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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Intensivvården har idag stora möjligheter att upprätthålla och rädda 

människors liv med hjälp av den högteknologiska utveckling som har skett. Det medför en 

risk att förlänga ett lidande genom att hålla liv i en patient med dålig prognos. Att avbryta 

livsuppehållande behandling anses som det mest frekventa etiska problem av både läkare och 

sjuksköterskor inom intensivvården.   

Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser vid avbrytande av 

livsuppehållande behandling.  

Metod: Studien är kvalitativ med beskrivande design. Semistrukturerande intervjuer 

genomfördes med tio intensivvårdssjuksköterskor på två sjukhus i Sverige. Sjuksköterskorna 

hade arbetat minst ett år inom intensivvård.   

Analys: Data från intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser vid beslut om att avbryta 

livsuppehållande behandling beskrivs utifrån två kategorier, teamarbete och lindra slutet för 

anhöriga. Det är viktigt med ett välfungerat samarbete i vårdteamet och att anhöriga är 

delaktiga. En god relation till anhöriga anses viktigt och beskrivs av sjuksköterskor som en 

känslomässig utmaning. 

Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor påverkas psykiskt vid beslut att avbryta 

livsuppehållande behandling. Det föreligger en risk att sjuksköterskor drabbas av moralisk 

obalans. Ett förbättrat teamarbete, en upplevelse av delaktighet i beslutet både hos 

sjuksköterskor och anhöriga, samt ett utvecklande av vårdrutiner kan vara gynnsamt vid 

avbrytande av livsuppehållande behandling  

Nyckelord: Etiska dilemman, intensivvårdssjuksköterska, teamarbete, vård i livets 

slutskede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: The intensive care today, has great opportunities to sustain and save people’s 

lives, with help from the high-tech development that has taken place. Sustaining life in a 

patient with poor prognosis comes with a risk. Discontinuing life support treatment is 

considered the most frequent ethical problem of both doctors and nurses working in 

intensive care. 

Purpose: To describe the experiences of intensive care nurses when life support treatment is 

discontinued. 

Method: The study is qualitative with descriptive design. Semi-structured interviews were 

conducted with ten intensive care nurses at two hospitals in Sweden. The nurses had worked 

for at least one year in intensive care. 

Analysis: Data from the interviews were processed with qualitative content analysis. 

Result: The experiences of intensive care nurses in the decision to discontinue life support 

treatment are described on the basis of two categories, team work and to facilitate an easier 

ending for the relatives. It is important to have a well-functioning collaboration in the care 

team and that relatives are feeling involved. A good relationship with relatives is considered 

important and is described by the nurses as an emotional challenge. 

Conclusion: Intensive care nurses are mentally affected by decisions to discontinue life 

support treatment and there is a risk that the nurses will experience a moral imbalance. 

Improved team work, an experience of participation in the decision both at nurses and 

relatives, and a development of clear routines can be beneficial when interrupting life support 

treatment. 

Keywords: Ethical dilemmas, intensive care nurse, team work, care in life's final stages. 
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1 INLEDNING 

Vi har valt att undersöka intensivvårdssjuksköterskors (IVA upplevelser vid avbrytande av 

livsuppehållande behandling inom intensivvården. Under verksamhetsförlagd utbildning 

samt tidigare arbete på intensivvårdsavdelning (IVA) har intresset för avbrytande av 

livsuppehållande behandling väckts hos oss. Detta beror på att vi upplever att det är ett stort 

etiskt beslut och där situationen kring beslutet ofta upplevs som väldigt laddat. Vi har noterat 

att det skiljer mycket i hur och när ett beslut ska fattas och på vilka grunder det tas. Besluten 

om att avbryta livsuppehållande tas av läkare men det är sjuksköterskor som oftast står både 

patient och anhöriga närmast. Vi tycker därför att detta är ett viktigt ämne för att göra 

kunskapen större angående sjuksköterskors upplevelser kring detta beslut. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp och definitioner, livsuppehållande behandling 

inom intensivvården, beslutsprocessen, läkarnas roll i beslutsfattandet, sjuksköterskors roll i 

beslutsfattandet, anhörigas delaktighet vid beslutsfattandet, vård i livets slutskede och 

vårdvetenskaplig referensram. 

