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Sammanfattning    
Inom intensivvård finns de största möjligheterna till att rädda och upprätthålla liv.  
Dock räcker inte alltid dessa teknologiska möjligheter till utan det måste beslutas om att 
avstå eller avbryta livsuppehållande vård. Detta svåra beslut angående en annan männi-
skas liv kan leda till etiska och moraliska svårigheter då man måste ta hänsyn till flera 
olika aspekter så som medicinska riktlinjer, etiska riktlinjer, lagar och yrkeskoder samt 
patientens vilja och välbefinnande. Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuk-
sköterskans perspektiv och upplevelser i samband med avstående eller avbrytande av 
livsuppehållande vård och övergång till palliativ vård. Metoden som används är en litte-
raturstudie som bygger på nio stycken artiklar, som bearbetades och analyserades med 
hjälp av innehållsanalys. Detta resulterade i sex stycken kategorier och femton stycken 
underkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskor och läkare många gånger har olika 
syn på när diskussion angående fortsatt behandling skall inledas. Det visade även att 
sjuksköterskorna ofta känner negativa känslor så som stress, sorg, frustration och otill-
räcklighet i samband med diskussion och process om avstående/avbrytande av livsup-
pehållande vård. De uppger också att de känner positiva känslor så som glädje och till-
fredställelse genom vårdandet när de kan hjälpa patienter till en värdig död. Etiska och 
moraliska problem uppträdde inte sällan i samband med avstående/avbrytande av livs-
uppehållande vård. Många av dessa negativa känslor och etiska dilemman skulle kunna 
lösas genom att kommunikationen mellan berörda parter förbättrades. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Avstå, avbryta, sjuksköterska, intensivvård, upplevelse, etik. 
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INLEDNING 

Genom de senaste årens teknologiska utveckling inom intensivvård har vi aldrig haft 
större möjligheter att rädda och upprätthålla liv. Detta har lett till högre förväntningar på 
sjukvården från både patienter, anhöriga och samhället. Som vårdpersonal finns flera 
delar att ta hänsyn till för att genomföra god vård. Bland annat måste hänsyn tas till me-
dicinsk vetenskap, juridiska krav och etiska bedömningar. Dessa höga förväntningar 
och krav kan leda till påfrestningar för sjuksköterskan i yrkesrollen och även påverka 
henne som människa.  
Melltorp (2001) menar att för 50 år sedan hade sjukvården inte något problem med att 
avstå eller avbryta medicinskbehandling, utan patienten behandlades fram till dess att de 
dog. Det var inte aktuellt med diskussioner om avslutande eller avstående av behandling 
utan att det är först på senare år som man börjat tala om detta.  
 
Författarna till studien har intresserat sig för att undersöka hur processen avstående eller 
avbrytande av livsuppehållande vård påverkar sjuksköterskan. Eftersom intensivvårds-
sjuksköterskan ofta är med i diskussioner som föregår beslut om att avstå eller avbryta 
behandlingar är det viktigt att förstå sjuksköterskans perspektiv och hur hon kan upple-
va de etiska svårigheter som finns.  
 
BAKGRUND 

Med livsuppehållande behandling avses sådan behandling som ges till patient med svåra 
sjukdomstillstånd/skador för att stödja vitala funktioner så som andning, cirkulation 
samt närings och vätsketillförsel. Detta innebär inte bara intensivvårdsbehandling såsom 
respiratorvård och dialys utan även tillförsel av blod, antibiotika, cytostatika och paren-
teral nutrition etcetera (SOU 1992:2). Kurativ behandling innebär botande behandling 
av sjukdom/skada.  En palliativ vård innebär att sjukdomen inte längre går att bota utan 
behandlingen inriktas på att lindra sjukdomssymtomen. Ordet palliativ kommer från 
latinets pallium, vilket betyder mantel. Detta härleds inom sjukvård till att skyd-
da/omsluta patienten det vill säga att lindra patientens lidande (Beck-Friis & Strang, 
2006). Eutanasi betyder dödshjälp, det vill säga en patient med en obotlig sjukdom får 
aktiv hjälp att avsluta sitt liv (Nationalencyklopedin, 2008). Det är inte tillåtet i Sverige 
att genom åtgärder orsaka en patients död, även om denne ber om sådan åtgärd. Där-
emot är alla åtgärder tillåtna som syftar till att ge patienten ökat välbefinnande och rätt 
att få dö med värdighet (SOU 1992:2). 
 
Processen att avstå eller att avbryta medicinsk behandling innebär att antingen dra till-
baka aktiv medicinskbehandling eller att besluta sig för att inte sätta in specifik medi-
cinskbehandling. Exempel på dessa behandlingar kan vara respiratorbehandling, dialys-
behandling med mera (Svenska föreningen för anestesi och intensivvård, 2007). Under 
åren 1994-2000 vårdades 3904 patienter på en intensivvårdsavdelning i Sverige. Av 
dessa avslutades den medicinska behandlingen i 318 fall (8,1 %). Det fanns ingen do-
kumentation i journalerna om diskussion om fortsättning av medicinskbehandling utan 
endast diskussioner angående avslutande av behandling. 
Av de 318 patienter där behandlingen avbröts dog 60,1 % på avdelningen, 32,7 % dog 
på annan avdelning och 7,2 % levde fortfarande inom 3 mån – 1 år medan 1,3 % fortfa-
rande levde efter 5 år. De vanligaste orsakerna till avbrytandet av medicinsk behandling 
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var att patienten inte svarade på den medicinska behandlingen och att det var en dålig 
prognos på den akuta respektive kroniska sjukdomen. I 6 % av fallen avbröts behand-
lingen på patientens egen begäran. I genomsnitt kom diskussion avseende avslutande av 
behandling upp 2,8 vårddagar efter inskrivning på intensivvårdsavdelning (Nolin & 
Andersson, 2003). 
 
Det är läkaren som har det yttersta ansvaret/skyldighet för beslut om fortsatt medicinsk 
behandling. Diskussion bör dock ske i vårdteamet för att undvika frustration i gruppen 
samt stärka samhörigheten, alla bör få komma till tals. Bara för att beslut tas om be-
gränsningar i medicinskbehandling innebär detta inte att avstå från att ge palliativ medi-
cinsk behandling så som smärtlindring, syrgas och liknande (Larsson & Rubertsson, 
2005). 
 

Lagar och riktlinjer 
Vårdpersonal har flera olika delar att ta hänsyn till i samband med avbrytande eller av-
stående av livsuppehållande vård. Lagar, medicinska riktlinjer och etiska riktlinjer anger 
på olika sätt hur vården skall utföras. 

Lagar  

Människans rätt att avsäga sig behandling står skrivet i vår grundlag Regeringsformen. 
Denna säger att man som medborgare är skyddad mot påtvingad kroppsligt ingrepp det 
vill säga ha rätt att avsäga sig behandling (Regeringsformen 2 kap § 6). 
Sjukvårdspersonal skall bedriva vård som överensstämmer med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Patienten skall visas respekt, omtanke och vården skall om möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten (Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område, 1§ 1998:531). Om patienten är medvetslös eller inte kan uttrycka sin 
vilja, bör närstående tillfrågas om patientens tidigare inställning till livsuppehållande 
behandling, dessa samtal kan vara vägledande i ett beslut (SOU 1992:2). Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL 1982:763 § 2, skall vård ges på lika villkor till alla människor, 
den som har det största behovet skall få vård först, oavsett ålder, tidigare sjukdomar 
eller nuvarande medicinska åkomma.   

Medicinska riktlinjer 
Socialstyrelsens Allmänna råd för livsuppehållande åtgärder i livets slutskede, kan lig-
ga som grund i vägledningen för sjukvårdens olika personalgrupper vid frågor om livs-
uppehållande åtgärder. 

  
”Den medicintekniska utvecklingen har emellertid också medfört en risk för över-
behandling i livets slutskede. Detta gör att hälso-och sjukvårdens olika personal-
grupper behöver stöd när de ska ta ställning till livsuppehållande åtgärder då ku-
rativ behandling inte längre är möjlig. Allmänna råd eller riktlinjer för vilka indi-
kationer som bör gälla för olika åtgärder har efterlysts.” (Allmänna råd från soci-
alstyrelsen 1992:2, sid 3). 

 
Svensk förening för anestesi och intensivvård har genom sina nationella riktlinjer, Att 
avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård version 2,0, lagt fram ett för-
slag om avstående eller avbrytande av medicinsk behandling inom svensk intensivvård 
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som kan vara till stöd vid medicinska beslutsgrunder. I riktlinjerna har de medicinska 
beslutsgrunderna delats in i tre delar, akuta sjukdomens dåliga prognos, kroniska sjuk-
domens dåliga prognos och terapisvikt. De menar att behandlingen skall omprövas dag-
ligen samt att beslutsgrunden skall dokumenteras. Det finns också ett förslag på besluts-
underlag vid bestämmande om avbrytande av behandlingen (Svensk förening för anes-
tesi och intensivvård, 2007). Guider för att avstå eller avbryta behandling förekommer 
även i andra länder.  Bland annat har British Medical Association givit ut en medicinsk 
guide för vårdpersonal. Denna innehåller handfasta råd som även tar hänsyn till landets 
regelverk (British Medical Association, 2001).  
 

