterskan 

åstadkomma någonting gott för dem som är i behov av omvårdnad och inte skada dem som är 

i behov av omvårdnad. De ska dessutom respektera patienternas självbestämmande och 

integritet och sträva efter allas rätt till en god omvårdnad.  

Sjuksköterskans uppgift är också att visa respekt för patienternas autonomi, för att stärka 

deras självförtroende och på så sätt motverka deras lidande, menar Tännsjö (2008). Vidare är 

det viktigt att ta hänsyn till att sjuksköterskan har ett etiskt ansvar för patienterna, menar 

Öresland och Lützén (2009) och även Dahlberg och Segesten (2010). För att patienterna ska 

kunna uppleva mötet som respektfullt innebär det att sjuksköterskorna måste hantera 

förtroendet patienterna har till dem, samt förstå att patienterna är självbestämmande individer. 

Även om man som sjuksköterska kommer att bli påverkad av tidsbrist eller personalbrist, så 

har man som en individ alltid ett val. Detta innebär att göra gott och inte skada, att respektera 

och inte utöva makt.  

Sjuksköterskorna i Valentes (2011) studie mötte utmaningar i att ge omsorg och att visa 

respekt för patientens beslut vid vård i livets slutskede, i att hantera symptom och bevara 

patienternas autonomi. De svåraste utmaningarna var att förstå patientens kulturella 

värderingar och kommunikationen mellan vårdpersonalen. Sjuksköterskorna beskrev även 

svårigheter med interna konflikter och konflikter mellan patientens önskemål och deras egna 

personliga eller religiösa värderingar. Slutligen beskrev författaren i sin diskussion vård i 

livets slutskede som en dynamisk process som har en professionell, personlig och etisk 

påverkan på sjuksköterskan. 

I en annan artikel skriven av Mylott (2005) påpekar författaren att sjuksköterskor har ett 

ansvar att utöva sitt arbete etiskt rätt och med säkerhet. Den etiska koden nämns som 

vägledning till sjuksköterskor och det är meningen att alla ska känna till dess bestämmelser 

och riktlinjer. Det är viktigt, enligt författaren, att sjuksköterskorna är kunniga och följer med 

i förändringar gällande etiska frågor för att kunna fatta lämpliga beslut i svåra situationer. 

Den etiska koden, International Council of Nurses (ICN, 2014), behandlar sjuksköterskan 

och yrkesutövningen och där läggs vikten på att sjuksköterskan ska behålla sin kompetens 
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genom professionell utveckling. Samt bedöma att kunskap finns så att vården sker 

patientsäkert och med god och anpassad kommunikation. Sjuksköterskan ansvarar för att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Den omvårdnad som 

erbjuds ska innehålla respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv och 

värdighet och att bli behandlad med respekt. Den innefattar patienter, närstående och 

allmänhet. 

 

Etiska svårigheter 

I denna litteraturöversikt används termen ”etiska svårigheter” som en sammanfattning av 

etiska dilemman, etiska problem, etiska konflikter och etiska frågor som kan uppstå eller vara 

viktiga att ta hänsyn till när det gäller vårdandet.  

 Etiska problem inriktar sig på värden, ideal, rättigheter, normer och dygder (Malmsten 

Gedda, 2008). Osäkerhet uppstår vid etiskt problematiska situationer, som vid till exempel en 

lojalitetskonflikt. Ett etiskt problem går att lösa genom att med reflektion och dialog finna den 

bästa lösningen. Det etiska dilemmat är vidare än det etiska problemet och uppstår då två 

viktiga värden står i konflikt med varandra. Oavsett vilket alternativ som väljs så uppstår ett 

nederlag, det etiska dilemmat är med andra ord olösbart. 

Leuters, Petruccis, Matteis, Tabassis och Lancias (2013) studie undersökte sjuksköterskors 

upplevelser om etiska svårigheter generellt i vården. Etiska konflikter kunde uppstå till följd 

av brist på resurser, oenighet bland medarbetare och närstående, samt när patientens autonomi 

inte kunde tas tillvara. Det framkom även att stödet vid etiska frågor inte var tillräckligt och 

att det var viktigt med utbildning i etik, för att förbättra sjuksköterskornas förmåga att hantera 

etiska frågor inom vården.  

I en annan artikel skriven av Dierckx de Casterlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe och 

Gastmans (2002) som också undersökte upplevelser generellt i vården, upplevde 

sjuksköterskorna etiska svårigheter i mötet med patienter. Problemområden var saknaden av 

professionell kunskap för att hantera problem i vårdande, förekomsten av olika tolkningar om 

varför patienten har sökt vård eller brist på kritisk analys av dessa konkurrerande tolkningar. 

Patienternas frågor gällande vård, brist på tid och bristande kommunikationsförmåga nämndes 

också som problematiska. De såg även etiska problem i samarbetet med medarbetarna. 

 

Problemformulering 

Det visar sig att vården i livets slutskede är förknippad med många olika beslut som i sin tur 

kan innefatta etiska konflikter som kan försvåra arbetet för all vårdpersonal. Etiska 
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svårigheter kan vara av många olika slag och kan uppstå i mötet mellan sjuksköterska och 

patient, närstående och även övriga yrkeskategorier. I kompetensbeskrivningen och i den 

etiska koden står det tydligt att sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och handla 

efter det. Utifrån vår erfarenhet och vad tidigare forskning visar ser vi behov av ytterligare 

kunskap inom ämnet etik. Så därför kommer litteraturöversikten att undersöka i vilka 

situationer sjuksköterskor upplever att etiska svårigheter kan uppstå vid vård i livets 

slutskede.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra 

situationer inom vård i livets slutskede. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som användes var Travelbees (1971) ”human - to - human 

relationships” teori. Den valdes eftersom det är i mötet mellan människor som etiskt svåra 

situationer kan uppstå och teorin handlar om processen mellan individer. Den har fokus på 

omvårdnadens mellanmänskliga dimension och berör mötet mellan sjuksköterskor, patienter, 

närstående och medarbetare. Genom att etablera en människa till människa relation uppnås 

syftet med vårdandet, som är att hjälpa personer att hantera sjukdomsupplevelser. 

Omvårdnad är enligt Travelbee (1971) en mellanmänsklig process mellan två människor, 

där en av dem behöver hjälp på grund av en sjukdom och den andra kan ge sådant stöd. Målet 

med stödet är att hjälpa en människa att hantera en sjukdomssituation, lära av erfarenheterna, 

hitta mening i upplevelsen, och växa av erfarenheten. Som sjuksköterska kan man få 

patienterna och närstående att vara delaktiga genom att stödja och hjälpa dem att hantera sin 

sjukdom, genom att hjälpa dem att hitta meningen i det hela. Samt att man som sjuksköterska 

bör kommunicera med andra yrkeskategorier och annan vårdpersonal, för att skapa en relation 

som underlättar förståelsen som behövs för att utföra arbetet på ett professionellt sätt och 

undvika missförstånd som annars kan uppstå. Det är det som är en mellanmänsklig process 

mellan två människor. 

