
❙ ❙ Medicinsk etik kan definieras som ett
tvärvetenskapligt forsknings- och un-
dervisningsämne som kritiskt, histo-
riskt, empiriskt och analytiskt granskar
moraliska och etiska aspekter på beslut
som gäller sjukvård och medicinsk
forskning. Etiska frågor handlar om vad
som är rätt och fel, gott och ont, rättvist
och orättvist. Moral visar sig i handling-
ar och underlåtelser. Den blivande läka-
ren måste kunna identifiera och analyse-
ra etiska aspekter och väga in dessa i be-
slutsfattandet för att utöva sitt yrke på ett
professionellt sätt. Högskoleförordning-
en (SFS 1993:100) anger i de nationella
målen för läkarutbildningen att studen-
ten för att erhålla läkarexamen bl a skall
ha »… utvecklat sin självkännedom och
förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållnings-
sätt och en helhetsbild av människan, ut-

vecklat sin förmåga till goda relationer
med patienter och deras närstående« [1].
Vi menar därför att läkaren med ett etiskt
förhållningssätt förenar kritiskt tänkan-
de med inlevelse och känslomässigt en-
gagemang (förnuft och känsla).

En sökning på Medline (mars 2002)
med sökorden »teach* AND ethic*
AND student*« resulterade i 522 artik-
lar, vilket antyder att medicinsk etik nu-
mera anses vara en viktig del av utbild-
ningen till läkare. Etikämnet skall och
kan definitivt inte betraktas som ett
»flumämne«! Det är ju ofta så att vär-
deringsskillnader ligger bakom att in-
blandade personer har olika syn på hur
man rent praktiskt bör handlägga ett pro-
blem. Två läkare kan således vara över-
ens med varandra om det medicinska
faktaunderlag som ligger till grund för
ett beslut, t ex bedömningen av patien-
tens prognos. De kan däremot vara oen-
se när de gäller frågan om huruvida den
medicinska åtgärden är meningsfull, om
den aktuella patientens egen inställning
till denna skall efterfrågas och om
resursutnyttjandet i fallet är rimligt [2].
Det är dessutom betydelsefullt att läkare
vågar, kan och vill engagera sig i debat-
ten om de etiska frågor som t ex aktuali-
seras av kravet på prioriteringar, den
ökade internationaliseringen och den
snabba utvecklingen inom det medicin-
tekniska området [3].

Syftet med denna artikel är inte att
diskutera om ämnet medicinsk etik skall
finnas på läkarutbildningen, eftersom vi
utgår ifrån att så skall vara fallet. Vi vill
redogöra för våra egna och andras erfa-
renheter av etikundervisning. Vår för-
hoppning och ambition är att artikeln

skall utgöra ett stöd för dem som har till
uppgift att utforma etikundervisning för
läkarstudenter i Sverige.

Utvärderingar i Göteborg och Lund
Under 1997–1998 genomfördes en
översyn av undervisningen i medicinsk
etik på läkarlinjen i Göteborg. Syftet
med projektet var att arbeta fram en
kursplan för ämnet. Som en del i projek-
tet genomfördes en enkätundersökning
om studenternas erfarenheter av och in-
ställning till etikundervisning. Enkäten
delades ut till läkarstudenter på termin 1,
6 och 11 i anslutning till föreläsningar
och ifylldes på plats. 

Den etikundervisning som hade be-
drivits under läkarutbildningen i Göte-
borg fram till tidpunkten för enkätunder-
sökningen fick mycket negativ kritik
och uppfattades bl a som otillräcklig,
ostrukturerad och alltför teoretisk. Ett
antal studenter hade inte uppfattat att de
fått någon utbildning i ämnet över huvud
taget. Föreläsningar ansågs ha ett myck-
et begränsat värde i sammanhanget. En
återkommande uppfattning var att lärare
och handledare i alltför stor utsträckning
framförde sina egna ståndpunkter i etis-
ka frågor utan att inbjuda läkarstuden-
terna till en dialog kring problemställ-
ningarna. I de fall etiska frågor diskute-
rades gjordes detta utan systematisk ana-
lys.