2.1 Centrala begrepp och definitioner  

Livsuppehållande behandling är den behandling som stödjer livsnödvändiga funktioner 

(andning, cirkulation, näring och vätsketillförsel) som patienten själv inte kan upprätthålla. I 

en livsuppehållande behandling ingår bland annat tillförsel av antibiotika, cytostatika och 

blod enligt 2 § i kap 1 av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande 

behandling (SOSFS 2011:7). 

Att avbryta pågående livsuppehållande behandling innebär beslut att avbryta (inte 

fortsätta med) pågående preciserad livsuppehållande behandling (Svensk förening för 

anestesi och intensivvård [SFAI], 2012). 

Palliativ vård är enligt World Health Organisation (WHO:s) definition ett förhållningssätt 

med syfte att förbättra livskvalitén för patienten och anhöriga. Målet är att förebygga och 

lindra lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandlasmärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2006). Vård i livets slutskede är centralt i den palliativa vården där fokus 

ligger på lindrande vård för den döende patienten (Vårdhandboken, 2016). 
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2.2 Livsuppehållande behandling inom intensivvården 

Intensivvården har idag stora möjligheter att upprätthålla och rädda människors liv med 

hjälp av den högteknologiska utveckling som har skett. Intensivvårdens målsättning är att 

optimera förutsättningarna för att patienten skall återvinna hälsa och en livskvalité som kan 

accepteras av patienten. Den moderna och effektiva vården medför en risk att förlänga ett 

lidande genom att hålla liv i en patient med dålig prognos och utsätta denna för en smärtsam 

och svår process framtill en oundviklig död. Om en patient inte gynnas av behandlingen som 

ges utan endast riskerar att skadas och utsättas för lidande skall vården begränsas av etiska 

skäl (Larsson & Rubertsson, 2012). 

Det är inte tillåtet i Sverige att utföra åtgärder inom vården som syftar till att en patient skall 

avlida. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att bota och lindra sjukdomar så långt som möjligt 

för att patienten skall återfå hälsa och välbefinnande, om detta inte är möjligt skall palliativ 

vård ges (Socialstyrelsen, 2011). En dödsprocess får inte förlängas eller hindras av 

intensivvårdens insatser, för att kunna ge god vård till dessa patienter är planering och 

tydliga mål viktigt för all personal som är involverade i vården (Svenska 

intensivvårdsregistret [SIR], 2018). 

Enligt svenska intensivvårdsregistret (SIR, 2018) dokumenterades 41173 

intensivvårdstillfällen i hela Sverige mellan 2017 och 2018, varav 75 beslut togs om att 

avbryta livsuppehållande behandling. 

2.3 Beslutprocessen kring livsuppehållande behandling 

Beslutet kring livsuppehållande behandling tas ofta stegvis där man i första hand tar hänsyn 

till om patienten har formulerat egna önskemål angående livsuppehållande åtgärder i något 

skriftligt dokument som dem utformat innan insjuknandet. Besluten tas alltifrån att inte 

inleda livsuppehållande behandling till att sätta in alla möjliga resurser för att rädda 

patientens liv. Däremellan kan vårdbegränsningar sättas som bl.a. att inte inleda hjärt-

lungräddning (HLR) vid hjärtstopp eller att inte intuberas för respiratorbehandling, men 

utöver det fortsätta med livsuppehållande behandling. Om vården efter några dagar inte 

anses meningsfull kan beslut tas om avbrytande av livsuppehållande behandling som kan 

innefatta att avsluta respiratorbehandling eller antibiotikabehandling. Både läkare och 

sjuksköterskor är överens om att detta är det mest frekventa etiska problem på IVA (Thelen, 

2005). 

En läkare ska konstatera om en patient befinner sig i ett livshotande tillstånd och efter 

konstaterandet skall verksamhetschefen ansvara för att patienten får en fast vårdkontakt som 

skall planera patientens vård. I planeringen av vården skall man fastställa vilka mål som 

finns för behandling och vård på IVA. Det är den fasta vårdkontakten d.v.s. en läkare som 

skall ompröva och följa upp planeringen av vården. Inför ett ställningstagande om 

livsuppehållande behandling ska tas så skall den fasta vårdkontakten, rådgöra med minst en 

annan legitimerad yrkesutövare. Om det inte finns någon fast vårdkontakt skall en annan 

legitimerad läkare som deltar i patientens vård tillämpa bestämmelserna detta enligt 3 och 4 
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§ i 2 kap. av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling 

(SOSFS 2011:7). Om patienten inte vill ha livsuppehållande behandling skall läkaren göra en 

bedömning utifrån patientens psykiska status och försäkra sig om att patienten förstår 

konsekvenserna av att inte fortsätta behandling enligt 1 § i 4 kap. av Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7). 