Sjuksköterskan bör inte dra sig undan från att bli känslomässigt, mellanmänskligt eller 

existentiellt involverad med sina patienter, dess närstående eller med någon annan 

vårdpersonal (Travelbee, 1971). Det är genom ett sådant engagemang som empati, sympati, 

tillit och delaktighet skapas. Vad hon menar är att sjuksköterskans egna upplevelser av 
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lidande kan hjälpa henne att vara trygg med sig själv. Därefter kan hon även förstå 

patienterna och andra individer bättre och få dem att känna trygghet med vård och vårdandet. 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för sjuksköterskan för att kunna ge en bra vård där 

patienterna känner sig delaktiga (Travelbee, 1971). För att ha en öppen och ärlig 

kommunikation i samspelet mellan sjuksköterska och patient behöver både patient och 

sjuksköterska känna sig trygga i sig själv och med den andra parten. Först därefter kan det 

uppstå en kommunikation som har ett vårdande syfte och patienten kan känna sig delaktig. 

Då kan sjuksköterskan hjälpa patienten att acceptera och finna mening i sina erfarenheter. 

Kommunikation är ännu viktigare när det gäller annan vårdpersonal, för att skapa en 

mellanmänsklig relation. Detta för att motverka missförstånd och skapa en trygg och säker 

arbetsmiljö för alla parter, som medverkar i vårdandet. 

 

Metod 

Studien är en allmän litteraturöversikt (Friberg, 2012a). Den syftar till att skapa en översikt 

över det befintliga kunskapsläget inom det valda ämnet. Detta genom att göra en 

sammanställning och en analys av befintlig vetenskaplig forskning inom det ämnet. I en 

litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa studier ingå. Upplägget för en 

litteraturöversikt byggs upp genom att ett problem först väljs ut som är av intresse att studera 

(Friberg, 2012b). Därefter görs en litteratursökning efter aktuella kunskaper inom 

problemområdet. Artiklarna analyseras och sammanställs sedan för att fastställa 

kunskapsläget och komma fram till ett resultat utifrån de redan funna kunskaperna om 

problemområdet. 

 

Datainsamling 

Sökningarna gjordes som fritextsökningar i databaserna CINAHL plus with Full Text, 

PubMed, SwePub och Medline som alla har vårdvetenskapligt material. Artiklarna som sedan 

användes kom från CINAHL plus with Full Text och PubMed för att sökningarna gav samma 

artiklar i de övriga databaserna. Alla sökningarna begränsades genom att skriva in full text för 

att få fullständiga artiklar. För att ett så brett urval som möjligt skulle erhållas så har 

begränsning av utgivningsår endast gjorts när antalet artiklar blev fler än 300 stycken. Detta 

på grund av begränsad tid för det här arbetet. I databasen CINAHL plus with Full Text 

användes också begränsningen peer-reviewed vilket inte är möjligt i PubMed då databasen 

inte har någon sådan begränsning. Detta för att få artiklar från vetenskapliga tidskrifter. 
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En sökning som gjordes var nursing ihop med ethical issues och end-of-life som gav 

relevanta resultat. Nursing byttes också ut mot nurses vilket också gav många resultat och 

därför begränsades med att endast visa artiklar från senaste fem åren. Ethical dilemmas 

kombinerades dels ihop med caring och dels ihop med end-of-life care. För att få ett brett 

spektrum av erfarenheter gjordes en sökning på meningen nurses experiences with end-of-life 

som på grund av mängden fick begränsas med årtalen 2009-2014. Slutligen användes 

sökordet ethical problems ihop med end-of-life care och nursing. Alla dessa sökord berör 

syftet och tanken var från början att använda sökorden palliative och terminal, vilket i 

slutänden inte gjordes för resultatet inte enbart skulle komma från specialiserad vård. 

Sökningarna presentras i sökmatrisen, bilaga 1. 

 

Urval 

Först lästes endast abstrakten till artiklarna som sökningarna resulterat till. Artiklarna som 

valdes ut hade ett syfte och resultat som handlade om sjuksköterskornas upplevelser och vård 

i livets slutskede. Försök gjordes att behålla artiklar från så många olika länder som möjligt, 

för att få så brett geografiskt och etniskt resultat som möjligt. Bland resultatet finns sex olika 

länder presenterade. Därefter lästes de artiklar som blev kvar igenom i sin helhet. 

Sammanfattande artiklar, bokrecensioner och nyheter exkluderades (Östlundh, 2012). 

Artiklarna som slutligen inkluderades var de vetenskapliga studier som besvarade syftet i 

litteraturöversikten och som hade med delar som bakgrund, syfte, metod, datainsamling, 

urval, analys och även ett tydligt resultat och en diskussionsdel. Samt att artiklarna var 

granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklar om barn exkluderades, för att 

de inte är relevanta för allmänsjuksköterskans arbete. Vilket slutligen gav oss nio kvalitativa 

och två kvantitativa artiklar vars syfte hjälpte oss att besvara litteraturöversiktens syfte. Dessa 

presenteras i resultatmatrisen, bilaga 2. 

 

Dataanalys  

Sökmaterialet har analyserats enligt Fribergs (2012a) analysmodell. Artiklarna lästes igenom 

flera gånger av författarna var för sig och sedan gjordes en gemensam sammanfattning av 

varje artikel för att se till att författarna uppfattat artiklarna likadant. Därefter letades de 

meningar som svarade på syftet ut från varje artikel. Meningar som exkluderades var etiska 

upplevelser av läkare eller andra yrkeskategorier och meningar där det inte handlade om 

etiska upplevelser. Författarna analyserade sedan vad meningarna som hittades handlade om. 
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Fynden kategoriserades och färgades sedan i olika färger efter vad de handlade om och döptes 

till olika teman. Detta skrevs ner till ett första utkast. Därefter bearbetades materialet 

ytterligare en gång som ledde till vissa justeringar i temana och även tydliggörande med 

exempel. Under dessa teman jämfördes sedan de olika artiklarnas skillnader och likheter med 

varandra. De slutliga teman som framkom användes sedan som rubriker under vilka resultatet 

av analysen kommer att presenteras.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Grunden för all forskningsetik utgörs av att forskaren tar ett eget etiskt ansvar och god 

kvalitet och moraliskt acceptabel forskning bedrivs (Vetenskapsrådet & Uppsala universitet, 

u.å.). I valet av resultatartiklar bör det kontrolleras om författarna har använt ett etiskt 

förhållningssätt eller om de fått ett godkännande av en etisk kommitté. Alla artiklar som 

användes i översikten hade ett etiskt godkännande för sina studier. Litteraturöversiktens 

författare har gjort allt för att inte påverka sitt eget resultat genom att inte fabricera, plagiera 

eller förfalska det vetenskapliga materialet för sin egen skull. 