Etiska riktlinjer 
Socialstyrelsen (SOU 1992:2) menar att det finns fyra etiska grundprinciper inom sjuk-
vården: Autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprin-
cipen. Autonomiprincipen innebär att varje människa har rätten att bestämma över sitt 
eget liv. En förutsättning för detta är att personen i fråga är beslutskompetent. Godhets-
principen innebär att människan har moralisk skyldighet att hjälpa och vara till nytta för 
andra. Inom sjukvården innebär detta att personalen genom sin anställning har en skyl-
dighet att vårda och hjälpa andra. Principen att inte skada, människan har en skyldighet 
att inte skada andra. Detta utesluter dock inte att personal inom sjukvården ibland måste 
ge behandling som kan leda till skada. Risker mot nyttan måste avvägas exempelvis 
biverkan av ett läkemedel. Rättviseprincipen innebär respekt för människors lika värde, 
vård skall ges på lika villkor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sjukdomens art 
eller dess orsaker. 
  
International Council of Nursing (ICN, 2007) har sedan 1953 antagit en etisk kod för 
sjuksköterskor som sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande. Svensk sjuksköters-
keförening (SSF) har sedan översatt och gett ut denna på svenska. Koden har fyra hu-
vudområden. Sjuksköterskan och allmänheten innehåller bland annat sjuksköterskans 
ansvar att ge vård, verka för en vårdmiljö som främjar mänskliga rättigheter och värde-
ringar. Sjuksköterskan och yrkesutövningen innehåller bland annat att sjuksköterskan 
har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och bibehålla sin yrkeskompetens. 
Sjuksköterskan och professionen innehåller bland annat att utveckla omvårdnad på evi-
densbaserad basis. Sjuksköterskan och medarbetare innehåller bland annat att sjukskö-
terskan skall verka för bra samarbete med övrig personal. 
Sjuksköterskornas etiska råd (Svensk sjuksköterskeförening, 2008), som består av 
svenska sjuksköterskor, arbetar med etiska frågor i vården. De jobbar bland annat för att 
öka sjuksköterskors kunskap om och tillämpning av etiska värderingar och prioritering-
ar. De skall också kunna vara ett stöd för sjuksköterskor i etiska frågor i form av diskus-
sioner och dialog, inte bara inom den kliniska verksamheten utan även inom andra om-
råden. 

Etiska modeller för beslut 
Pellegrino (2000) menar att det finns åtminstone tre nivåer för att komma fram till ett 
etiskt beslut.  Första nivån är den mest grundläggande förutsättningen för mänskligt liv, 
det vill säga hur det mänskliga livet värdesätts. Nivå två innehåller den teoretiska struk-
turen för att rättfärdiga ett etiskt beslut. Tredje nivån är den praktiska delen där de två 
första nivåerna utövas. Morton, Fontaine, Hudak och Gallo (2005) har tagit fram en mer 
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handfast modell som kan användas när etiska beslut skall tas. Första steget är att samla 
relevant fakta, vilka är de medicinska fakta, diagnos, prognos, behandlingsalternativ och 
identifiera beslutstagarna. Vad är målet för behandlingen? Finns det kulturella, religiösa 
eller andra åsikter att ta hänsyn till. Det är viktigt att förstå att det är en komplex situa-
tion som innehåller psykologiska, fysiologiska och lagliga aspekter. Steg två är att iden-
tifiera det etiska problemet. Rör det sig verkligen om ett etiskt problem eller om kom-
munikations- eller organisationsproblem som går att lösa? Steg tre är att analysera pro-
blemet genom att använda etiska principer och regler. Vad vill patienten själv, finns det 
någon närstående som kan tala för patienten? Steg fyra innebär att identifiera och analy-
sera alternativ behandling och välja det alternativ som ger mest respekt för patientens 
autonomi. Steg fem innebär utvärdering och reflektion över det som gjorts, blev det som 
man tänkt sig, vad kunde ha gjorts annorlunda, hur kan detta användas i framtiden.  
Morton et al. (2005) menar att etiska beslutsmodeller kan ligga som stöd för systematisk 
kartläggning av konflikter. Det är viktigt att säkerställa alla viktiga aspekter i situatio-
nen innan beslut tas.  

 

Etiska och moraliska svårigheter  
Med moral avses det en grupp eller person gör eller inte gör, och etik är när man reflek-
terar över moralen. Ordet etik kommer av grekiskan: thiko´s 'som har att göra med 
karaktären', 'moralisk', 'sedlig' (Hermerén & Holte, 2008). Ordet moral kommer från 
morale, av latinets  mora´lis 'som rör sederna', av mos, genitiv mo´ris, 'sed', uppfattning 
om rätt och orätt (Nationalencyklopedin, 2007). 
Malmsten (2007) beskriver tre olika nivåer på etiska problem: Den första nivån kallar 
hon etiska svårigheter. Vårdaren har en känsla av att befinna sig i en etisk situation. 
Genom att samla in fakta kring etiska värden som har betydelse för situationen kan detta 
leda till ny förståelse. I och med detta kan situationen lösas. Andra nivån kallas etiska 
konflikter och är något mer komplicerade. Detta innebär att de inblandade personernas 
intressen och värdeprioriteringar kommer i konflikt och en lösning kan vara svår att 
enas om. Det kan också innebära dubbla lojaliteter, en vårdare kan uppleva att han/hon 
måste se till flera olika inblandade aktörers intressen: patientens, närståendes och den 
egna professionens. Kommunikation mellan parterna leder till förståelse och respekt för 
varandra vilket kan leda till en lösning av problemet. Lojalitetskonflikter är vanligt fö-
rekommande inom vården. Tredje nivån är etiskt dilemma. Detta är den svåraste nivån. 
Personen ser då att det finns två eller flera likvärdiga lösningar i situationen, men ingen 
som utkristalliserar sig som självklar.  
  
Elpern, Covert, och Kleinpell (2005) menar att moralisk obalans skiljer sig från mora-
liska dilemman genom att i moraliska dilemman tvivlar man på den korrekta etiska in-
riktningen. Moralisk obalans är en psykologisk obalans som uppstår när en person har 
en etisk övertygelse, men kan inte genomföra den. Hög nivå av moralisk obalans före-
kom bland intensivvårdssjuksköterskor i samband med att aggressiv medicinskbehand-
ling gavs utan att någon förbättring förväntades. 
 
Oberle och Hughes (2001) fann att både läkare och sjuksköterskor upplevde etiska pro-
blem i samband med beslut om avstå eller avbrytande av livsuppehållande vård. Det var 
inte någon skillnad på läkares och sjuksköterskors moraliska uppfattning och resone-
mang, utan skillnaden låg i deras olika roller. Läkaren var ansvarig för beslutet och 
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sjuksköterskan var ansvarig att utföra handlingen. Sjuksköterskan har enligt McClendon 
och Buckner (2007) inte bara krav att utföra läkarordination utan också krav från när-
stående samt att uppfylla patientens önskan och kanske då måste överge sin egen över-
tygelse. Detta kan då leda till etisk och moralisk obalans för intensivvårdssjuksköters-
kan. 

 
Sjuksköterskors och läkares delaktighet  
Stolt (2003) kom i en studie från 2001 fram till att det inte var lätt att avgöra när livsup-
pehållande vård skulle övergå till palliativ behandling och att det fanns skillnader i lä-
karnas och sjuksköterskornas bedömningar när detta skulle ske. Skillnaden utgjordes av 
att sjuksköterskor bedömde övergången för tidigt och läkarna för sent, naturligtvis före-
kom individuella skillnader men rent generellt kunde man säga att det var så. Om detta 
då stämmer så överbehandlar ibland läkarna patienterna i syfte att bota patienten. Tvärt-
om skulle då sjuksköterskorna överge en livsuppehållande vård för tidigt. Stolt (2003) 
förespråkar en tvärprofessionell diskussion. I en stor studie av Benbenishty et al. (2006), 
som omfattar flera olika länder i Europa, visade att 78,3 % av de tillfrågade läkarna 
upplevde att sjuksköterskan var delaktiga i beslutet om avslutande behandling. Ho, Eng-
lish och Bell (2005) fann att 78 % av de tillfrågade intensivvårdssjuksköterskorna upp-
levde att de varit aktivt delaktiga i beslutet om vård i livets slutskede. I en annan studie 
av Hamric och Blackhall (2007), som undersökte läkares och sjuksköterskors olika upp-
fattningar av samarbete, moralisk obalans och etiska klimatet, fann att 75 % av sjukskö-
terskorna upplevde frustration över läkarens sätt att kommunicera med dem vid diskus-
sion om avslutande livsuppehållande behandling. Läkarna fick frågan om de upplevde 
att sjuksköterskan visat frustration mot dem vid diskussionen. Ingen av de tillfrågade 
läkarna uppgav att de upplevt detta. I Oberle och Hughes (2001) artikel menar en läkare 
i en intervju att det är svårare att utföra en handling än att besluta om den, i avseende 
avslutande av behandling. 