Enligt Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) riktlinjer om livsuppehållande 

behandling ska val av behandlingsstrategi baseras på etiska principer och medicinsk 

vetenskap och beprövad erfarenhet. De etiska principerna består av självbestämmande, inte 

skada, göra gott och rättvisa. Den medicinska vetenskapen och beprövade erfarenheten gör 

en bedömning av den akuta och kroniska sjukdomens prognos och behandlingssvikt (Svensk 

förening för anestesi och intensivvård, 2019). Patientens framtida livskvalité är ett etiskt 

övervägande som måste vägas in i beslutet (Jensen, Ammentorp, Johannessen & Ørding, 

2013). 

2.4 Läkarnas roll i beslutsfattandet 

Läkarna uppger att de känner ett tungt ansvar över att fatta beslut om avbrytande av 

livsuppehållande behandling (Thelen, 2005; Jensen, Ammentorp, Erlandsen & Ørding, 

2011). Läkare beskriver svårigheter att kunna ta ett beslut i ”rätt tid” (Jensen m.fl., 2013). 

Orsakerna till missnöje i samband med besluten har visat sig vara relaterat till olika åsikter 

mellan läkargrupperna, avsaknaden av vårdkonferens där samtliga grupper deltar och skilda 

åsikter mellan intensivvårdsläkare och sjuksköterskor. Många läkare anser att 

sjuksköterskornas roll och delaktighet inte har någon större betydelse i beslutsfattandet 

(Jensen m.fl., 2011). Läkare upplever att sjuksköterskor har svårt att förstå det komplexa i att 

ta dessa beslut (Jensen m.fl., 2013). Det framgår att läkare är i större utsträckning nöjda med 

besluten jämfört med sjuksköterskor (Jensen m.fl., 2011). Läkarens erfarenhet har betydelse i 

beslutsfattandet, läkare med längre erfarenhet involverar sjuksköterskor i större utsträckning 

(Flannery, Ramjan & Peters, 2016). 

Det är problematiskt vid beslutstagande när flera läkare är inblandande, det skapar förvirring 

och otydliga mål i vården (Efstathiou & Clifford 2011; Svantesson, Sjöqvist & Thorsen, 

2003). Konflikter mellan avdelningsläkare och intensivvårdsläkare kan uppstå när ansvaret 

ligger på avdelningsläkaren att bedöma om livsuppehållande behandling ska avbrytas eller 

inte. Den ansvariga avdelningsläkaren är inte alltid närvarande eller aktivt involverad i 

patienten, vissa läkare kommer endast till intensivvårdsavdelningen på begäran av 

intensivvårdsläkaren och träffar patienten endast en gång under vårdtillfället. I de flesta fall 

förs diskussioner mellan läkargrupperna utan närvaro eller delaktighet av sjuksköterskor, 

anhöriga eller patient. Information och åsikter ifrån anhöriga tycks ibland inte tas med i 

diskussionerna och patientens egna önskemål lyfts sällan, när beslutet är taget så informerar 

läkaren anhöriga. När läkargrupper är oense om beslut kring livsuppehållande behandling så 

fortsätter vanligtvis behandlingen automatiskt (Svantesson m.fl., 2003). 

Att avvika och ändra rutiner för att behålla en korrekt etisk hållning baserat på patientens 

situation är något som alla i vårdteamet slits emellan. Vid osäkerhet i beslutsfattandet kan 
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läkaren välja att skjuta upp beslutet och hoppas på att tiden blir till en fördel, vilket inte är 

för patientens bästa utan underlättar endast för läkaren vid beslutsfattandet (Rejnö, Berg & 

Danielsson, 2012). 