Majoriteten av studenterna ansåg att
det bästa sättet att bedriva etikundervis-
ning skulle vara att diskutera konkreta,
vardagsnära fall i mindre grupper under
kunnig handledning. Vikten av att få
möjlighet att diskutera de problemfall
som studenter stöter på under den klinis-
ka tjänstgöringen betonades, liksom vär-
det av goda förebilder. Det rådde stor
enighet bland studenterna om att medi-
cinsk etik har en berättigad plats på lä-
karlinjen. Många studenter ansåg att
man genom en rätt upplagd etikunder-
visning blir bättre rustad att möta och
hantera etiska problem i sitt framtida
yrke som läkare. Även förhållningssättet
till och bemötandet av patienten kunde
förbättras.

Grundutbildningsnämnden beslutade
att ge vissa kurser uppdraget att belysa
de etiska problemställningar som speci-
ficerats i en övergripande målbeskriv-
ning för hela läkarutbildningen i Göte-
borg. En studierektorstjänst inrättades
för ämnet, och representanter från berör-
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Utbildning i medicinsk etik på läkarlinjen:

Vad skall det vara bra för?
Målen med etikundervisningen är att förbättra förmågan till etisk
analys och att utveckla ett förhållningssätt som präglas av respekt
och medkänsla för patienten och en vilja att göra gott. Förmågan till
etisk analys kan och bör examineras. Tyngdpunkten skall ligga på
diskussioner av vardagliga etiska problem. En grundläggande under-
visning i medicinsk etik bör ingå för att problemen skall kunna analy-
seras på ett systematiskt sätt. Etikundervisningen bör vara studen-
taktiverande, stimulera till diskussion och reflektion och anpassas till
studentens befintliga kunskaper och erfarenheter. Det är önskvärt att
representanter från olika yrkeskategorier deltar i undervisningen. En
studierektor eller institution bör ha ett övergripande ansvar för etik-
undervisningen.
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da kurser träffas nu en gång per termin
under dennes ledning för att rapportera
om den etikundervisning som bedrivits.
Under dessa möten kan även kursföre-
trädarna få tips och synpunkter från var-
andra.

Under höstterminen 1999 gjorde en
av författarna (TN) en sammanställning
av etikundervisningen på läkarlinjen i

Lund och Malmö. En enkät skickades till
samtliga med ansvar för undervisningen
på läkarlinjen. Nedan redovisas endast
resultatet från Lund. Genomgången vi-
sade att studenterna under sin utbildning
till läkare erbjuds 42 timmar obligatoris-
ka föreläsningar med medicinsk etik
som huvudtema och 5 timmar med obli-
gatoriska gruppövningar. Det fanns ge-
nerellt ett stort utrymme för diskussioner
kring medicinsk etik. Studenterna hade
också möjlighet att välja medicinsk etik
under »valfria moment«. Därtill fanns
vid avdelningen för medicinsk etik två
frivilliga kurser på 19 timmar (termin 3)
respektive 52 timmar (termin 10). 

Efter önskemål från läkarstudenterna
om mer utbildning i medicinsk etik till-
sattes en liten arbetsgrupp vid Lunds
universitet. Gruppen föreslog en revi-
dering av studiemålen så att ämnet skul-
le ingå på samtliga 11 terminer. Utbild-
ningen i medicinsk etik har också ut-
ökats något de senaste åren; framför allt
har fler gruppövningar tillkommit. 

Kunskapsmål
Centrala kunskaper i medicinsk etik är att
kunna identifiera, analysera och struktu-
rera etiska problem, att föreslå lösningar
av dessa problem, att argumentera för
dem och att bedöma dem (från relevans-
och hållbarhetssynpunkt) samt att bemö-
ta argument mot föreslagna lösningar.
Kunskapsmålen bör därför omfatta
grundläggande etiska begrepp, traditio-
ner och analysmodeller och innehållet i
de regler och riktlinjer som gäller. Att
kunna identifiera etiska problem innebär
även att man är klar över vad som är den
medicinska frågeställningen i ett fall
(diagnos, prognos, riskbedömning, ef-
fekt, etc) och att man kan urskilja vad
som är etiska, psykologiska, juridiska
och ekonomiska frågeställningar. Be-
greppsligt är detta olika saker, vilket na-
turligtvis inte utesluter att de på olika sätt
överlappar varandra [4].