  
Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram inspirerades författarna till studien av det Dahlberg et al. 
(2003) beskriver. Denna referensram ansågs vara applicerbar och relaterade bra till 
svensk intensivvård. Livsvärld menas att människans vardagsvärld och dess tillvaro 
uppmärksammas. Detta synsätt innebär också att se, beskriva och förstå världen så som 
den erfars. Detta rubbas hos människor med begränsad autonom förmåga (ex dementa, 
medvetslösa och nedsövda patienter), de saknar normal medvetenhet om världen. Dessa 
människor ska bemötas på samma sätt som medvetna människor, detta innebär då ökade 
krav på att vårdaren ska ha ökad känslighet och kreativitet för att hitta lösningar för att 
kommunicera och förstå patienten. Lidande och välbefinnande är naturligt förekom-
mande i människors liv. Man kan vara i ett lidande men ändå erfara välbefinnande. Man 
pratar om livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är förknippat med 
levandet. Sjukdomslidandet är förknippat med sjukdomen och skadan. Vårdlidande är 
förknippat med det lidande som patienterna upplever i samband vårdhandling eller av-
saknad av vårdhandling. Med människans subjektiva och levda kropp menas att männi-
skan har tillgång till livet genom kroppen. Detta innebär att om kroppen förändras ge-
nom sjukdom eller skada, förändras också tillgången till världen. Den subjektiva krop-
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pen har flera delar så som fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Vårdrelation innebär 
en mellanmänsklig relation mellan professionell vårdare och patient. Det är vårdarens 
ansvar att relationen fungerar. Denna form av relation kännetecknas av att vårdaren har 
ett professionellt förhållningssätt och inte kan räkna med att få ut något för egen del. 
Hon ska ge all sin uppmärksamhet till patienten och fokusera på dennes situation. I den 
professionella vårdrelationen ska vårdaren använda sin kunskap och erfarenhet för att 
kunna reflektera över vad som händer i relationen och vårdandet.   
 

PROBLEMFORMULERING 

Beslut om att avstå eller avbryta livsuppehållande vård involverar flera, inte bara pati-
ent, närstående och beslutande läkare, utan även övrig personal. Sjuksköterskan är ofta 
med i diskussioner som föregår beslut, men är inte den som tar det avgörande beslutet. I 
slutändan är det ändå sjuksköterskan som ska vårda patienten och utföra läkarens ordi-
nation, oavsett om hon håller med om beslutet eller inte. Medicinska riktlinjer, etiska 
riktlinjer, lagar och yrkes koder kan upplevas komma i konflikt med varandra. Förfat-
tarna till studien vill ta reda på hur intensivvårdssjuksköterskan upplever de etiska svå-
righeterna i dessa situationer. 
  

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuksköterskans perspektiv och upplevel-
ser i samband med avstående eller avbrytande av livsuppehållande vård. 
 

METOD 

Författarna till studien har valt att göra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Kva-
litativ ansats innebär att fokus läggs på fenomentes egenskaper och vad detta fenomen 
har för innebörd för människor (Friberg, 2006). Följande inklusionskriterier valdes: ar-
tiklarna ska vara peer reviewed, på svenska eller på engelska och vara publicerade efter 
år 2000.  Databaser som använts är CINAHL, Pubmed, medline, dessa valdes då de 
främst innehåller vårdvetenskaplig och medicinsk forskning samt samsök och national-
encyklopedin. Även sökning i Borås högskolebiblioteks katalog har genomförts. 
 
Sökord som använts: nurse*, ethical, whithhold, whitdraw, decision, ICU, experience*.  
Dessa sökord valdes utifrån problemformuleringen och syftet, flera sökord användes i 
flera olika kombinationer för att få fram ett så brett urval som möjligt, samt genomgång 
av referenslistor från funna artiklar. Vid första utgallringen värderades titeln på artikeln, 
verkade den svara på syftet lästes artikelns abstract och motsvarade även denna syftet 
lästes hela artikeln. Detta gjorde att tolv stycken artiklar som svarade på syftet blev fun-
na, dock uteslöts tre stycken då en av dem var kvantitativ, en var framtagen under krigs-
förhållanden och en var upplevelsen vid palliativ vård. Efter detta återstod nio stycken 
artiklar (se bilaga 1). 
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Den kvalitativa innehållsanalysmetod som författarna till studien inspirerats av är den 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Med kvalitativ innehållsanalys är tolkning-
en av texten i fokus. Metoden är användbar inom omvårdnadsforskning då man vill 
granska texten och lyfta upp det underliggande och dolda. Till vald innehållsanalys me-
tod förekommer följande centrala begrepp: analysenhet, domän, meningsenhet, konden-
sering, abstraktion, kod, kategori och tema. Med analysenhet ses hela den text som skall 
analyseras, med domän avses delar av text som berör det utvalda forskningsområdet, 
med meningsenhet menas att det är en meningsbärande del av texten som kan utgöras av 
meningar, ord eller stycken som hör samman, med kondensering menas det att texten 
förkortas för att göra den mer lätthanterlig, med abstraktion abstraheras den valda texten 
och lyfter den ytterliggare och får genom detta fram koder. Dessa koder bildar sedan 
kategorier och teman (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 
 
Både en induktiv och deduktiv ansats valdes dels för att få en förutsättningslös förförs-
tåelse till texten, men även kunna se det manifesta. Detta gjorde att, både citat som före-
kom i artiklarna kunde tolkas men även att redan tolkad text kunde användas. Författar-
na till studien valde följande steg: Analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 
abstraktion, kodning, underkategori och kategori. De valda artiklarnas resultat, analys-
enhet, lästes noggrant igenom enskilt av författarna som strök under relevanta stycken, 
domäner, sedan lästes de igenom tillsammans för att säkerställa att inget missats. Däref-
ter togs bärande meningsenheter ut tillsammans, sedan abstraherades dessa för att få 
koder. Dessa koder skrevs ner och klipptes ut och lades på ett bord för att lättare kunna 
få en god överblick. Detta ledde då till att underkategorier och kategorier hittades. Se 
exempel i tabell 1 
 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
”But generally your 
colleagues are there, 
they understand the 
situation because 
they go through it 
themselves”. (van 
Rooyen, Elfick & 
Strümpher, 2005). 

Känna stöd 
från kollegor, 
de förstår situa-
tionen. 

Kollegialt stöd. Finna stöd.   Känsla av 
stöd och 
trygghet 

“Several participants 
reported that an abil-
ity to provide what 
they perceived as 
appropriate pallia-
tive care for their 
clients was a posi-
tive experience.” 
(Halcomb, Daly, 
Jackson & David-
son, 2004). 

Positiv känsla 
över att få ge 
vad man anser 
är god pallia-
tivvård. 

Tillfredställelse 
att få hjälpa 
patienten. 

Tillfredställelse 
i arbetet. 

Känsla av 
tillfred-
ställelse 
genom 
vårdan-
det. 

Tabell 1. De olika stegen i kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). 
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RESULTAT 

Författarna till studien fann fem stycken kategorier och femton stycken underkategorier.  
 
Känsla av delaktighet 

• Åsikter vid diskussion och beslutstagande  
• Upplevelsen av att vara patientens advokat 

 
Känsla av att inte räcka till 

• Känsla av frustration över verkningslös behandling  
• Känsla av ensamhet i sjuksköterskerollen 
• Känslomässigt involverad 
• Känsla av att inte bli sedd  
• Känsla av otillräcklighet  
• Känsla av kluvenhet 

 
Känsla av ansvar och ödmjukhet för närstående 

• Påtvingat ansvar att vårda närstående  
• Känna ödmjukhet inför närståendes situation 

 
Känsla av stöd och trygghet 

• Klara mål leder till en känsla av trygghet 
• Erfarenhet leder till en känsla av trygghet  
• Känna stöd 
• Rättfärdiga och skydda sig själv 

 
Känsla av tillfredställelse genom vårdandet  

• Tillfredställelse i arbetet 
 

Känsla av delaktighet 
Sjuksköterskor i flera studier uppgav att de upplevde det som att diskussionen och be-
slutet angående avstående/avbrytande av livsuppehållande vård skulle ha kommit tidiga-
re, att det drog ut på tiden och att de upplevde det som omänskligt att beslutet inte kom 
tidigare (Hov, Hedelin & Athlin, 2006; McMillen, 2007). Så här beskrev en sjukskö-
terska situationen då patienten redan var döende, men ingen diskussion/beslut togs an-
gående fortsatt medicinsk behandling: 

 
”We all know that the discussion will come sooner or later, but it drags on and on. 
Will it be tomorrow or in a week or…? Then we often ask; What now? How long? And 
they only say; No, let´s see tomorrow. They certainly know that the treatment will be 
withdrawn. But we want to start the discussion earlier” (Hov et al., 2006, sid. 206). 