Om patienten kan uttrycka sin vilja och önskemål är det etiskt lättare för läkaren att fatta 

beslut, om patienten inte är vid medvetande så är anhörigas information om t.ex. patientens 

tidigare livskvalité viktig information. Om anhöriga är delaktiga i beslutsfattandet skapar det 

mindre press och ansvar på läkaren, dock upplevs det som ett etiskt problem för läkaren att 

bemöta anhörigas vilja. Det är svårt att hitta en balans i vården av dessa patienter, svårast är 

det angående intravenösa vätskor och näringsdropp. Trots att ett beslut är fattat om att 

avbryta all livsuppehållande behandling upplever läkare att anhöriga har svårt att acceptera 

att patienten inte får någon näring eller vätska. Läkarna är medvetna om att ingen vätska 

eller näring kommer förändra eller påverka överlevnaden hos patienten, däremot kommer de 

förlänga dödsprocessen och ge ett lidande. Läkare beskriver det som etiskt svårt att tvingas 

välja mellan patientens bästa eller bemöta anhörigas vilja. Många anhöriga vill diskutera 

behandlingen, vilket kan vara tidskrävande för läkaren och många gånger väljer läkaren att 

köpa sig tid genom att göra det anhöriga till exempel vill hänga ett dropp (Rejnö m.fl., 2012). 

Läkare upplever att dålig kommunikation med anhöriga leder till större svårigheter vid 

beslutfattandet. För att minska och bemöta de etiska problem som finns är det viktigt att ge 

information som är ärlig och realistisk till anhöriga. Läkare är medvetna om att ett gott 

tillitsfullt ömsesidigt förtroende med anhöriga minskar de etiska problemen men ibland 

saknas tid för att uppnå detta (Rejnö m.fl., 2012). 

2.5 Sjuksköterskans roll i beslutsfattandet 

Specialistsjuksköterskan med inriktning intensivvård ansvarar för omvårdnadsarbetet kring 

patienter och utifrån dess behov identifieras, bedöms, övervakas, utförs och utvärderas 

omvårdnadsåtgärderna. Sjuksköterskan ska visa respekt för patient och anhöriga och 

integrera och stödja dem i vården. Sjuksköterskan har också som uppgift att förstå och se 

patienters och närståendes unika behov, resurser, värderingar och förväntningar. Vid vård i 

livets slutskede ska sjuksköterskan stödja och informera både patient och närstående 

(Kompetensbeskrivning, 2012). Som ytterligare stöd kan ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

användas, där etiska riktlinjer är sammanfattade och kan ge stöd samt vägledning vid etiska 

dilemman. Där framgår det att sjuksköterskan uppgift är att främja ett etiskt förhållningssätt 

i vården och ta ställning mot oetiska metoder eller förhållanden. Det är bland annat 

sjuksköterskans ansvar att se till att det är patientsäkert och att vården överensstämmer med 

patientens värdighet och rättigheter. När patienters hälsa är hotad av medarbetare eller 

andra personers handlande, förväntas sjuksköterskan ingripa på lämpligt sätt för att skydda 

patient eller anhöriga (ICN, 2014). 

Sjuksköterskans roll i beslutfattandet är inte tydligt definierad och det saknas tydliga 

riktlinjer på intensivvårdskliniker kring beslut om avbrytande av livsuppehållande 

behandling. Detta resulterar att sjuksköterskorna blir osäkra i vården kring dessa patienter 

(Efstathiou & Walker, 2014; Efstathiou & Clifford 2011). 
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Sjuksköterskor som jobbat många år och har lång erfarenhet av att vårda patienter där man 

valt att avbryta livsuppehållande behandling, tycker att de har en viktig roll att förmedla och 

lyfta frågan i rätt tid. Sjuksköterskor är ofta oense med läkarnas beslut om tidpunkten för 

beslut (McMillen, 2007; Thelen, 2005; Jensen m.fl., 2011). Sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet upplever att det är svårt att uttrycka sina åsikter i dessa diskussioner och har inga 

förväntningar på att läkarna kommer att lyssna på deras åsikter (McMillen, 2007). 

Sjuksköterskor upplever att deras uppgift är att ge patienten en värdig död och stötta 

anhöriga och föra fram deras talan till läkarna (Efstathiou & Lyes, 2018; McMillen, 2007). En 

är en stor del i vårdandet utgörs av att ge emotionellt stöd och tid till patient och anhöriga 

enligt sjuksköterskor (Efstathiou & Lyes, 2018). De anser sig även stå patient och anhöriga 

närmast och har bäst insyn i deras känslor och åsikter. Därför tycker sjuksköterskor att de 

borde vara delaktig i dessa beslut. Det stärker sjuksköterskans roll i sin uppgift att hjälpa 

patient och anhöriga att hantera sina känslor runt beslutet (Carlet m.fl., 2004; Jensen m.fl., 

2011; Svantesson m.fl., 2003). 