Ett kritiskt förhållningssätt användes vid urval och granskning av artiklarna. Ett kritiskt 

förhållningssätt betyder enligt Stenbock-Hult (2004) att man vågar ifrågasätta åsikter och 

fakta vid granskning av artiklar. Detta utan att låta förkunskaper i ämnet påverka resultatet 

och att vara så objektiv som möjligt.  

Då artiklarna är skrivna på engelska finns det risk för att egna tolkningar har påverkat 

översättningen av texterna (Vetenskapsrådet & Uppsala universitet, u.å.). För att undvika 

detta har flera översättningskällor använts så som översättningsprogram på internet och 

ordböcker för översättning till svenska. Texten har dessutom översatts till estniska på grund 

av att en av litteraturöversiktens författare har detta som modersmål.  

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fem olika teman om vård i livets slutskede. Dessa är: 

bristande kommunikation, frustration i samarbetet med närstående, maktlöshet i samarbetet 

med medarbetarna, försvara patientens själbestämmande och bristfälliga resurser och 

kunskaper. Dessa teman skapar rubriker under vilka resultatet presenteras.  
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Bristande kommunikation  

Sjuksköterskorna ansåg att bristande kommunikation var när man inte hade en ärlig och 

anpassad kommunikation med patienter (Izumi, 2010). Sjuksköterskorna i Karlssons, 

Karlssons, Barbosa da Silvas, Berggrens och Söderlunds (2013) artikel exemplifierar detta 

med att brist på öppen kommunikation även med närstående blev ett etiskt problem. 

Sjuksköterskorna menade att om man inte hade en öppen kommunikation skulle det påverka 

deras skyldigheter mot dem som behövde professionell hjälp. Sjuksköterskorna i Pavlishs, 

Brown-Saltzmans, Hershs, Shirks och Rounkles (2011b) studie ansåg dessutom att bristfällig 

kommunikation med medarbetarna kunde skapa etiska problem.  

Sjuksköterskorna upplevde dessutom etiska dilemman med patienter och närstående, på 

grund av obefintlig eller bristfällig kommunikation (Nordby & Nøhr, 2012). Sjuksköterskorna 

kände osäkerhet kring hur de skulle vårda patienter när det inte fanns dokumenterad eller 

muntlig information från medarbetare och när patienter eller närstående dessutom inte kunde 

medverka.   

Oberle och Hughes (2001) tydliggör detta med att sjuksköterskorna upplevde att patienter 

inte fick korrekt och tillräcklig information vid rätt tillfälle. Med detta menade 

sjuksköterskorna att de inte hade tillräckligt med information att delge till patienter och 

närstående i situationer när de skulle fatta beslut som kunde påverka dem för resten av livet.  

I studierna av Pavlish, Brown-Saltzman, Jakel och Fine (2014) och McLennon, Uhrich, 

Lasiter, Chamness och Helft (2013) ansåg sjuksköterskorna att otydlig kommunikation också 

var ett etiskt problem. Det handlade om att sjuksköterskorna inte kunde tala sanning och var 

tvungna att undanhålla information till patienterna på grund av läkarnas försenade eller 

undvikande av samtal med patienter och/eller närstående. De förklarade det med att 

patienterna inte hade fått hela bilden av sitt tillstånd. 

Undanhållandet av information beskrevs från en annan vinkel av sjuksköterskorna i 

studierna av Pavlish, Brown-Saltzman, Hersh, Shirk och Nudelman (2011a) och av 

McLennon et al. (2013) som ett problem för sjuksköterskor när läkare och familjen vägrade 

säga sanningen till patienter.  

Ytterligare problem för sjuksköterskorna var att de var tvungna att undanhålla sanningen 

från patienter eller närstående när läkarna hade varit för optimistiska och ingett falskt hopp till 

patienterna (McLennon et al., 2013). Dessutom tyckte sjuksköterskorna inte om att ta bort 

eller förminska patientens hopp. Sjuksköterskorna i Haugen Bunchs (2001) studie menar även 

att modern avancerad utrustning på intensivvårdsavdelningar förstärker det falska hoppet hos 

närstående.  
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Ett annat perspektiv var när sjuksköterskorna inte visste vilken information som läkarna 

hade gett till patienterna (McLennon et al., 2013). Detta skapade osäkerhet om vad och hur 

mycket de kunde säga till patienterna. När patienterna i sin tur bad om att få en förklaring om 

sin prognos upplevde sjuksköterskorna situationen som obekväm.  

Sjuksköterskorna ansåg också att användningen av tolkar kunde skapa brister i 

kommunikationen, vilket ledde till etiska konflikter (Pavlish et.al, 2014). Sjuksköterskorna 

menade att när de misstänkte att tolkningen var felaktig, så kunde patientens beslut grundas 

på fel och ofullständig information. I McLennons et al. (2013) artikel påpekar 

sjuksköterskorna också samma sak och säger att detta även kunde uppstå på grund av 

språkbarriärer. 

 

Frustration i samarbetet med närstående 

Sjuksköterskorna blev frustrerade och det skapade etiska problem när de närstående inte 

längre hade förtroende för dem (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). 

Och sjuksköterskorna i Pavlish et al. (2011b) studie menade dessutom att de närstående hade 

orealistiska förväntningar som gick emot patientens autonomi. 

Ett annat exempel var att sjuksköterskorna upplevde etiska dilemman i samarbetet med 

närstående (Karlsson et al., 2013). Sjuksköterskorna menade att närstående ville hjälpa till 

med vårdandet, men de hade andra åsikter om hur och när patienten skulle vårdas. Samma sak 

säger även sjuksköterskorna i Nordbys och Nøhrs (2012) artikel och fortsatte med att de 

kände press när närstående försökte påverka deras handlande. 

Sjuksköterskorna såg även att tvärkulturella möten kunde skapa etiska problem med 

samarbetet med närstående när dessa ville ta över ansvaret och beslutsfattandet över vården av 

sina anhöriga (Pavlish et al., 2014). I tvärkulturella situationer menade sjuksköterskorna att 

olika moraliska värderingar skapade osäkerhet i relationen. Sjuksköterskorna i McLennons et 

al. (2013) arbete närmar sig de kulturella aspekterna ur den religiösa vinkeln. Närståendes tro 

kunde skapa etiska konflikter i sjuksköterskornas arbete, som till exempel med Jehovas 

vittnen som inte vill ta emot blod. 

 

Maktlöshet i samarbetet med medarbetarna 

Sjuksköterskorna upplevde etiska och moraliska problem när det gällde samarbetet med andra 

medarbetare (Karlsson et al., 2013). De specificerade det med en känsla av osäkerhet vid 

avsaknad av stöd från läkarna. Detta bekräftar även sjuksköterskorna i artiklarna av Karlsson 

et al. (2010) och Nordby och Nøhr (2012). Sjuksköterskorna menade dessutom att de kände 
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maktlöshet av att vara beroende av läkare. Känslan av maktlöshet kom även av brist på 

samsyn om meningen med palliativ vård. 