 
Sjuksköterskan i fallet ovan ville skydda sin patient från att lida, hon kände att hon var 
tvungen att göra uppgifter som egentligen var läkarens, hon upplevde då att det blev ett 
allt för stort ansvar och hon kände sig obekväm i situationen. Hon kände att om hon 
misslyckades med att starta diskussionen om fortsatt livsuppehållande vård skulle detta 

 8



leda till att patienten fortsatte att lida. Saknandes regelbundna möten och brist på ställ-
ningstaganden om fortsatt medicinsk behandling kände sjuksköterskan sig ensam i an-
svarstagandet. Diskussionen om avstående/avbrytande av livsuppehållande vård kom 
oftast igång efter en lång tid med problem och då var patienten redan döende (Hov et 
al., 2006). Många kände konflikt över att de inte fick delta i diskussionen före beslutet 
vid avstående/avbrytande av livsuppehållande vård. De uppfattade att läkarna var ovilli-
ga att beakta psykologiska aspekter, de menade att sjuksköterskor hade större och bättre 
uppfattning om psykologiska, sociala, och andliga faktorer eftersom de spenderade lång 
tid med patient och närstående. De ansåg att de hade en viktig roll i diskussionen för ett 
beslut angående avstå/avbrytande av livsuppehållande vård då de kunde tillföra andra 
infallsvinklar och hade mycket kunskap om det specifika fallet (Halcomb, Daly, Jack-
son & Davidson, 2004).  Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde att de hade en viktig 
roll och hade något att tillföra i en diskussion före ett beslut, kände de en lättnad över att 
inte behöva ta det yttersta ansvaret över beslutet. Många gånger förstod de att det var 
svårt för läkarna att ta ett avgörande beslut (Heland, 2006; McMillen, 2007). 
 
Sjuksköterskan upplevde att hon hade ansvar för att det skulle bli en bra kommunikation 
mellan läkare, patient och närstående. Hon blev en medlare, en länk som ofta fick över-
sätta vad läkaren sagt då patienten och närstående inte förstått innebörden i det som 
sagts. De fick också framföra patientens och närståendes åsikter till läkaren då de hade 
svårt att tala direkt till läkaren. Hon kände också att hon hade ett ansvar att försvara 
patientens rättigheter, hon blev en medlare som ansvarade för att framföra patientens 
önskan (Calvin, Kite-Powell & Hickey, 2007.) 
 

Känsla av att inte räcka till 
Genomgående i de flesta artiklarna som analyserades uttryckte sjuksköterskorna att de 
kände frustration över att beslutet drog ut på tiden och att de var tvungna att ge behand-
ling som kändes verkningslös och att behandlingen som gavs kändes som tortyr för den 
enskilde patienten. Den verkningslösa behandlingen skadade patientens värdighet och 
orsakade meningslöst lidande (Workman, McKeever, Harvey & Singer, 2003; Halcomb 
et al., 2004; van Rooyen et al., 2005; Rocker et al., 2005; Hov et al., 2006; Heland, 
2006; Calvin et al., 2007). Det var inte bara sjuksköterskor som upplevde frustration 
över verkningslös livsuppehållande vård utan också läkare uppgav detta i en av artiklar-
na. Detta skedde i de länder där det var närståendes ansvar över beslutet om fortsatt 
livsuppehållande vård, och de inte var villiga att låta patienten dö. Sjuksköterskorna 
ansåg att bra information till närstående skulle leda till att de förstod att behandlingen 
var verkningslös och att de då skulle tillåta begränsningar i den medicinska behandling-
en (Workman et al., 2003). 
 
Flera sjuksköterskor uttryckte att de kände sig ensamma och övergivna när väl beslutet 
var taget, att de blev lämnade ensamma med ansvaret att fullfölja beslutet avstå/avbryta 
av livsuppehållande vård (Halcomb et al., 2004; Hov et al., 2006; Heland, 2006).  
 
Inom intensivvård förekommer ofta personliga tragedier för den enskilda patienten och 
dennes närstående som kan ge uttryck i form av sorg, smärta, frustration med mera, det-
ta utsätts då sjuksköterskan för dagligen, vilket kan göra att hon blir personligt känslo-
mässigt involverad.  Flera sjuksköterskor utryckte att de kände sorg över att en patient 
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dog.  Man uttryckte känslor som existentiell smärta, stress och att se andra lida gjorde 
att de själva som människor led. Man kunde också känna känslomässig utmattning och 
skuld över hela processen avstående/avbrytande av livsuppehållande vård (Johnson, 
2002; Workman et al., 2003; Halcomb et al., 2004; van Rooyen et al., 2005; Hov et al., 
2006; McMillen, 2007; Calvin et al., 2007). De uttryckte att ju längre tid de vårdade 
patienten och ju djupare de involverade sig i patienten och dennes närstående gjorde att 
de blev mer påverkade psykiskt och emotionellt. Särskilt påverkade blev de om patien-
ten led och när närstående inte klarade av att hantera detta (Halcomb et al., 2004).  
 
Flera sjuksköterskor uttryckte sin känsla av att känna sig förbisedda och inte tas på all-
var i diskussionen angående avstående/avbrytande av livsuppehållande vård. Trots att 
de hade flera år i yrket och kände sig kompetenta fick de inte alltid delge sina åsikter till 
läkarna (Rocker et al., 2005; Hov et al., 2006). Av de sjuksköterskor som hade kort er-
farenhet fanns det en tendens till att de avstod att uttrycka sina åsikter angående avstå-
ende/avbrytande av livsuppehållande vård, de upplevde att de inte skulle tas på allvar 
(McMillen, 2007; Calvin et al., 2007). 
 
Sjuksköterskor uttryckte en känsla av att de kände sig otillräckliga och att de var rädda 
för att göra fel, bland annat ensamarbete kunde leda till rädsla att missa någon viktig 
förändring i patientens status (Johnson, 2002; Workman et al., 2003; Halcomb et al., 
2004; Hov et al., 2006). De kände ånger över att de inte kunde göra mer för patienten, 
detta ledde till en känsla av otillräcklighet (Johnson, 2002; Hov et al., 2006). 
En sjuksköterska uttryckte sin otillräcklighet över att inte ha kunnat hjälpa en patient 
som hon önskade: 

 
” I have recently been in a situation when a family member was dying and appeared 
in pain and I would have done anything in my power to have made her death more 
dignified and pain free”  (Johnson, 2002, sid. 12). 

 
Sjuksköterskorna uppgav att de hade dubbla känslor, å ena sidan att de lärt sig rädda liv 
och att inge hopp, men å andra sidan visste de att det fanns ringa hopp och att progno-
sen var mycket dålig. Detta framkom i flera studier där sjuksköterskorna uppgav att de 
lärt sig att rädda och bevara liv men att de nu skulle gå emot detta och låta en patient dö 
(Johnson, 2002; Halcomb et al., 2004; van Rooyen, Elfick & Strümpher, 2005; Calvin 
et al. 2007; McMillen, 2007). Detta gjorde att de kände sig kluvna och illa till mods. Så 
här uttryckte en sjuksköterska sin kluvenhet: 

 
”In nursing I was taught to help a patient, not to make an end to life” (van Rooyen et 
al., 2005, sid.49). 

 
En sjuksköterska kände sig osäker på om rätt beslut fattats och att alla alternativ angå-
ende fortsatt livsuppehållande vård verkligen hade övervägts. Hon menade att det var 
viktigt att se över det enskilda fallet noggrant, det var viktigt för henne att beslutet kän-
des rätt (Johnson, 2002). Sjuksköterskor uppgav att de hade en önskan om att inge pati-
enten och närstående hopp om förbättring men ändå vara realistiska då de såg den dåliga 
prognosen, det ledde till en känsla av kluvenhet och att det var obehagligt att behöva 
vara sanningssägare (Calvin et al., 2007). En del sjusköterskor uppgav att de kände sig 
arga över att patienten inte fått en andra chans och att livsuppehållande vård getts upp 

 10



för tidigt (Johnson, 2002). En sjuksköterska uppgav att hänsyn borde tas till flera olika 
parametrar i beslutet, så som kostnader och vad behandlingen kan leda till (Halcomb et 
al., 2004). En sjuksköterska uppgav att hon inte kände att hon hade tid till att avsluta sitt 
arbete innan hon skulle planera för nästa patient. Hon kände sig kluven då hon inte fick 
tid att avsluta arbetet efter ett dödsfall, innan hon fick rapport om nästa patient (Calvin 
et al., 2007).  