Sjuksköterskan har som mål att göra det som anses vara bäst för patienten vilket kan 

motstrida läkarens bedömning eller beslut, dessa situationer skapar konflikter (Rejnö m.fl., 

2012). Sjuksköterskor anser att läkarna ofta saknar ett etiskt resonemang i beslutsprocessen 

och att fokus ligger på den medicinska delen (Svantesson m.fl., 2003). Etiska dilemman 

uppstår enligt sjuksköterskor när behandlingen är meningslös och leder till ett lidande hos 

patienten. I dessa situationer vill sjuksköterskor fokusera på att ge patienterna ett värdigt 

avslut istället för att bedriva meningslös behandling (Hov, Hedelin & Athlin, 2007; 

Fernandes & Moreira, 2012).  

Brist på kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare, vad gäller planering och mål i 

vården för patienter, skapar en osäkerhet hos sjuksköterskor, det uppstår svårigheter att 

identifiera en vårdplan (Efstathiou & Walker, 2014; Efstathiou & Clifford, 2011). 

Sjuksköterskor upplever att dem inte blir tillräckligt delaktiga beslutprocessen. Oavsett vad 

beslutet blir vill sjuksköterskor bli involverade i diskussionen och känna att dem fyller en del 

i teamarbetet kring patienten (Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskorna beskriver att 

samarbetet i beslutsprocessen är bristfällig och processen ofta tar orimligt lång tid (Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2009). 

2.6 Anhörigas delaktighet vid beslutsfattandet 

Många anhöriga känner att de inte är delaktiga i beslutet. Det är svårt för anhöriga att förstå 

vem i vårdpersonalen de skall vända sig till och föra kommunikationen med, vilket ger en 

känsla av ensamhet (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012). Anhöriga kan ibland uppleva 

ångest inför ett beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling. Ångesten grundar sig i 

en rädsla för att dem själva ska behöva fatta ett beslut (Noome, Dijkstra, Leeuwen, Vloet, 

2016). Andra studier visar att anhöriga upplever att deras ångest minskar om de får vara 

delaktiga och inkluderas i vården (Al-Mutair, Plummer, O´Brien & Clerehan, 2013). 
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Anhöriga beskriver att det är en process att ständigt ”jaga” läkare för att få information vilket 

är mycket jobbigt i en redan känslomässigt stressad situation. Det är svårt att skapa en god 

relation och tillit när vårdpersonalen diskuterar och pratar i medicinska termer, anhöriga 

upplever att personalen pratar ”över deras huvud”. Sjuksköterskan är enligt anhöriga den 

person i vårdteamet som stöttar och finns vid deras sida (Limerick, 2007).  

Det är viktigt att anhöriga får kontinuerlig information som upprepas för att de ska förstå och 

få ett förtroende för vårdpersonalen. Att få samma information ifrån all personal och undvika 

dubbla budskap är viktigt för att anhöriga skall slippa slitas mellan hopp och förtvivlan 

(Rejnö m.fl., 2012; Kisorio & Langley, 2016). En del anhöriga har uppmärksammat och känt 

av när det funnits kommunikationsproblem mellan sjuksköterskor och andra yrkeskategorier 

(Noome m.fl., 2016). Sjuksköterskor berättar att det är viktigt att vara medveten om vart i 

sorgen anhöriga befinner sig, anhöriga är inte mottagliga för information om de är i 

förnekelse och detta kan vara en utmaning när man skall bygga en relation till anhöriga 

(Kisorio & Langley, 2016). 

Sjuksköterskor menar att det är viktigt att förbereda anhöriga på att deras närstående inte 

kommer att överleva. Genom att involvera anhöriga och informera om att patienten inte gör 

några framsteg eller svarar på behandlingen gör att anhöriga kan börja bearbeta och förstå 

situationen. Sjuksköterskorna menar att det ingår i beslutsprocessen att ”så små frön” hos 

anhöriga så att man minskar risken för en chockartadsituation. Genom att förbereda 

anhöriga ger man dem extra tid. Anhöriga upplever många gånger en känslomässig berg- och 

dalbana och det är otroligt viktigt att anhöriga får tid för återhämtning. Både läkare och 

sjuksköterskor är medvetna om den stress som anhöriga befinner sig i och betonar vikten av 

att låta anhöriga få utrymme och tid att kunna hantera sorgen (Coombs, Addington & Long-

Sturehall, 2012).  