Sjuksköterskorna förklarar maktlöshet vidare med att de inte kunde påverka beslut eller 

beslutsprocessen vilket skapade moralisk stress i form av att arbeta emot sina egna 

värderingar och principer (Oberle & Hughes, 2001). Vilket även sjuksköterskorna i studierna 

av Nordby och Nøhr (2012) och Cobanoglu och Algier (2004) tar upp. Sjuksköterskorna 

utvecklade detta med att när de följde läkarnas beslut om fortsatt behandling, trots att den 

enligt deras tycke kunde skada patienterna, gjorde det att de gick emot sina egna värderingar 

och principer (Haugen Bunch, 2001; Karlsson et al., 2010; Pavlish et al., 2014). Detta styrker 

även sjuksköterskorna i artikeln av McLennon et al. (2013). Dessutom menar de att fortsatt 

behandling också inger en falsk förhoppning och allt detta påverkar patientens livskvalitet 

negativt. 

Maktlösheten förklarades vidare av sjuksköterskorna som att de var tvungna att leva med 

andras beslut som de inte förstod varför eller hur de hade tagits (Oberle & Hughes, 2001). De 

fortsätter med att när de ser att patienternas lidande ökar och vill motverka detta så kan eller 

vill läkarna inte riktigt vara delaktiga och lyssna. Det här är problem som sjuksköterskorna 

kopplade till hierarkiska strukturer. Vilket också styrks av sjuksköterskorna i Cobanoglus och 

Algiers (2004) arbete . 

Sjuksköterskorna i studien av Nordby och Nøhr (2012) menade att etiska svårigheter 

uppstod när dokumentationen i journalerna inte innehöll adekvat information. Detta gällde 

även oklara mål och beslut om vården, vilket gjorde att de kände osäkerhet och maktlöshet 

(Karlsson et al., 2013).  

 

Försvara patientens själbestämmande 

Sjuksköterskorna upplevde etiska dilemman när de försökte stödja patienternas vilja och 

familjen arbetade emot den (Izumi, 2010; Karlsson et al., 2010; Karlsson et al., 2013; Oberle 

& Hughes, 2001; Pavlish et al., 2011b; Pavlish et al., 2014). McLennon et al. (2013) menade 

samma sak och dessutom tydliggjorde sjuksköterskorna detta med att familjen ville 

undanhålla information från patienten och vice versa.  

Sjuksköterskorna upplevde frustration över att inte kunna påverka läkarnas beslut kring 

patienternas vård (Karlsson et al., 2010; Pavlish et al., 2011b; Pavlish et al., 2014). Ytterligare 

framkom det att sjuksköterskor fick etiska svårigheter när de skulle försvara patienternas vilja 

när läkarna gick emot den, påpekade Pavlish et al. (2011a). Oberle och Hughes (2001) 

utvecklar detta med att sjuksköterskorna kände att de fick arbeta emot sina egna värderingar 
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när inte patientens vilja hade följts. Sjuksköterskorna i Karlssons et al. (2013) studie förklarar 

vidare att när närståendes hälsa gjorde att de inte kunde hjälpa sina anhöriga, skapade det ett 

etiskt dilemma i deras arbete. Detta för att sjuksköterskorna inte fick läkarna att förstå att 

patienterna i livets slut behövde mer hjälp när de närstående inte klarade av att erbjuda den 

hjälpen längre.  

 Det framkom i studierna av Pavlish et al. (2014) och Izumi (2010) att sjuksköterskorna 

tyckte att de kunde ha gjort mer för patienterna och detta ansågs som ett etiskt problem. De 

menade att de var tvungna att behandla patienter för att följa läkarnas beslut, fast egentligen 

gick det emot patienternas vilja. Sjuksköterskorna i Oberles och Hughes (2001) artikel 

bekräftar detta och förklarar det som att behandlingen som ges bara förlänger döendet och 

skapar onödigt lidande för patienterna. Vilket även sjuksköterskorna i Haugen Bunchs (2001) 

studie tar upp.  

När patienten inte vill ta emot vården kände sjuksköterskorna att de skadade patientens 

integritet om de gick emot patientens vilja (Karlsson et al., 2010). Om de inte gick emot 

patientens vilja kände de istället att patientens behov inte blev tillgodosedda. En annan 

synvinkel enligt sjuksköterskorna var att patienters värdighet och rättigheter inte togs till vara 

av läkarna, det vill säga att man inte tillgodosåg patienternas autonomi (Pavlish et al., 2011a; 

Pavlish et al., 2011b). Även sjuksköterskorna i Karlssons et al. (2013) artikel beskriver att 

patienternas autonomi inte respekterades när patienternas vilja inte fullföljdes. Sjuksköterskor 

exemplifierade detta med att patienterna som ville dö hemma inte fick det på grund av att de 

närstående eller läkarna hade andra åsikter om detta. 

 

Bristfälliga resurser och kunskaper 

Sjuksköterskorna nämnde att organisationens bristande resurser kunde skapa etiska 

svårigheter vid vård i livets slut på grund av nedskärningar och andra finansiella orsaker 

(Cobanoglu & Algier, 2004; Oberle & Hughes, 2001). Sjuksköterskorna förklarar vidare att 

en sådan situation uppstår när patienter flyttas från en enhet till en annan för att tillfälligt lösa 

begränsade resurser (Haugen Bunch, 2001). Detta påverkade kontinuiteten i vården negativt. 

Vidare menade de att det inte fanns medel för att anställa fler och bättre kvalificerade 

sjuksköterskor, vilket också skapade moralisk stress. Ett annat exempel var att 

sjuksköterskorna tyckte att de inte hade tillräckligt med tid att vårda patienterna under deras 

sista dagar i livet och att de alltid var tvungna att prioritera mellan olika vårdande handlingar 

(Karlsson et al., 2013). 
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I studien av Pavlish et al. (2011a) visade sjuksköterskorna att ett tvivelaktigt professionellt 

beteende hos en medarbetare gentemot patienterna kunde skapa etiska problem. Ett annat 

exempel var att inte ha tillräckliga kunskaper om etik, vilket kunde försvåra de etiskt svåra 

besluten i det dagliga arbetet, menade sjuksköterskorna i Nordbys och Nøhrs (2012) studie. 

De ansåg att det behövdes mer tydliggörande om vilka etiska värderingar och principer de 

hade att välja mellan för att de skulle kunna handla mer professionellt och veta vad som var 

det rätta att göra.  

 

Diskussion 

Diskussionen är indelad i en metoddel, där svagheter och styrkor i arbetet med 

litteraturöversikten diskuteras, och en resultatdel. Där diskuteras resultatet i förhållande till 

den teoretiska utgångspunkten. 