För det framtida yrkesutövandet är
det av vikt att den blivande läkaren får
kunskap om vad som krävs för att uppnå
ett informerat samtycke av en patient,
hur patienter med nedsatt eller avsaknad
av beslutsförmåga bör hanteras och vil-
ken roll anhöriga bör ha i medicinskt be-
slutsfattande. Studenterna skall förstå att
det i vissa fall kan vara etiskt försvarbart
att bryta tystnadsplikten, att gå emot pa-
tientens uttryckta vilja och att avstå från
att ge viss information. De skall också
förstå och kunna hantera de etiska pro-
blem som aktualiseras vid vården av pa-
tienter i livets slutskede [5, 6].

Moralutveckling
En annan målsättning med etikutbild-
ningen är – om än inte alltid klart uttalad

– att bidra till studentens moralutveck-
ling genom att uppmärksamma de
grundläggande värderingar som bör ge-
nomsyra läkarrollen. Det är ju önskvärt
att studenterna under sin läkarutbildning
utvecklar de positiva karaktärsdrag
(»medicinska dygder«) som känneteck-
nar en »god läkare«, som t ex osjälvisk-
het, medkänsla, integritet och trovärdig-
het, mod och gott omdöme [7, 8]. Vissa
författare hävdar dock att studenterna re-
dan etablerat sina grundläggande vär-
deringar när de börjar sin läkarutbild-
ning, varför målet inte bör vara »att för-
söka förbättra de blivande läkarnas mo-
raliska karaktär utan att istället förse
dem med de intellektuella verktyg och
kommunikationsfärdigheter som gör att
den befintliga karaktären uttrycks på
bästa sätt« [5]. Det finns dessutom stu-
dier som visar att studenternas moralis-
ka och empatiska förmåga förändras i
negativ riktning under deras socialise-
ringsprocess till läkare. En del anser att
detta beror på att studenterna tvingas an-
passa, eller ändra, sina normer och vär-
deringar till dem som råder på vårdenhe-
ter och bland färdiga läkare [9, 10]. Men
det finns även studier som visar att en
majoritet av studenterna faktiskt inte
ändrar sin ursprungliga »personliga etis-
ka kod« även om de upplever sig ha ob-
serverat och tvingats delta i oetiska
handlingar [11].

I Lund har målsättningen med utbild-
ningen i medicinsk etik på läkarlinjen
sammanfattats i sex punkter (Fakta 1).
De tre första punkterna betonas på de två
första terminerna, övriga lyfts successivt
fram under de terminer som följer.

Pedagogiska aspekter
Etiska frågor kan belysas på många oli-
ka sätt och i många olika undervisnings-
sammanhang (Fakta 2). Någon gyllene
standard för etikundervisning finns inte.
De flesta är dock överens om att det mås-
te finnas inslag av reflexion. En central
pedagogisk aspekt är att undervisningen
skall anpassas till den kunskaps- och er-
farenhetsmässiga nivå som studenten
befinner sig på. En annan viktig förut-
sättning för både kunskaps- och mora-
lutveckling är att studenterna känner sig
trygga och tagna på allvar under sin av-
delningstjänstgöring [12]. Idealt vore
om studenterna möter kliniska handle-
dare som är intresserade av och tillräck-
ligt förtrogna med ämnet för att diskute-
ra etiska vardagsproblem och som också
utgör goda förebilder genom sitt eget
sätt att praktiskt hantera dessa problem.
Okunskap, tidsbrist och en allt- för stor
fokusering på medicinska frågeställ-
ningar kan bidra till att verkligheten inte
alltid är sådan.

Pedagogisk forskning visar dessutom
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❙ ❙ Fakta 1

Målsättning med utbildning i
medicinsk etik på läkarlinjen 

Övergripande mål
– Att öka intresset för etik och medveten-

heten om ämnets betydelse för medi-
cinskt beslutsfattande

– Att bidra till att den blivande läkarens
förhållningssätt till patienten präglas av
respekt, medkänsla och en vilja att göra
gott 

Kunskaps- och färdighetsmål (Lunds mål-
beskrivning) Studenterna skall …
1. lära sig att identifiera etiska problem i

enskilda fall
2. motiveras att göra egna moraliska och

yrkesetiska reflexioner
3. orienteras om kontroversiella frågor

inom medicinsk etik
4. lära sig att presentera och kritiskt

granska medicinsk-etiska argument
5. kunna göra avvägningar vid etiska kon-

flikter
6. med tolerans kunna handla enligt sin

övertygelse.