Vid samtal och möten med läkare saknar anhöriga sjuksköterskans närvaro, det finns en 

förväntan att sjuksköterskan skall ha en öppen dialog och ge information kring patienten och 

alla beslut som tas. Anhöriga önskar att sjuksköterskan ska kunna ge stöd och hjälp med att 

förtydliga läkarens beslut om livsuppehållande behandling (Lind m.fl., 2012). Sjuksköterskor 

önskar att dem fick närvara vid alla samtal med anhöriga för att på så sätt kunna bemöta och 

stötta anhöriga bättre (Kisorio & Langley, 2016). 

Den tekniska apparaturen som finns inom i intensivvård upplevs ofta distrahera anhöriga 

och sjuksköterskor upplever att anhöriga tenderar att fokusera på utrustningen istället för 

den döende patienten. För att göra miljön mer personlig vill många anhöriga ta med 

fotografier eller andra personliga saker som får stå hos patienten. Sjuksköterskor menar 

därför att avlägsna störande teknisk apparatur och se till så patienten är fysiskt ren är viktigt 

för att anhöriga skall få till ett fint avslut och kunna fokusera på att ta farväl i lugn och ro 

(Efstathiou & Lyes, 2018; Noome m.fl., 2016).  

Anhöriga beskriver att patienterna oftast vårdas av sjuksköterskorna med respekt och att 

man ser hela människan samt vikten av en respekt- och meningsfull relation till anhöriga. Att 

samtala med anhöriga för att lära känna patienten bättre har visat sig kunna bidra till en 

bättre relation mellan sjuksköterskan och anhöriga (Noome m.fl., 2016). 
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2.7 Vård i livets slutskede 

Patienter som befinner sig i livets slutskede har ofta symtom som ångest och smärta. God 

vård i livet slutskede bygger på fyra punkter: Lindra symtom, gott samarbete mellan olika 

professioner, kontinuitet och bra kommunikation mellan patient, närstående och 

vårdpersonal samt stöd till närstående. Stöd till anhöriga är en stor del av vården och deras 

önskemål angående vården ska tillgodoses till så långt det är möjligt (Vårdhandboken, 2016). 

Sjuksköterskor anser att det viktigaste vid vård i livets slutskede är att försöka skapa en lugn 

och värdig miljö. Anhöriga skall känna att deras älskade är väl omhändertagen och 

sjuksköterskor försöker förmedla trygghet. Sjuksköterskor tycker det är viktigt att patienten 

inte skall dö ensam. Om patienten saknar anhöriga vid sin sida ser sjuksköterskor det som 

sin uppgift att ”ersätta” anhöriga och fungera som yrkesverksamma och medmänniskor vilket 

kräver tid och personal. Processen att ta beslut och avbryta behandlingen upplevs gå mycket 

fortare om patienten saknar anhöriga. Patienter som inte är medvetna och inte har några 

närvarande anhöriga riskerar att bli anonyma för sjuksköterskor och det kan därför upplevas 

svårt att skapa en relation med patienten (Fridh m.fl., 2009). 

Vid vård i livets slutskede beskriver sjuksköterskor att man lägger de medicinskt tekniska 

uppgifterna åt sidan och fokuserar på att ge smärtstillande, ångestdämpande och sederande 

läkemedel. Anhöriga kräver mycket av sjuksköterskors omsorg och många anhöriga vill 

försäkra sig att deras älskade inte lider. Sjuksköterskor upplever att anhöriga vill ha löften 

och lovord vilket kan vara påfrestande (Fridh m.fl., 2009). Vid hög arbetsbelastning och 

tidsbrist upplever sjuksköterskor en känsla av att inte räcka till (Kisorio & Langley, 2016). 

Sjuksköterskor beskriver att vårda patienter i livets slutskede är en psykisk och känslomässig 

utmaning. Sjuksköterskor upplever de plötsliga och oväntade dödsfallen som svårast att 

hantera för att man inte hunnit bygga upp någon relation till anhöriga, alla står oförberedda. 