 

Metoddiskussion  

Resultatet som framkommit i denna litteraturöversikt kan ha påverkats av våra egna 

upplevelser av etiska svårigheter. Det går aldrig att ställa sig helt neutral till sitt arbete, då 

både det egna synsättet och det vetenskapliga paradigmet påverkar perspektivet (Dahlborg 

Lyckhage, 2012). Då detta är första gången som författarna gör en litteraturöversikt är det lätt 

att i efterhand finna svagheter som inte skulle upprepas vid ett nytt arbete. En sådan svaghet 

är att vi redan från början begränsade oss till fulltextsökningar vilket kan ha lett till att 

relevanta artiklar och framförallt den senaste forskningen kan ha missats. Att senaste 

forskningen kan ha missats var något som diskuterades och vi kom fram till att etiska 

upplevelser inte verkar ha skiftat över tid då sjuksköterskornas upplevelser var likvärdiga i de 

valda artiklarna som hade publicerats under perioden 2001-2014. 

 De valda artiklarna kommer endast från två databaser vilket kan ses som en svaghet, men 

styrkan är att båda har ett stort urval av vårdvetenskapliga artiklar och tidiga sökningar gjorda 

i andra databaser gav samma resultatartiklar. Sökorderna som användes gav resultat, men 

något som upptäcktes i efterhand var att ytterligare sökord kunde använts som till exempel 

difficulties ihop med ethical. En styrka med de valda artiklarna är att de har sitt ursprung i sex 

olika länder vilket ger en bredd som borde påverka resultatets tillämpbarhet positivt i ett 

mångkulturellt land som Sverige. En svaghet med att ha olika länder är att alla har sina egna 

kulturella värderingar och principer som kan skilja sig åt, vilket kan göra resultatet spretigt. 

 Flera av artiklarna har samma författare vilket är en svaghet då artikelförfattarnas 

förförståelse kan ha påverkat artiklarnas resultat till att ha blivit likvärdiga. I en del av 
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artiklarna fanns inte alltid de etiskt svåra situationerna exemplifierade, varför dessa inte 

används som exempel så ofta i resultatet. Några av artiklarna handlade om etiska svårigheter i 

vården generellt fast deras resultat visade att de flesta etiska svårigheterna uppstod vid vård i 

livets slutskede. I en artikel undersöktes Norska ambulanssjukvårdares upplevelser och i 

Norge är en ambulanssjukvårdare en sjuksköterska vilket framkom efter granskning av ordets 

innebörd i Norge. 

 Analysförfarandet upplevdes som tidskrävande och svårt eftersom översättningarna många 

gånger krockade på grund av våra olika modersmål. Vi var tvungna att översätta till både 

estniska och svenska för att verkligen kunna förstå innehållet rätt. Ibland hjälpte inte ens det, 

då var vi tvungna att diskutera oss fram samt kolla synonymord för att förstå det hela rätt. Vi 

försökte hålla oss kritiska när texterna översattes så att inte förståelsen av artiklarnas innehåll 

skulle påverkas eller att förståelsen skulle styras av vårt syfte. Resultatet baserades på nio 

kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Att ha kvalitativa artiklar är en fördel eftersom 

översikten återspeglar sjuksköterskors upplevelser (Dahlborg Lyckhage, 2012). Det är svårare 

att läsa ut upplevelser ur kvantitativa studier, men dessa kvantitativa artiklar besvarade ändå 

syftet och hade frågeformulär med öppna frågor, som det gick att läsa ut svaren ur. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra 

situationer vid vård i livets slutskede och resultatet visade att etiska svårigheter oftast uppstår 

i kommunikationen och i relationer och när det fattas resurser. Enligt Travelbee (1971) är det 

viktigt att ta hänsyn till alla dessa delar för att vårdandet och vårdmiljön ska bli så positiv som 

möjligt och alla parter ska bli nöjda. Detta tas även upp av sjuksköterskor i studien av 

Fernandes och Moreira (2012) där det framkom att de flesta etiskt svåra situationerna uppstod 

i relationen till patienter, familj och medarbetarna. 

 

Kommunikation 

I resultatet framkom det att ärlighet i kommunikationen var det mest framträdande som 

sjuksköterskorna upplevde i mötet med patienterna som vårdades i livets slutskede och med 

deras närstående. Travelbee (1971) menar att kommunikation bygger på ärlighet, öppenhet 

och en känsla av trygghet och är en del av den mellanmänskliga relationen. Utan dessa 

byggstenar blir inte kommunikationen vårdande och delaktighet uteblir. Detta påverkar 

patienter och närståendes möjlighet till att kunna fatta rätta och välgrundade beslut om sin 

vård. Att både patienter och närstående inte fick rätt information vid rätt tillfälle gjorde att de 
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inte kände sig delaktiga i sin vård. Med rätt information menas att språket är anpassat till 

individen och att informationen ges när patienterna eller de närstående är mottagliga för den. 

Sjuksköterskan ska inte heller behöva utesluta någon information bara för att den är olämplig 

för patienten eller de närstående. Även i artiklarna skrivna av Chiu, Hu, Huang,Yao och Chen 

(2009), Bolmsjö och Hermerén (1998) och Blasszauer och Palfi (2005) tar sjuksköterskor upp 

ärlighet i kommunikation som det vanligaste problemet som skapar etiskt svåra situationer för 

dem. 

En annan syn på vikten av fullständig kommunikation var ur medarbetarperspektivet, där 

sjuksköterskorna upplevde att de inte växlade information med medarbetarna. En fungerande 

kommunikation mellan vårdpersonalen är viktig, enligt Travelbee (1971), för att inte skapa 

missförstånd. Att det kan skapa etiska problem för sjuksköterskorna när de inte vet vilken 

information de får eller inte får ge till patienterna som vårdas i livets slut framkom i resultatet. 

Detta ansåg även sjuksköterskorna i Blasszauers och Palfis (2005) och Bolmsjös och 

Hermeréns (1998) artiklar. De beskriver att många konflikter uppstod mellan sjuksköterskor 

och läkare vid utbyte av information. 

Ytterligare etiska problem kunde uppstå vid vård i livets slutskede på grund av 

missförstånd när patienterna och vårdpersonalen inte talade samma språk och man var i behov 

av tolk men även vid språkförbistringar, menade sjuksköterskorna. Även Travelbee (1971) 

menar att kommunikation är en viktig del i den mänskliga relationen. Det här är problem som 

kan uppstå i sjuksköterskans arbete vid överlämnande av information. När till exempel en 

utländsk sjuksköterska ska ge information till en patient och hennes närstående och de inte 

kan förstå denna information. Detta i sin tur kan leda till bristande egenvård och felaktiga 

beslut för patienten på grund av saknad av kommunikation mellan de olika parterna. 

Sjuksköterskorna i en artikel av Blasszauers och Palfis (2005) menar att rätt information kan 

hjälpa till att bygga upp relationen mellan sjuksköterskor och patienter. 