❙ ❙ Fakta 2

Olika sätt för studenten att
lära sig etik

– Etikdiskussioner under klinisk tjänstgö-
ring (t ex under rond)

– Falldiskussioner i grupp (problem- och
fallbaserad undervisning) 

– Goda förebilder
– Seminarier
– Temadagar 
– Träning av kommunikationsfärdigheter

(video, sit-in)
– Rollspel 
– Föreläsningar
– Skriftliga uppgifter (projektarbete, hem-

tentamen etc)
– Självstudier i ämnet medicinsk etik



att vad som examineras har stor betydel-
se. Om kunskapsmålen klargörs och ex-
amineras inriktar de högskolestuderan-
de sina studier mot dessa samtidigt som
motivationen ökar [13]. Vi föreslår där-
för att förmågan till etisk analys exami-
neras vid lämpliga tillfällen under ut-
bildningen. Som exempel kan nämnas
att det i Göteborg har genomförts en ex-
amination i medicinsk etik sedan 1995
under kursen i konsultationskunskap
(termin 5) i form av en hemtentamen.
Examinationsuppgiften består i att varje
student skriftligt skall göra en etisk ana-
lys av ett patientfall som hon eller han
mött under sin vårdcentralspraktik. Vi
har sammanfattat våra praktiska erfaren-
heter av etikundervisning i Fakta 3. 

Hur kan etikundervisningen utformas?
Åsikter om vad som är rätt och fel i me-
dicinsk etik kan inte baseras enbart på
känslor, tyckande och sunt förnuft, var-
för viss undervisning i teoretiska grun-
der är motiverad. Studenten bör få basa-
la kunskaper om etiska grundbegrepp,
etiska regler och etiska principer för att
kunna genomföra en etisk analys av kli-
niska fall. Studenterna skall kunna iden-
tifiera och diskutera de normer och vär-
deringar som ligger bakom olika ställ-
ningstaganden och argumentera för sina
egna ståndpunkter – men ändå vara ly-
hörda för och respektera att andra kan ha
en annan uppfattning i den aktuella frå-
gan. Därigenom ökar förutsättningen för
en saklig, strukturerad och givande etik-
diskussion. Vi delar uppfattningen att
fokus skall ligga på vardagliga etiska
problemställningar och inte på sällsynta
och dramatiska fall [5, 6].

Under de större kliniska kurserna kan
det vara lämpligt att studenterna (grupp-
vis) får till uppgift att ta fram och analy-
sera ett medicinsk-etiskt fall eller pro-
blemområde, som sedan presenteras för
övriga kurskamrater i slutet av den aktu-
ella kursen enligt ett visst mönster. En av
artikelförfattarna (AÅ) har mycket goda
erfarenheter av att överlåta en stor del av
ansvaret för dessa etikdiskussioner till
studenterna själva. En student, som ut-
setts till moderator, introducerar de olika
grupperna som skall redovisa sina upp-
gifter, fördelar ordet och sammanfattar
diskussionen. Lärare och handledare är
del av auditoriet och deltar på likartade
villkor som studenterna, men de bidrar
förstås med kompletterande frågor och
information om så skulle behövas. Den-
na studentaktiverande pedagogiska mo-
dell har lett till att diskussionerna blivit
livligare, öppnare och mer avspända i
förhållande till de traditionellt lärarledda
och kan därför varmt rekommenderas.
Enligt våra, och många andras, erfaren-
heter blir studenternas engagemang och

aktiva medverkan störst om etikunder-
visningen relateras till konkreta problem
som studenten möter i den kliniska var-
dagen. Tonvikten bör därför läggas på
diskussioner av patientfall, företrädesvis
i mindre grupper [14, 15]. 

Stora etiska frågor, som aktualiseras
t ex i livets början och i livets slut eller
som en följd av utvecklingen inom ge-
netikens område, kan med fördel tas upp
på speciella temadagar eller vid olika se-
minarier. I Lund deltar regelbundet eti-
ker (TN, GH) vid dessa utbildningstill-
fällen. Med tanke på etikämnets tvärve-
tenskapliga karaktär är det värdefullt att
olika yrkeskategorier med sina speciella
kompetensområden finns representera-
de, gärna tillsammans med representan-
ter från allmänhet och patienter [16]. Fö-
reläsare redogör förslagsvis för den ak-
tuella etiska problemställningen utifrån
sina olika perspektiv och kunskaper. De-
ras inlägg ligger sedan till grund för en
efterföljande gemensam debatt. 