 

Känsla av ansvar och ödmjukhet för närstående 
Sjuksköterskor uttryckte det som att de kände sig som en klippa för närstående att luta 
sig mot, de kände att de måste hjälpa närstående igenom processen trots att de själva 
kände sorg och förlust (Halcomb et al., 2004; Calvin et al., 2007). De uttryckte att när-
varo av närstående och uppgiften att försöka lotsa dem igenom avslutande/avbrytande 
av livsuppehållande vård hade djup effekt på dem som individer och på deras förmåga 
att ge vård till patienten i frågan. Samarbetet med närstående upplevdes oftast som posi-
tivt men att det kunde vara en källa till stress då de ideligen måste byta fokus från pati-
ent till närstående och vice versa. Ibland kunde fokus på närstående bli alltför stort och 
det kändes då som om att närstående blev deras huvudansvar (Halcomb et al., 2004). 
  
Sjuksköterskan kände ansvar för att upplysa närstående då de inte hade insikt om den 
medicinska behandlingens verkan. De förstod och kände ödmjukhet inför närståendes 
brist på medicinsk kunskap, att de som sjuksköterskor såg att behandlingen förlängde 
livet på konstgjord väg exempelvis respirator, då närstående hade en föreställning om 
att det botade patienten. De såg att närstående led när situationen inte hade förklarats 
ordentligt för dem, närstående trodde att patienten kunde tillfriskna (Johnson, 2002; 
Halcomb et al., 2004). 
 

”It’s just different perceptions, the way I see it is that this person is dying there’s 
nothing more we can do…the ventilation is just artificially creating life but off course 
the family see it differently they see that you know that if we turn this machine of 
we’re killing them” (Halcomb et al., 2004, sid. 217). 
 

Känsla av stöd och trygghet 
Sjusköterskorna uttryckte att de kände en trygghet när de fått klara mål och direktiv för 
den fortsatta vården, detta ledde till en känsla av meningsfullhet, sparade energi och de 
kunde bättre förstå och acceptera olika beslut (Rocker et al., 2005; Hov et al., 2006; 
Calvin et al., 2007). Det motsatta, när de saknade mål, ledde till en känsla av otrygghet 
(Hov et al., 2006). De uttryckte att det kändes tryggt när alla i teamet var samstämmiga 
och kunde ge samma information till patient och närstående (Calvin et al., 2007). 
 
Sjuksköterskor nämnde att de kände sig tryggare i situationen när de fått mer erfarenhet 
och att de kunde associera till tidigare situationer (van Rooyen et al., 2005; McMillen, 
2007). Den erfarna sjuksköterskan kände trygghet och tillfredställelse när hon kunde 
planera sitt arbete (Heland, 2006).  
 
Flertalet sjuksköterskor upplevde att de fann stöd och tröst hos sina kollegor. De mena-
de då att kollegorna kunde relatera och förstå i en svår situation då de upplevt en lik-
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nande händelse (Halcomb et al., 2004; van Rooyen et al., 2005; Hov et al., 2006; 
McMillen, 2007).  
 
Sjuksköterskor försökte rationalisera eller rättfärdiga med sociala eller logiska förklar-
ingar för att förklara och försvara processen avstå/avbryta livsuppehållande vård. När 
processen är rättfärdigad är det lättare för sjuksköterskan att acceptera men även att ut-
föra handlingen. Det var lättare att försvara handlingen om de trodde att det de gjorde 
var det rätta. Sjuksköterskan gjorde detta i ett försök att skydda sig själv. Sjuksköters-
kan kände att hon skulle vilja engagera sig mer i patientens situation men att hon ändå 
valde att distansera sig, detta i ett försök att skydda sig själv från att bli alltför känslo-
mässigt involverad (van Rooyen et al., 2005). 
 

Känsla av tillfredsställelse genom vårdandet 
Trots utmaningarna och svårigheterna med att vårda patienter och deras närstående vid 
livets slutskede så uppgav flertalet sjuksköterskor att de kände tillfredställelse, tacksam-
het och privilegium att få hjälpa patienter (Halcomb et al., 2004; Hov et al., 2006; Hel-
and, 2006). Känslan av att de gjorde något för patienten som de trodde skulle lindra 
deras lidande, exempelvis munvård och tvättning, gjorde att de kände sig bättre till 
mods och lättare kunde hantera sina egna känslor. Sjuksköterskorna kände att de upp-
nådde något när de kunde låta patienten dö (Halcomb et al., 2004). Sjuksköterskorna 
uppgav en känsla av accepterande av döden då kurativ behandling övergick till palliativ 
behandling, de kände sig tacksamma över att få hjälpa patienten till en värdig död (Hel-
and, 2006; Calvin et al., 2007). 

 
” When somebody is dying and you help him die with dignity dyspnea- and pain-free, 
that is gratifying” (Calvin et al., 2007, sid. 148). 

 
Även om sjuksköterskan inte kände personlig sorg så kände hon respekt, medkänsla och 
en känsla av sammanhang. De uppgav att de kände glädje över att få vara en del av pro-
cessen vård i livets slutskede (Calvin et al., 2007). Sjuksköterskorna värdesatte och 
kände sig tillfreds med att patienten fick dö en värdig död, att närstående fick närvara 
och se patienten utan medicinskapparatur (Halcomb et al., 2004). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den valda analysmetoden (Graneheim & Lundman, 2004) fungerade bra, den var lätt att 
följa med de olika stegen. Valet av annan analysmetod hade förmodligen lett fram till 
liknande resultat därför att artiklarnas innehåll bör vara detsamma oavsett vilken metod 
som används med avsikt att få fram det latenta och manifesta budskapet. Metoden litte-
raturstudie valdes för att kunna bearbeta en större mängd material, ge en större under-
sökningsgrupp och därmed förhoppningsvis kunna ge högre trovärdighet. Nio stycken 
artiklar ingick i analysen, så här i efterhand hade det varit önskvärt med ett större antal 
för bättre kunna täcka upp området. Å andra sidan hade det förmodligen lett till liknan-
de resultat då artiklarna som valdes hade bra kvalité och visade på genomgående samma 
fenomen. De valda artiklarna var från olika delar av världen: Norge, Storbritannien, 
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Sydafrika, Kanada, Australien och USA, detta har lett till att resultatet speglade flera 
olika vårdkulturer och torde därmed ha hög trovärdighet. Tyvärr återfanns ingen svensk 
studie om sjuksköterskans perspektiv och upplevelse vid avstående avbrytande av livs-
uppehållande vård, vilket kan göra att denna studie inte helt är applicerbar på svensk 
sjukvård.  
 
Ett av inklusions kriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 och 
framåt, detta för att det hänt så pass mycket inom intensivvården de senaste årtionden. 
Melltorp (2001) menar att sjukvården tidigare hade ett helt annat synsätt på avståen-
de/avbrytande av livsuppehållande vård. 
 
Dock hade en intervjustudie kanske varit mer lämpad till studiens syfte. Förutsättning-
arna för att bättre kunna få svar på syftet hade förmodligen ökat då möjlighet till att stäl-
la följdfrågor funnits. Ett svenskt sjuksköterskeperspektiv hade även erhållits.   
 
Analysförfarandet tog lång tid då författarna till studien läste igenom de valda artiklarna 
flera gånger, därefter diskuterades artiklarna, meningsenheterna plockades ut och koda-
des. Det var svårt att hitta koder, underkategorier och kategorier då det saknades tydliga 
avgränsningar mellan de olika delarna, de olika fenomenen flätades in i varandra. Det 
underlättade mycket att ha varandra som bollplank och värdera sina tankar och åsikter 
mot. Genom att ha kodorden urklippta på små etiketter och ha dem utlagda var det lätta-
re att få en klar översikt, detta kan ha lett till att fler underkategorier och kategorier upp-
täcktes. 

Resultatdiskussion 
Några av kategorierna kan upplevas höra ihop då det inte återfanns någon tydlig gräns 
mellan dem. Särskilt två av kategorierna kan uppfattas som lika, Känsla av frustration, 
ensamhet, otillräcklighet och kluvenhet och Känsla av tillfredställelse genom vårdandet, 
men de skiljer sig åt genom att den ena innehåller negativa känslor och den andra posi-
tiva. 
 
Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskan ställs inför flera olika svårigheter i 
samband med avstående/avbrytande av livsuppehållande vård och att detta påverkar 
hennes yrkesroll men även på ett personligt plan. Oavsett nationalitet och kultur ställdes 
sjuksköterskorna inför liknande problem, frågeställningar, etiska och moraliska svårig-
heter. 
 