 

Relationer 

En annan viktig aspekt där etiska problem uppstod var osäkerhet i relationen till patienter i 

livets slut och dess närstående. Det kan bli tungt att bemöta patienter och närståendes 

orealistiska förväntningar och när patienterna inte kan medverka i vården. Detta på grund av 

att de är medvetslösa, okontaktbara, apatiska eller för att de har förträngt informationen som 

de har fått. Det kan även vara för att patienter och närstående lever i hopp och med tron att allt 

ska bli bra igen och att sjukdomen kommer att övervinnas. Det kan även vara att de tror sig 

veta bättre än vad vårdpersonalen gör på grund av lättillgänglig information på internet. 
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Sjuksköterskorna måste fatta beslut gällande omvårdnaden och om patienterna inte vill eller 

kan medverka blir det problematiskt och de känner otillräcklighet mot patienter och 

närstående. Nu kommer vikten med Travelbees (1971) teori om att skapa en relation mellan 

människor ännu tydligare fram. Hon pratar mycket om att det är viktigt med kommunikation 

och samarbete för att en god relation ens ska kunna uppstå. Men hur är det möjligt att skapa 

en relation med någon som inte vill vara delaktig utan att kränka individen eller vårda 

personen utan att vara påträngande? Hon menar att om sjuksköterskor är trygga i sig och i sin 

roll så blir det lättare för dem att samarbeta och detta kan hjälpa dem att vårda. I en vårdande 

relation får man inte vara rädd för att bli involverad emotionellt annars kan inte en trygg och 

tillitsfull relation skapas. Detta styrks även av Wus och Volkers (2009) artikel, där 

sjuksköterskorna underlättade kommunikationen genom förtroendefulla relationer med sina 

döende patienter och deras familjer, vilket gjorde det enklare att respektera deras önskemål. 

Dessutom menar sjuksköterskorna i artikeln att det är svårt att samarbeta med patienter som 

inte kan eller vill medverka i sin vård utan att kränka deras värdighet. De menar också att det 

ibland är närstående eller andra medparter som försvårar vårdandet. 

Osäkerhet i relationen vid tvärkulturella möten där egna värderingar och religion skapade 

etiska problem för sjuksköterskor var ett annat problem som också togs upp i resultatet. 

Travelbee (1971) menar att det är viktigt att ta hänsyn till varje individ var för sig och se till 

deras olikheter. Det är även viktigt att sjuksköterskorna stödjer patienterna att hitta en mening 

i sitt tillstånd för att skapa en relation mellan två människor. Finns en bra relation till patienter 

och närstående går det lättare att kommunicera med dem. Förståelsen för deras situation blir 

djupare och det går att erbjuda en mer individanpassad vård. I dagens mångkulturella 

samhälle där en stor andel är invandrare och alla har sin egen tro och sina egna moraliska 

värderingar om vad som är rätt och fel finns det risk för att etiska problem uppstår. Det kan ju 

skilja på hur varje person upplever sin egen värld. Det är även skillnad på hur vården ser ut i 

det palliativa skedet i varje individs kultur. Allt detta kan skapa etiska konflikter vid 

vårdandet och i vårdrelationen, vilket missgynnar patienternas möjligheter till delaktighet i sin 

egen vård. Även i studien gjord av Wu och Volker (2009) tar sjuksköterskorna upp vikten av 

att skapa en patientnära relation för att kunna förstå de moraliska värderingar och den tro som 

annars kan stå som hinder för vårdandet och skapa etiska konflikter i det palliativa skedet.  

Vidare framkom det i resultatet att maktlöshet i samarbetet med medarbetarna skapade 

osäkerhet hos sjuksköterskorna, vilket ledde till etiskt svåra situationer vid vård i livets 

slutskede. Ännu en gång kan man stödja sig av Travelbees (1971) mellanmänskliga 

relationsteori där hon så tydligt beskriver vikten av att kommunicera begripligt för att kunna 
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ha en relation mellan alla parter och för att ett meningsfullt vårdande ska kunna uppstå. 

Eftersom vårdande i livets slut kräver mer närvaro av alla parter är det också viktigt att alla 

kan samarbeta, men i verkligheten kanske det inte alltid ser ut så. Det framkom redan i 

bakgrunden till detta arbete och även i resultatet att det brister i samarbetet med andra 

yrkeskategorier och mellan sjuksköterskorna. Detta kan bero på otydlighet i informationen 

från alla parter eller otydlighet i dokumentationen. Det kan också bero på olika moraliska 

värderingar eller saknaden av kunskap som gör att det bli ett osäkert samarbete. Den palliativa 

vården ska ju utformas utifrån de fyra hörnstenarna som beskrevs i bakgrunden. Och en av 

dem är att ha ett fungerande samarbete i ett mångprofessionellt team. Sjuksköterskorna i en 

studie gjord av Wu och Volker (2009) menade också att de ibland inte hade förtroende för den 

övriga vårdpersonalen och detta kunde skapa etiska problem för dem. De beskrev att det var 

betydelsefullt med förtroende för att ha ett bra samarbete mellan all vårdpersonal. Det var 

viktigt att de fick stöd från medarbetarna och att de kunde prata med varandra, eftersom vård i 

livets slut ofta väckte många känslor. 

Ytterligare framkom det från resultatet att patienternas önskemål och autonomi inte alltid 

hade respekterats vid vårdandet i livets slutskede, vilket skapade etiska konflikter för 

sjuksköterskorna. Travelbee (1971) skriver att det är viktigt att ha en människa till människa 

relation i anknytning till patienter, närstående och även med annan vårdpersonal. Hon menar 

att genom en ärlig relation skapas ett tryggt vårdande både för patienter och närstående. 

Många gånger har sjuksköterskorna inte möjlighet att ta hänsyn till patienternas önskemål och 

autonomi, detta på grund av tidsbrist eller saknaden av resurser. Det kan också vara att 

samarbetet är otillräckligt eller saknas med andra yrkeskategorier. Det kan göra att 

sjuksköterskan inte orkar ta hänsyn till patienternas autonomi, vilket blir ett etiskt dilemma. 

Vilket även sjuksköterskorna i artikeln av Wu och Volker (2009) styrker. De menade att med 

en god relation kan man få en bra förståelse för patientens situation. Genom att lyssna och 

kommunicera med dem kan detta uppnås. Sjuksköterskorna i artikeln menade att det inte var 

lika tungt att vårda när de kunde känna närhet till patienter och dess närstående. Det kändes 

för sjuksköterskorna precis som att patienterna som de vårdade och dess närstående var deras 

egen familj. 