Studentperspektivet
Då själva dialogen med patienten utgör
ett viktigt redskap för att lösa etiska pro-
blem i den kliniska vardagen rekom-
menderas särskilt att studenterna erbjuds

återkommande träning i samtalsmetodik
och konsultation [17]. 
Etiska problemsituationer som är kopp-
lade till själva studentrollen bör tas upp
till diskussion. Det kan handla om frågor
som: I vilken utsträckning kan man be-
gära att patienter skall ställa upp för att
studenten skall kunna lära sig? Vilken
typ av information får/kan studenten ge
till patienten? Hur bör studenten agera
när han/hon upplever att en patient ut-
sätts för kränkning eller felaktig behand-
ling av en läkare [18]?

Man bör även vara lyhörd för att det
kan vara krävande att exponeras för ett
mycket stort antal kortvariga kontakter
under den långa utbildningen till läkare
[19]. Om studenten inte bereds möjlig-
het att ventilera sina frågor och upple-
velser kan han eller hon behöva  emotio-
nellt distansera sig för att orka med alla
möten. Utan kontinuerlig och personlig
handledning kan även känslan av att
vara en oviktig och anonym student för-
stärkas, vilket kan bidra till att man för-
söker ta sig igenom vissa utbildnings-
moment med minsta möjliga känslo-
mässiga engagemang. Psykosociala
aspekter riskerar dessutom att komma i
skymundan om djupare relationer till pa-
tienterna inte hinner etableras, eller då
man i stället för att hjälpa människor
som är drabbade av sjukdom tvingas se
på sin huvudsakliga uppgift som att
snabbt kunna expediera »medicinska
ärenden«. 

Vem skall ha ansvar för etiken?
Det gängse sättet att organisera undervis-
ningen i medicinsk etik är numera att äm-
net löper som en strimma genom hela
grundutbildningen [20]. Det finns klara
fördelar, i både pedagogiskt och prak-
tiskt avseende, med att etiska problem
belyses i sitt medicinska sammanhang.
Det kan tyckas rimligt att de personer
som har störst medicinsk specialistkun-
skap och samtidigt störst erfarenhet av att
hantera de aktuella etiska problemen i
praktiken också får ansvara för upplägg-
ningen av etikmomentet under sin kurs.
Genom att integrera etiken i befintliga
kurser blir etikutbildningen en gemen-
sam angelägenhet för alla inblandade
institutioner, vilket kan betraktas som ett
värde i sig. Nackdelarna är att en sådan
»etikstrimma« kan vara svåradministre-
rad, att etikinslagen riskerar att konkur-
reras ut av den ständigt ökande medi-
cinska kunskapen som skall läras in (cur-
riculum overload) under en begränsad
kurstid och att de lärare som ansvarar för
ett undervisningsmoment i etik besitter
otillräcklig etisk kompetens [21].

Vi rekommenderar därför att en stu-
dierektor, eller en lämplig institution, får
ett övergripande ansvar för att säkerstäl-
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❙ ❙ Fakta 3

Praktiska erfarenheter av 
etikundervisning

Etikundervisningen bör …
– vara studentaktiverande
– stimulera till diskussion och reflektion
– anpassas till den kunskaps- och erfa-

renhetsmässiga nivå som studenten be-
finner sig på.

• Kunskaper om studentens väg genom
den aktuella utbildningen är viktig.  Vilka
etiska moment har tagits upp tidigare?

• Ge studenterna möjlighet att få diskute-
ra de etiska problemsituationer som de
ställs inför under sin kliniska tjänstgör-
ing! 

• Det är av vikt att studenten känner sig
trygg och tagen på allvar.

• Var observant på och lyft fram etiska
frågeställningar!

• Fokus skall ligga på vardagliga etiska
problemställningar.

• Ställ frågorna i stället för att ge svaren!
• Låt studenterna ta stort ansvar för etik-

momenten! (t ex presentera egna fall,
planera och genomföra temadagar och
seminarier).