Denna studie visade på att flertalet sjuksköterskor ville avsluta behandlingen tidigare än 
vad läkarna ville. Detta bekräftas av Stolt (2003) och Beckstrand och Kirchhoff (2005). 
Detta skulle kunna förklaras av att sjuksköterskan är den som är närmast patienten och 
den som ser lidandet.  Sjuksköterskor försöker uppmärksamma patientens livsvärld, 
livslidande, sjuksdomslidande och vårdlidande ur ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. 
Målet med detta förhållningssätt är att skapa välbefinnande samt lindra och förhindra 
lidande. Sjuksköterskan uppmärksammar vårdlidandet, att den behandling som ges leder 
till mer lidande, och förlänger den oundvikliga döden. Detta förhållningssätt kan leda 
till etiskt dilemma enligt Malmsten (2007) genom att sjuksköterskan ser att det finns två 
eller flera olika alternativ men inget av dem är självklara. Alternativen kan exempelvis 
vara när hon tvingas att ge fortsatt livsuppehållande vård men att hon vet patientens 
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inställning till fortsatt medicinskbehandling och denna inte stämmer överens med läka-
rens ordination eller att hon känner att den givna medicinskbehandlingen är verknings-
lös och kanske förlänger patientens lidande. Oberle och Hughes (2001) menar att sjuk-
sköterskan har ett mer holistiskt synsätt på patientens vård medan läkarna har mer fokus 
på det tekniska och medicinska synsättet. De fastlår att missförstånd och till och med 
konflikter mellan läkare och sjuksköterskor var resultatet när sjuksköterskorna inte kun-
de påverka beslut eller beslutsprocessen och att detta kunde leda till moralisk obalans. 
 
Sjuksköterskorna uppgav att de önskade att få vara mer delaktiga i diskussionen föregå-
ende ett beslut om fortsatt livsuppehållande vård. De kände att de kunde bidra med sitt 
perspektiv, åsikter och kunnande i diskussionen avstå/avbryta. Det bekräftas av Larsson 
och Rubertsson (2005) som menar att det är viktigt att olika medlemmar i teamet får 
komma till tals för att minska frustrationen och främja samhörigheten. Samtidigt fram-
håller Larsson och Rubertsson (2005) att det är läkarens skyldighet att ensam ta beslutet 
om den fortsatta behandlingen, men att diskussionen i teamet och närståendesamtal kan 
berika beslutsunderlaget. Ho et al. (2005) menar att det finns skillnader mellan läkarnas 
beslut och vad sjuksköterskan känner och erfar i en diskussion angående avstå/avbryta 
livsuppehållande vård, kanske för att sjuksköterskan är den som tillbringar mer tid hos 
patienten och därmed ser patientens lidande mer än vad läkarna gör. Ho et al. (2005) 
fortsätter med att läkarna borde bli bättre att initiera en diskussion med sjuksköterskorna 
för att förklara logiken i deras kliniska beslut. Förklaring och sökandet av samstämmig-
het i beslutet vid vård i livets slutskede kanske kan hjälpa sjuksköterskan att känna sig 
involverad och bli respekterad för sitt kunnande. Ho et al. (2005) fastslår att kommuni-
kation är en viktig kvalitetsindikator vid vård i livets slutskede.  
 
Flera sjuksköterskor uppgav att de kände kluvenhetskänslor inför situationen av-
stå/avbryta livsuppehållande vård.  De menade att de lärt sig att rädda och bevara liv, 
men att nu skulle tillåta patienten att dö. Detta är vad Malmsten (2007) skulle kalla etisk 
konflikt eller etiskt dilemma, beroende på om det går att lösa genom diskussion (etisk 
konflikt) eller om diskussionen inte förekommer eller inte fungerar (etiskt dilemma). 
Etiskt dilemma uppstår då sjuksköterskan måste överge en övertygelse till förmån för en 
annan. Det blir extra tydligt i situationer då patienten utsätts för vårdlidande i samband 
med aggressiv behandling, då ser sjuksköterskan att patienten lider, men å andra sidan 
ser hon att behandlingen har ett syfte, i detta fall att rädda liv. Vårdpersonal bör arbeta 
efter principen att inte skada eller nyttoprincipen, men att vårdpersonal ibland måste gå 
emot detta då kurativ behandling både kan vara riskfylld och ge biverkningar.  
 
Hur kommer det sig att det är så svårt att inse och acceptera en brytpunkt då behand-
lingen inte ger resultat och skadar patienten mer än vad den hjälper? Kan det vara så att 
studenter inom sjuksköterskeutbildningen lär sig, dels att rädda och bevara liv, men 
samtidigt visa respekt och bevara patientens värdighet och att dessa ståndpunkter i 
grund och botten kan gå emot varandra?  
 
Patienten har genom grundlagen (Regeringsformen 2 kap § 6) rätt att avsäga sig be-
handling samt genom autonomiprincipen rätt att få bestämma över sitt eget liv (SOU 
1992:2). Ibland tas inte hänsyn till patientens vilja då han/hon uttrycker en önskan om 
att få dö. Detta sker när vårdpersonal bedömt att det finns en möjlighet till tillfrisknan-
de. Då går vårdpersonalen emot autonomiprincipen och använder sig av godhetsprinci-
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pen. Detta kallar Malmsten (2007) för autonomi kontra paternalism. I den situationen 
kan det kännas viktigare att rädda liv än att tillmötesgå patientens önskan. Dahlberg et 
al. (2003) menar att vi människor har genom kroppen tillgång till livet. Patienter inom 
intensivvård har ofta sjukdom eller skada som förändrar kroppen och därmed tillgången 
till världen och livet. Kan det vara så att patienten önskar att få avsluta sitt liv eftersom 
han/hon inte har tillgång till sin kropp och därmed tillgång till livet och världen? 
Vem bestämmer i verkligheten över beslutet om liv och död? Vem har mandatet? 
 
Resultatet visade att en sjuksköterska kände sig osäker på om allt gjorts för patienten 
före diskussion om fortsatt livsuppehållande vård, hon kände att alla alternativ inte hade 
beaktats. Sjuksköterskan i detta fall hamnar i en etisk konflikt som innebär att hennes 
övertygelse kommer i konflikt med någon annans, i detta fall läkarens. Hade en diskus-
sion funnits i teamet, där alla fått information om vad som gjorts och varför behandling-
en avslutats/avbrutits, hade kanske konflikten kunnat lösas. Känslan av osäkerhet om 
rätt beslut fattats vid avstående/avbrytande av livsuppehållande vård kan bero på att 
personen inte vill överge hoppet om att patienten ska överleva. Känslan av osäkerhet 
kan grunda sig i tanken på att patienten faktiskt kan överleva. Detta visar Nolin och An-
dersson (2003) på som fann att 1,3 % av de patienter som fick sin livsuppehållande me-
dicinska behandling tillbakadragen levde efter 5 år, det framgår dock inte vilken livs-
kvalitet dessa patienter hade. Detta bekräftar sjuksköterskans osäkerhet, då det visade 
sig att patienter överlevde trots att man bedömt den medicinska behandlingen som 
verkningslös. 
 
Varför fortsätter då verkningslös behandling? Palda, Bowman, McLean och Chapman 
(2005) menar att det finns flera olika faktorer till varför verkningslös medicinsk behand-
ling fortsätter så som sociala, professionella, organisatoriska och personliga faktorer. 
Palda et al. (2005) menar dock att de personliga faktorerna väger tyngst så som osäker-
het över prognosen och att se patientens död som ett misslyckande. 
 
Bunch (2001) fann att när man befinner sig i en situation i frågan om hur lång tid be-
handlingen ska fortsätta då denna hade tveksam effekt tyckte man att det var oetiskt att 
inte behandla patienten så länge den kliniska bilden var oklar. När bilden sedan klarnade 
och frågan om huruvida behandlingen skulle fortsätta eller avbrytas blev situationen 
stressande och känslomässigt pressad för sjuksköterskorna. Bunch (2001) menar att 
beslut antingen avsluta eller fortsätta den medicinskbehandling ofta är en källa till både 
etiska och moraliska dilemman. Inom intensivvård blir dessa problem svåra då sjuk-
vårdspersonalen måste bestämma åt någon annan vad livskvalitet kan innebära för den 
enskilde patienten. Jones (1995) menar att dilemman uppstår i situationer när beslut 
skall tas om fortsatt medicinskbehandling utifrån livskvaliteten för en annan individ, 
vilket inte kan förstås fullt ut av dem som ska ta beslutet.  
 