 

Resurser 

I resultatet nämndes ytterligare att bristande resurser, saknaden av tid och tvivelaktigt 

professionellt beteende kunde skapa etiska svårigheter vid vård i livets slut för sjuksköterskor 

och i deras arbete. Att inte ha tillräkligt med resurser, tid och kunskaper leder till sämre 
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relationer med alla som medverkar i vården vid livets slutskede. I och med att Travelbees 

(1971) teori handlar om relationer i förhållande till andra individer så blir den användbar även 

i dessa sammanhang. Det krävs både tid och kunskap för att bygga upp en djup relation till 

sina medmänniskor. Fattas det ett professionellt beteende kan inte heller en förtroendefull 

relation byggas upp med omgivningen. Ett professionellt beteende innefattar att veta vilka 

värderingar och principer man ska handla efter. Annars blir det svårt att göra det rätta för 

patienterna och dess närstående framkom det i bakgrunden och i vårt resultat. Resurser och tid 

är lika viktiga för att skapa en meningsfull relation. Eftersom personal- och tidsbrist gör att 

det inte går att ha en givande och ostörd kommunikation, och kommunikation är en del av 

relationen enligt teorin. Vilket även sjuksköterskorna i artikeln av Wu och Wolker (2009) 

stödjer. De förklarar detta med att när sjuksköterskorna inte hade tillräkligt med tid och 

resurser att använda, var det svårt för de att skapa vårdande relationer och erbjuda en 

patientcentrerad vård. Detta skapade etiska problem för deras arbete.  

Sammantaget ser vi att öppenhet i kommunikationen och goda, djupa relationer leder till 

ett meningsfullt samarbete mellan patienter, dess närstående och även mellan övrig 

vårdpersonal. Dessutom behövs tillräckliga resurser och kunskaper för att ha ett 

förtroendefullt samarbete kring vårdandet i livets slutskede. Detta skapar förutsättningar för 

att minska etiskt svåra situationer och gör det lättare att ta till vara på patienternas autonomi. 

Även den etiska koden framhärdar att sjuksköterskan ska ha ett personligt ansvar för sitt 

professionella beteende (ICN, 2014). Detta ska behållas genom kontinuerligt lärande. Detta 

innebär också att utarbeta riktlinjer för god omvårdnad och skapa förutsättningar som främjar 

god vård. Dessutom ska sjuksköterskan även medverka till att främja ett etiskt förhållningssätt 

och föra en öppen dialog. 

 

Kliniska implikationer  

I litteraturöversikten syns det tydligt att etiskt svåra situationer i vårdandet i livets slut uppstår 

i samband med bristande kommunikation som ger upphov till maktlöshet och osäkerhet i 

relationen till alla parter. Med alla parter menas sjuksköterskor, patienter, närstående och 

medarbetare. Detta beror på bristande resurser och undermåliga kunskaper. Arbetet har gett 

insikter i vilka situationer etiska svårigheter kan uppstå i samband med vårdandet i det 

palliativa skedet. För att motverka att dessa situationer uppstår behövs mera stöd medarbetare 

sinsemellan samt även mellan patienterna, dess närstående och personalen. Det är också 

viktigt med vidareutbildning i vårdetik för alla som berörs av palliativ vård, eftersom det där 
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blir än mer komplicerat att ta hänsyn till det etiska och veta om man gör rätt eller skadar. Det 

som också är viktigt är att personalen på arbetsplatsen får tillräckligt med tillfällen att 

diskutera sina upplevelser av etiskt svåra situationer som uppstått i arbetet. Detta bekräftas av 

sjuksköterskornas kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) och den etiska koden (ICN, 

2014). Om vårdpersonalen får dessa möjligheter tillgodosedda så förbättras allas relationer 

och samarbetet utvecklas och detta påverkar patienternas vård i livets slut positivt. 

 

Förslag för framtida forskning  

Litteraturöversikten visar att etiska svårigheter uppstår för det mesta i relationerna mellan alla 

parter på grund av bristfällig och ofullständig kommunikation. Därför finns det ett behov av 

vidare forskning för att hjälpa sjuksköterskorna att inte hamna i sådana etiskt svåra 

situationer. Om det finns tillräkligt med forskning om vårdetik kan detta ge kunskap och 

förståelse för att undvika dessa situationer. Om dessutom forskning om vårdetik generellt 

ökar så skapar det en ökad förståelse bland sjuksköterskor om innebörden. Då blir det lättare 

för alla parter att ha etiska diskussioner. Dessutom skulle forskningen kunna utvecklas om hur 

man stödjer sjuksköterskor i deras arbete med patienter och dess närstående i det palliativa 

skedet, både när det gäller i det praktiska vårdandet och ur en etisk synvinkel. Så att det blir 

tydligare vilka etiska värderingar och principer valen står mellan och ger en vägledning i hur 

valen mellan dessa kan göras.  

 Vidare forskning är viktig för sjuksköterskorna och att de håller sig uppdaterade när det 

gäller den senaste forskningen kring ämnet. Allt för att undvika att patienterna och deras 

närstående blir lidande, men också för att förbättra sjuksköterskornas möjligheter till ett 

meningsfullare samarbete och även för att stödja alla andra parter som är berörda av 

vårdandet. 

 

Slutsatser 

Översikten visar att sjuksköterskorna har en central roll i samarbetet mellan alla parter i 

vårdandet i livets slut. I samarbetet och i samarbetsrelationer är det lätt att etiska svårigheter 

uppkommer. Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet, osäkerhet, otydlighet och brister i vården 

vilket skapade etiska konflikter i den palliativa vården. Dessa upplevelser uppkom i samband 

med otillräcklig eller ingen kommunikation, samt otrygga relationer mellan alla parter och 

maktlöshet i alla möten. Otillräcklig kommunikation kunde upplevas av sjuksköterskorna i 

olika sammanhang. Det kunde uppstå i sjuksköterskors samarbete med andra medarbetare, 
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patienter och dess närstående. Otrygga relationer kunde vara att det inte fanns förtroende 

mellan alla parter. Det kunde också vara att otydlighet i informationen skapade otrygga 

relationer. När det gäller maktlöshet så kunde det bero på frustration över att inte kunna 

påverka sin egen, patienternas eller dess närståendes situation. Även behov av kunskap och 

mera resurser uppfattades skapa konflikter i vårdandet i det palliativa skedet, men också inom 

vården generellt.  
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N. & Algier, 
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experienced by 

physicians and nurses in 

intensive care units in 

Turkey. 

2004, Turkiet, 

Nursing Ethics. 
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Critical Care Unit: ethical 

dilemmas in the context 

of ambiguity. 

2001, Norge, 

Nursing Ethics. 
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life care in Japan. 
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Nursing Ethics. 
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etisk praxis utvecklas i kliniska 

situationer. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk 

Urval: 32 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer som spelades 

in. 

Analys: Hermeneutisk ansats 

beskriven av Benner. 

Etiska situationer 

upplevdes uppkomma till 

exempel i relationen med 

patienten och när man ville 

respektera patientens vilja. 

Det svåra var hur man 

kände igen och 

rättfärdigade det goda 

respektive det dåliga. 

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, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Att få en djupare förståelse av 

kommunala sjuksköterskors 

erfarenheter av etiska problem vid 

vård i livets slutskede i patientens 

egna hem. 

Metod: Kvalitativ 

undersökning. 

Urval: Tio sjuksköterskor 

från fem olika kommuner, alla 

med erfarenhet av vård i livets 

slutskedet i patientens hem. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor. 

Analys: Hermeneutisk ansats 

inspirerad av Gadamer. 