• Examinationen styr studentens inrikt-
ning mot kunskapsmålen. 

➨
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la att etikundervisningen genomförs i
tillräcklig omfattning på alla terminer
och med god kvalitet. Därmed skapas
också förutsättningar för att samordna,
utvärdera och utveckla etikundervis-
ningen på hela läkarlinjen. En annan vik-
tig uppgift är att tillgodose lärarnas be-
hov av utbildning i medicinsk etik. En
precisering av innehållet och en beskriv-

ning av målet med etikundervisningen
bör framgå i de olika kursplanerna på lä-
karlinjen . Ett förslag till plan för etikut-
bildning (etiskt curriculum) på läkarlin-
jen presenteras i Fakta 4.

Avslutande kommentar
Det finns personer som ifrågasätter vär-
det och behovet av etikutbildning med
argument som: »Man blir inte bättre
doktor av etikkurser« och »Sunt förnuft,
ansvarskänsla, gott omdöme, effektivi-
tet, omtanke och vänlighet är inget man
lär sig genom att studera etik«. Den s k
akademiska medicinska etiken skulle till
och med kunna vara till nackdel för de
blivande läkarna genom att minska deras
tro på den egna förmågan att fatta själv-
ständiga beslut baserade på noggranna
överväganden av för- och nackdelar.
Abstrakta, allmänt formulerade etiska
principer och regler är heller inget man
kan/bör luta sig emot när man skall han-
tera konkreta, enskilda fall [22].

Det må förvisso vara så, att varje in-
divid och situation är unik, att lösningen
i regel inte står att finna i allmänna prin-
cipiella etiska överväganden och att ett
stort inslag av klinisk pragmatism är
både önskvärt och nödvändigt [23]. Vi
är dock övertygade om att regelbundna
studentaktiverande etikmoment kan
göra framtidens läkare både mer känsli-
ga för och intresserade av etiska
spörsmål. Vi tror också att läkarstuden-
ter som ägnar tid åt att reflektera över sin
egen moral och som kompletterar rele-
vanta medicinska fakta med en nog-
grann analys av etiska överväganden har
goda förutsättningar att fatta fler väl-
grundade och etiskt försvarbara beslut i
sin framtida yrkesutövning.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Förslag till etiskt curriculum
på läkarlinjen

Etikens grunder: etiska teorier, etiska
principer, etiska koder
Etisk analys: kunskapsunderlag,
normer/värderingar, moralisk argumenta-
tion 
Autonomiprincipen: lagar, »adekvat infor-
mation«, att lämna svåra besked, informe-
rat samtycke, »beslutskompetens«, pater-
nalism, självbestämmandets gränser, an-
hörigas roll 
Hälsa och sjukdom: hälso- och sjukdoms-
begreppet, sjukdomssyn, värdering av
sjukskrivningsbehov, avgränsningen av
hälso- och sjukvårdens ansvar, männi-
skosyn
Prioriteringar: rättviseprincipen, priorite-
ringsfrågor, Prioriteringsutredningen
(SOU 1995:5) 
Forskning på människor och djur: Helsing-
forsdeklarationen, »god« forskning,
»oetisk« forskning, djurens ställning och
rättigheter
Transplantation: lagar, prioriteringsgrun-
der
Psykiatri: psykiatrisk diagnostisering,
tvångsvård (LPT), suicid, demens 
Läkaren och samhället: myndigheternas
krav i konflikt med läkarens etik, preven-
tionsfrågor, läkares engagemang i politis-
ka och globala frågor
Gynekologi/obstetrik: abort och fosterdia-
gnostik, assisterad befruktning/in vitro-
fertilisering, kvinnlig könsstympning
Pediatrik: barn som far illa, barns autono-
mi, medicinska insatser på för tidigt födda
barn
Genetik: presymtomatisk diagnostik, ge-
netisk rådgivning, konsekvenser för sy-
nen på människor och sjukdomar, bioban-
ker, kloning 
Att avstå från eller avbryta medicinska åt-
gärder: etiskt försvarbara skäl, »menings-
lös behandling«, behandlingstestamenten 
Att påskynda döende: »aktiv och passiv«
dödshjälp, svensk rättstillämpning, det
holländska exemplet 
Vården i livets slutskede: »värdig död«,
synen på döden, palliativ vård/hospicefi-
losofin 
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