Sjuksköterskorna uppgav att de blev påverkade på ett personligt plan då de var närva-
rande vid tragedier för den enskilde patienten och dennes närstående. De uppgav käns-
lor som sorg, stress, skuld, existentiell smärta och att se andra lida leder till att de själva 
led i samband med att patienten dog eller i avslutandeprocess. Vi tror att även om man 
bestämt sig för att inte vilja bli påverkad av något svårt, utan vill hålla sig professionell 
och inte vilja bli alltför djupt engagerad, så kommer det att finnas där ändå i världen 
omkring dig och komma att påverka dig oavsett du vill eller inte. Det går inte att ute-
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stänga upplevelser och erfarenheter från sin livsvärld. Det är ju ändå det som gör att 
man växer och utvecklas. Det är viktigt att tillåta sig själv att känna empati för patienten 
och att få sörja, men samtidigt hålla det på en professionell vårdrelationsnivå. Dahlberg 
et al. (2003) menar att det finns en risk för att en professionell vårdrelation förväxlas 
med en vänskapsrelation, men det är sjuksköterskans ansvar att detta inte sker. I den 
professionella vårdrelationen ska vårdaren använda sin kunskap och erfarenhet för att 
kunna reflektera över vad som händer i relationen och vårdandet.  Det är vårdaren i den 
professionella vårdrelationen som fokuserar på patienten och dennes situation, hon an-
vänder sin kunskap och erfarenhet för att fundera över var som händer och sker i vår-
dandet. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna uttryckte en känsla av otillräcklighet, att de ville 
göra mer för patienten men inte kunde. Om sjuksköterskan inte kan påverka vården ex-
empelvis vid tidsbrist, hon ser patientens behov och vill företräda patienten men känner 
att hon inte har tid. Hon vill och kan, men hinner inte. Hon vill handla enligt godhet-
spricipen det vill säga göra gott, det hon anser vara det bästa för patienten. Det här är 
situationer som sjuksköterskan ställs inför i vården, hon vet vad hon kan göra för patien-
ten men har inte tid för det. Detta leder till en känsla av otillräcklighet.  
 
Malmsten (2007) menar att en känsla av oförmåga kan bero på oförmåga hos vårdaren 
men även att yttre omständigheter kan påverka. Yttre omständigheter kan vara arbets-
miljö samt organisatoriska omständigheter, som den enskilde vårdaren inte kan påverka. 
 
Vi anser att det inom vården är viktigt med bra närståendekontakt dels för att få veta 
mer om patienten och dels för att arbeta tillsammans med närstående för att få patienten 
att känna sig trygg och få stöd i sin situation. Inom intensivvård är det särskilt viktigt att 
närstående är delaktiga då patienten är i ett speciellt utsatt läge, exempelvis vid sedering 
och respiratorvård eller andra tillstånd där kommunikationen är påverkad. Resultatet 
visade att sjuksköterskan fann det positivt att närstående var närvarande. Det även kun-
de tynga henne då hon kände att fokus på närstående blev allt för stort. Detta kan leda 
till dubbla lojaliteter när vårdaren måste se till flera olika intressen så som patient, när-
stående och den egna professionen. 
 
Närstående kan bidra med kunskap om vad som kan vara viktigt för patienten, vårdaren 
får då lättare att se människan som vårdas. Närstående kan då indirekt bidra till att vård-
relationen fungerar genom att bidra med kunskap om patientens livsvärld. Malmsten 
(2007) menar att för att vårdaren skall kunna ge stöd och kraft i omvårdnaden måste det 
finnas en vilja att få veta mer om patienten. 
 
Resultatet i studien visade att sjuksköterskan lotsar närstående igenom proces-
sen/diskussionen om avstående/avbrytande av livsuppehållande vård. Oberle och Hug-
hes (2001) menar att sjuksköterskan inte ville öka närståendes börda genom att de skulle 
känna att de tog det avgörande beslutet om fortsatt livsuppehållande vård, då det kunde 
påverka dem för resten av livet. Sjuksköterskorna beskrev att närstående var i en 
stressande situation och inte var kapabla att se problemet. Detta kan ge närstående onö-
digt lidande. Larsson och Rubertsson (2005) menar att närstående aldrig får lämna en 
diskussion om fortsatt medicinsk behandling med känslan av att de varit delaktiga i be-
slutet om fortsatt vård då detta kan påverka dem, känna skuld, för resten av livet. Resul-
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tatet visar att sjuksköterskorna ibland upplevde att närstående inte fick information av 
läkare som de förstod och att de fick förklara vad läkarna sagt. När patienten inte själv 
kunde fatta beslut var det generellt så att läkarna förväntade sig att närstående kunde 
hjälpa till att leda fram till ett beslut. Närstående förväntades se till det bästa alternativet 
för patienten, men bland oroade sig sjuksköterskorna för att närstående inte hade kun-
skap om vad som kunde göras och inte göras för patienten och att de ibland handlade i 
sina egna intressen snarare än i patientens.  
 
Resultatet visade att sjusköterskor hade en förståelse för närståendes brist på medicinsk 
kunskap. Detta kallar Vittone (2002) för bedside fraud, vilket beskriver att den verbala 
förklaringen inte stämmer överens med den visuella bilden av patientens status och pro-
gnos. För hur kan närstående förstå att patienten sviktar i vitala organ när allt de ser är 
en till synes lugn, sovande och välmående patient? 
 
Detta kan tala emot varandra då sjuksköterskan å ena sidan vill ha välinformerade när-
stående men å andra sidan vill skydda dem och inte lägga mer börda på deras axlar. 
 
Resultatet i denna studie visar att om det fanns klara riktlinjer och om teamet var över-
ens var det lättare att acceptera och att förstå ett beslut om avstående/avbrytande av 
livsuppehållande vård. Detta gjorde att man fann meningsfullhet och trygghet. Resulta-
tet visade att sjuksköterskor fann trygghet och tillfredställelse när de fått erfarenhet. 
Yang och Mcilfatrick (2001) stödjer detta resultat, de visade att sjuksköterskor utveck-
lade en positiv attityd och fann en djupare förståelse för patienten när de fått mer erfa-
renhet.  Detta kan förklaras med godhetsprincipen som innebär att man ska vara till nyt-
ta och hjälpa andra. Att sjuksköterskan i en svår situation när någon är döende, ändå kan 
finna mening och tillfredställelse när hon ser att hon kan göra gott genom att lindra li-
dandet. 
 
Det visade sig att trots att sjuksköterskan såg människor lida och dö så kände hon tack-
samhet och glädje över att få vara en del av processen. Det kändes bra att få hjälpa nå-
gon till en värdigdöd. Detta resultat stryks av Yang och Mcilfatrick (2001), som fann ett 
liknande resultat som visade på en känsla av stolthet över sitt yrke och att man gjorde 
något som gagnade den enskilde patienten och dennes närstående.  
 
Ett visst mod och hängivenhet hos dessa sjuksköterskor kan utläsas som i en sådan svår 
situation vågar och vill stanna kvar hos patienten, både psykiskt och fysiskt, och hjälpa 
denne till en värdig död. Detta kan kanske förklaras genom det Dahlberg et al. (2003) 
beskriver, att vården kan formas för att öka patientens möjligheter till välbefinnande 
genom lindring, eftersom lidandet i grunden berör en människas värdighet. Sjuksköters-
kan måste våga erkänna att lidandet finns samt att då våga vara i lidandet. Målet är att 
lindra patientens lidande för att främja patientens välbefinnande. Dessa två helt motsä-
gelsefulla fenomen, lidande och välbefinnande, kan förekomma samtidigt. Man kan 
vara i ett lidande men ändå känna välbefinnande. 
 
Detta resultat visar att det är oerhört viktigt och värdefullt för alla i teamet att vara över-
ens, insatta och jobba mot samma mål i patientens fortsatta behandling. Att kommuni-
kationen fungerar mellan sjuksköterskor, läkare, andra vårdgrupper, patient och närstå-
ende. Till hjälp kan den modell Morton et al. (2005) beskriver användas för att komma 
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fram till etiska beslut. Genom att följa stegen så kan man, i steg tre, se om det är ett 
etiskt problem eller ett kommunikations problem. På så sätt skulle många svårigheter 
som uppstår i samband med avstående/avbrytande av livsuppehållande vård kunna lö-
sas. Det är allas ansvar att kommunikationen fungerar och att alla i teamet kring patien-
ten är delaktiga. Malmsten (2007) menar att kommunikation mellan parterna leder till 
förståelse och respekt för varandra vilket kan leda till en lösning av problemet.  
 
Så här i slutskedet i skrivandeprocessen kan vi bara konstatera hur svårt och komplext 
etiska och moraliska frågor är, speciellt när det gäller så svåra frågor vid livets slutske-
de. Som alltid är det så, att ju mer vi lär oss desto mer inser vi hur lite vi kan. För att 
göra en sådan här uppsats med detta syfte rättvist, borde längre tid ha avsatts. Ämnet 
etik och moral innefattar ett stort och komplext område som tar lång tid att greppa och 
få en uppfattning om. 

Praktiska implikationer 
Resultatet i denna studie kan ligga som grund: 

• Till en handlingsplan för att förbättra kommunikationen i vårdteamet, då denna 
studie beskriver bristen av kommunikation i teamet.  

• För diskussions ämne i specialistsjuksköterske programmet då denna belyser ett 
viktigt ämne inom intensivvården. 