Ett tema som framkom var 

obekväma känslor vid brist 

på stöd och när patientens 

vilja ej följdes. Ett annat 

tema var brist på samarbete 

med kollegor, patienter och 

närstående. Det sista temat 

var osäkerhet vid brist på 

öppen kommunikation. 

Karlsson, 

M., 

Roxberg, Å., 

Barbosa da 

Silva, A. & 

Berggren 

Community nurses` 

experiences of ethical 

dilemmas in palliative 

care: a Swedish study. 

2010, Sverige, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

Att belysa kommunala 

sjuksköterskors 

upplevelser av etiska dilemman 

inom palliativ vård. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 7 sjuksköterskor som 

deltog i en valbar kurs om 

palliativ vård. 

Datainsamling: Skrivna 

berättelser om upplevda etiska 

dilemman. 

 

Analys: Innehållsanalys enligt 

Polit och Beck. 

I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna upplevde 

etiska dilemman när de 

närstående blev nöjda men 

inte patienten och de 

själva. De kände 

maktlöshet av att vara 

beroende av läkaren, 

frustration när patienten 

vägrade ta emot vård och 

oro vid brist på samsyn 

med kollegor. 
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McLennon, 

S.M., 

Uhrich, M., 

Lasiter, S., 

Chamness, 

A.R. & 

Helft, P.R. 

Oncology nurses’ 

narratives about ethical 

dilemmas and prognosis-

related communication in 

advanced cancer patients. 

2013, USA, 

Indiana, Cancer 

Nursing. 

Beskriva hur ofta och vilka olika 

typer av etiska dilemman som 

upplevs av sjuksköterskor som 

vårdar patienter med långt 

framskriden cancer på 

onkologiavdelningar. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 137 sjuksköterskor. 

Datainsamling: Skrivna 

berättelser från en nationell 

undersökning via post. 

Analys: Innehållsanalys 

bearbetad enligt Elo, Kyngäs 

och Krippendorff. 

Typerna av etiska 

dilemman som 

rapporterades föll i tre 

huvudkategorier. 

Sanningstalande med 

underkategorierna 

sjuksköterskans osäkerhet, 

läkarbarriärer, hopp och 

informerat samtycke. 

Motstridiga skyldigheter 

med underkategorierna 

familj och kultur. 

Meningslöshet blev 

kategorin för begrepp som 

relaterade till patienternas 

livskvalitet. 

Nordby, H. 

& Nøhr, Ø. 

The ethics of 

resuscitation: How do 

paramedics experience 

ethical dilemmas when 

faced with cancer patients 

with cardiac arrest? 

2012, Norge, 

Prehospital and 

Disaster 

Medicine. 

Förstå hur ambulanspersonal 

upplever svåra etiska dilemman 

kring 

återupplivning av cancerpatienter. 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 15 slumpvis utvalda 

ambulanssjukvårdare (I Norge 

motsvaras de sjuksköterskor). 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Analys med ett 

kognitivt, emotionellt 

perspektiv. 

I resultatet framkom det 

bland annat att etiska 

dilemman berörde 

relationer med patienterna 

som vårdas i livets 

slutskede och 

kommunikationen med 

närstående och läkarna. 

Oberle, K. 

& Hughes, 

D. 

Doctors` and 

nurses`perceptions of 

ethical problems in end-

of-life decisions. 

2001, Kanada, 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Att identifiera och jämföra läkares 

och sjuksköterskors upplevelser av 

etiska problem. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

ansats. 

Urval: 14 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

baserad på Strauss och 

Corbins grounded theory. 

Alla deltagarna upplevde 

etiska problem kring 

beslutsfattande vid vård i 

livets slut. 

Huvudproblemet var att 

bevittna lidande, vilket 

ledde till en moralisk 

skyldighet att minska 

lidande. Osäkerhet om den 
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bästa åtgärden orsakade 

moralisk stress. 

Konkurrerande 

värderingar, hierarkiska 

processer, resursbrist och 

kommunikation dök upp 

som teman. 

Pavlish, C., 

Brown-

Saltzman, 

K., Hersh, 

M., Shirk, 

M. & 

Nudelman, 

O. 

Early Indicators and Risk 

Factors for Ethical Issues 

in Clinical Practice. 

2011, USA, 

Journal of 

Nursing 

Scholarship. 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

beskrivningar 

av etiskt svåra situationer för att 

identifiera riskfaktorer och tidiga 

indikatorer på 

etiska konflikter.  

Metod: Kvantitativ deskriptiv 

studie med critical incident 

technique (CIT) utvecklad av 

Flanagan. 

Urval: 70 sjuksköterskor. 

Datainsamling: Strukturerade 

frågeformulär. 

Analys: Analys med konstant 

jämförande metod. 

De flesta av de etiskt svåra 

situationerna avsågs vid 

vård i livets slutskede. De 

handlade om 

relationskonflikter, onödigt 

lidande och patienternas 

autonomi. 

Pavlish, C., 

Brown-

Saltzman, 

K., Hersh, 

M., Shirk, 

M. & 

Rounkle, A-

M. 

Nursing Priorities, 

Actions, and Regrets for 

Ethical Situations in 

Clinical Practice. 

2011, USA, 

Journal of 

Nursing 

Scholarship. 

 

Undersöka sjuksköterskors 

beskrivningar av etiskt svåra 

situationer för att identifiera 

prioriteringar, åtgärder och ånger.  

Metod: Kvantitativ design. 

Critical incident technique 

(CIT) utvecklad av Flanagan. 

Urval: 91 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 
Frågeformulär. 

Analys: Analys med konstant 

jämförande metod. 

Etiska prioriteringar var i 

de flesta fall patientens 

autonomi och livskvalitet 

som uppstod för det mesta 

vid vård i livets slut. I de 

flesta fallen så analyserade 

sjuksköterskorna etiken 

från ett diffust perspektiv 

och bara med en dimension 

av konflikten. Flera 

sjuksköterskor uttryckte 

betydande ånger i sitt 

berättande. 

Pavlish, C., 

Brown-

Saltzman, K., 

The Nature of Ethical 

Conflicts and the Meaning 

of Moral Community in 

2014, USA, 

Oncology 

Nursing Forum. 

Att undersöka etiska konflikter 

inom onkologiverksamheter och i 

vilka vårdsammanhang som etiska 

Metod: Kvalitativ, etnografisk 

design. 

Urval: 30 sjuksköterskor. 

De flesta etiska konflikter 

avsågs i situationer i livets 

slut. Faktorer förknippade 



  
33 (34) 

 

 

Jakel, P. & 

Fine, A. 

Oncology Practice. konflikter kan undvikas eller 

minskas. 

Datainsamling: Sex 

fokusgrupper med 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Induktiv kodning och 

sortering med ATLAS.ti. 

med etiska konflikter var att 

fördröja eller undvika svåra 

samtal och att slitas mellan 

konkurrerande skyldigheter 

och olika moraliska 

perspektiv. 

 