  

Slutsats 
Sjuksköterskan upplever ofta negativa känslor så som stress, sorg, frustration och otill-
räcklighet i samband med avstående/avbrytande av livsuppehållande vård. De uppger 
även att de känner positiva känslor så som glädje och tillfredställelse genom vårdandet 
och att få hjälpa någon till en värdig död. Förbättrad kommunikation mellan parterna 
skulle kunna förbättra samarbetet i teamet och därmed underlätta för vårdpersonalen att 
bearbeta känslor som uppstår vid avstående/avbrytande av livsuppehållande vård. 
Det behövs därför fler studier som belyser hur sjukvården kan förbättra kommunikatio-
nen mellan berörda parter i samband med avstående/avbrytande av livsuppehållande 
vård.   
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Bilaga 1 
 
Om artikeln Metod & Per-

spektiv 
Problem & Syfte Resultat 

Titel: Being an intensive 
care nurse related to ques-
tions of withholding or 
withdrawing curative treat-
ment 
Författare: Hov, R., He-
delin, B., & Athlin, E 
Tidsskrift: Journal of 
clinical nursing, 16,203-
211 
Årtal: 2006 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Att få en djupare för-
ståelse vad det är att 
vara en intensivvård-
sjuksköterska i situa-
tioner relaterar till frå-
gor om tillbaka 
dragande och tillbaka 
hållande av kurativ 
behandling 

4 teman identifierades: Ensamhet i 
ansvar, Alternera mellan optimism och 
pessimism, Osäkerhet- en konstant 
skugga och Professionell stolthet trots 
litet formellt inflytande. Kärnan av att 
vara en intensivvårdssjuksköterska vid 
vård av kritiskt sjukpatient när frågan 
om avstående/avbrytande av behand-
ling väcktes, var  förstått som att vara 
en kritiskt tolk och hängiven hjälpare 

Titel: End of life deci-
sions: Nurses perceptions, 
feelings and experiences.  
Författare: McMillen, R 
Tidsskrift: Intensive and 
critical care nursing 
Årtal: 2007 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Att utforska IVA-
sjuksköterkornas  erfa-
renheter och upplevel-
ser när de vårdar pati-
enter som fått sin be-
handling tillbaka dra-
gen tillbaka hållen. 
Studien skulle svara på 
2 frågor: Vilken roll 
spelar ssk och hur på-
verkar det dem? 

2 teman identifierades och 7 kategori-
er. Temat Sjuksköterskans roll hade 5 
kategorier: Erfarenhet räknas, Inte ett 
sjuksköterskebeslut egentligen, Så ett 
frö, Stötta familjen, Att vara patientens 
advokat. Temat Uppfattningen i sam-
band med tillbaka dragandet av be-
handling hade 2 kategorier: Rätt tid-
punkt, Emotionell börda. 

Titel: Fruitful or futile: 
intensive care nurses ex-
periences and perceptions 
of medical futility 
Författare: Heland, M 
Tidsskrift: Australian 
critical care, 19(1), 25-31 
Årtal: 2006 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Studien syftade till att 
ta reda på uppfattning 
och erfarenheter bland 
sjuksköterskor på en 
IVA-avdelning för 
vuxna patienter i sam-
band med verknings-
lösbehandling 

3 sektioner identifierades: Intensviv-
vårdssjuksköterskans definition av 
verkningslös medicinsk behandling, 
Medicinsk verkningslös behandling 
och utmaningar för sjuksköterskans/ 
delaktighet i beslutstagandet, Medi-
cinsk verkningslösbehandling och 
sjuksköterskans roll. 

Titel: Canadian nurses and 
respiratory therapist’s per-
spectives on withdrawal of 
life support in the intensive 
care unit 
Författare: Rocker, G., 
Cook, D., O´Callaghan, C., 
Pichora, D., Dodek, P., 
Conrad, W., Kutsogiannis, 
D., & Heyland, D 
Tidsskrift: Journal of 
neuroscience nursing, 
39(3),143-150 
Årtal: 2007 

Enkätstudie 
som både var 
kvantitativ och 
kvalitativ 
 
Vårdvetenskap 

Att beskriva sjukskö-
terskor och respirator 
terapeuters perspektiv 
relaterade till vård i 
livets slutskede för 
kritiskt sjuka patienter. 

De flesta tillfrågade kände sig bekvä-
ma med beslutet att avsluta medicinsk 
behandling, men de föreslog en rad 
förbättringar. 

  



 
Om artikeln Metod & Per-

spektiv 
Problem & Syfte Resultat 

Titel: Canadian nurses and 
respiratory therapist’s per-
spectives on withdrawal of 
life support in the intensive 
care unit 
Författare: Calvin, A., 
Kite-Powell, D., & Hickey, 
J. 
Tidsskrift: Journal of 
neuroscience nursing, 
39(3), 143-150. 
Årtal: 2007 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Att beskriva neuroin-
tensivvårdssjukskö-
terskan uppfattning 
ang. deras roll och 
ansvar vid beslutstag-
nings processen vid 
förändring av vårdin-
sats och vård i livets 
slutskede. 

3 huvudteman identifierades: Ge guid-
ning och handledning till patient och 
anhörig, Vara i mitten av kommunika-
tions processen, Känslomässiga upple-
velser. 

Titel: An insight into Aus-
tralian nurses experience 
of withdrawal / withhold-
ing of treatment in the ICU 
Författare: Halcomb, E., 
Daly, J., Jackson, D., & 
Davidson, P 
Tidsskrift: Intensive and 
critical care nursing, 29, 
214-222 
Årtal: 2004 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Att utforska intensiv-
vårdssjuksköterskans 
levda upplevelser när 
hon vårdar patienter 
som fått sin medicins-
ka behandling avslu-
tad, samt ökad med-
vetenhet och förståelse 
av denna erfarenhet 
bland andra yrkes-
grupper. 

5 teman identifierades: Omsorg och 
vård, Spänning och konflikt, Att inte 
skada, Sjuksköterska-familjerelation, 
Osynlig av sorg och lidande. 

Titel: Intensive care nurses 
and physicians experiences 
with demands for treat-
ment: some implications 
for clinical practice 
Författare: Workman, S., 
McKeever, P., Harvey, W., 
& Singer, P 
Tidsskrift: Journal of 
critical care, 18(1), 17-24. 
Årtal: 2003 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Att ta reda på sjukskö-
terskor och läkares 
erfarenhet och upple-
velse av att ge livsup-
pehållande vård som 
de ansåg vara verk-
ningslös, men som 
anhöriga insisterade på 
skulle fortsätta. 

Både sjuksköterskor och läkare ut-
tryckte att det var påfrestande att vårda 
patienter där man ansåg att den medi-
cinska behandlingen som verkningslös 
men att anhöriga motsatte sig ett avslu-
tande. 
3 problem områden identifierades: 
Lidande av döende patienter, Närstå-
endes markanta obehagliga situation, 
Samarbetet mellan vårdgivare och när-
stående tar skada. 

Titel: Registered nurses 
experience of the with-
drawal of treatment from 
critically ill patient in an 
intensive care unit 
Författare: van Rooyen, 
D., Elfick, M., & 
Strümpher, J 
Tidsskrift: Curationis, 
28(1), 42-51. 
Årtal: 2005 

Kvalitativ, 
intervjustudie 
 
Vårdvetenskap 

Identifiera, utforska 
och beskriva sjukskö-
terskas erfarenheter av 
att vårda patienter som 
fått sin medicinska 
behandling tillbaka-
dragen på intensiv-
vårdssjuksköterskans. 
Utveckla en guidelines 
som kan stödja sjuk-
sköterskan genom pro-
cessen tillbaka 
dragande av behand-
ling. 

2 teman identifierades. Första temat 
Sjuksköterskan utvecklar relation med 
särskilda  individer i processen av till-
baka dragande av behandling av kri-
tiskt sjuka patienter på en intensiv-
vårdsavdelning, innehöll 2 kategorier. 
Andra temat Sjuksköterskans upplever 
en moralisk konflikt i sig själv relaterat 
till etiska aspekter av tillbaka dragande 
av behandling. 

  



 
Om artikeln Metod & Per-

spektiv 
Problem & Syfte Resultat 

Titel: Withdrawal of treat-
ment a study into the atti-
tudes of ICU nurses 
Författare: Johnson, J 
Tidsskrift: Nurse2nurse, 
2(11),11-13 
Årtal: 2002 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
enkätstudie 
med slutna och 
öppna frågor. 
 
Vårdvetenskap 

Att utforska upplevel-
sen av att vårda på 
intensivvårdsavdel-
ning, genom att fråga 
gör denna erfarenhet 
att det ändrar sjukskö-
terskans attityd till 
tillbakadragande av 
behandling? 

Studien visade att sjuksköterskor har 
ändrat sin syn ang. avbrytande av be-
handling sedan de började arbeta på 
IVA. Detta resultat visar hur viktigt 
det är med multidisciplinär beslutstag-
ning och säkerställa att sådan utbild-
ning sker före och efter sjuksköterske-
utbildning. 
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