Förutom plötsliga dödsfall är yngre personers död och patienter som är vakna (osederade) 

väldigt känslomässiga situationer (Fridh m. fl., 2009). Det ses ett behov av stöd och samtal 

ifrån verksamheten eftersom det finns en risk att känslomässigt dräneras. Det är svårt för 

sjuksköterskor att inte bli emotionellt engagerad i dessa situationer. Att inte få prata om sina 

egna upplevelser och känslor skapar stress och kan leda till utbrändhetsymptom (Kisorio & 

Langley,2016; Fridh m.fl., 2009). Sjuksköterskor önskar utbildning och kunskap hur man 

skall hantera sina egna känslor vid mötet med anhöriga och patienter (Kisorio & Langley, 

2016). Vid vård i livets slutskede använder sig sjuksköterskor inte av någon forskning eller 

följer några riktlinjer utan sjuksköterskor berättar att dem lär sig utifrån erfarenhet och 

kollegor samt värderingar från egna personliga erfarenheter (Fridh m.fl., 2009). 

2.8 Vårdvetenskaplig referensram 

Livsvärldsteorin är skapad av Edmund Husserl och är en av den fenomenologiska filosofins 

grundsten. I teorin om livsvärlden ligger fokus på relationen mellan världen och subjektet.  

Begreppet livsvärld beskrivs som den levda världen, utifrån erfarenheter och handlingar. 
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Med livsvärdsperspektivet innebär det att förstå, beskriva och analysera världen som den 

upplevs av människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2007).  

För att kunna vårda en patient på bästa sätt är det av stor vikt att känna till patientens 

livsvärld, där förståelsen för hur patienten upplever det att vara sjuk och hur det påverkar 

dennes liv. Patientens livsvärld har man sedan som en grund genom vårdandet för att sedan 

återställa balansen i patientens vardag (Dahlberg och Segesten, 2010). För att ta del av 

patienter och anhörigas livsvärld krävs en öppenhet och följsamhet, vilket innebär att mötet 

sker så förutsättningslöst som möjligt. Att vara helt förutsättningslös är svårt eftersom någon 

form av förförståelse alltid finns. Det är en risk att vårdarens förförståelse leder en fel i mötet 

med patient och anhöriga, att vårdaren endast bekräftar det som redan är känt. 

Förförståelsen kan även vara en möjlighet för att hjälpa patienter och vårdaren kan använda 

sina egna erfarenheter (Dahlberg m.fl., 2007).  

Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt omedvetet tar för givet. Det 

är i livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och en mening. Vårdare med ett vårdvetenskapligt 

förhållningsätt som betonar patientens livsvärld kommer beröra lidande och välbefinnande. 

En människas lidande måste ses och bekräftas, lidandet måste få tid och inte slätas över och 

förklaras bort som det många gånger görs. Ett professionellt bemötande av en patients 

livsvärld och dess anhöriga inkluderar att bemöta deras lidande. Att se en patient som en 

unik person med en levd erfarenhet kan lätt glömmas bort inom intensivvård och risken för 

att patienten endast blir ”ett intressant fall” är stor. Att som vårdare ha en öppenhet innebär 

att med en etiskt medveten nyfikenhet skaffa sig en bild av patientens värld och låta 

patienten lära vårdaren vad lidandet innebär (Dahlberg m.fl., 2007).   

3 PROBLEMFORMULERING 

Beslut om att avbryta livsuppehållande behandling anses av både läkare och sjuksköterskor 

som det största etiska dilemma inom intensivvård. Aktuell forskning visar att läkare och 

sjuksköterskor ofta är oense angående dessa beslut. Att avbryta en livsuppehållande 

behandling involverar all personal som vårdar patienten och att det därför är viktigt med att 

gott samarbete i vårdteamet. I processen kring att avbryta livsuppehållande behandling är 

anhörigas delaktighet viktigt och anhöriga kan lämna information i syfte att ge 

vårdpersonalen kännedom om patientens livsvärld och utefter det anpassa vården, enligt 

livsvärdsteorin. När beslutet om att avbryta livsuppehållande behandling är taget ändras 

vårdform till vård i livets slutskede. Denna vårdform upplever sjuksköterskor som 

känslomässigt utmanande. Det finns internationell forskning som berör problematiken kring 

beslutsfattandet men det finns marginell aktuell forskning kring svenska 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser vid avbrytande av livsuppehållande behandling. 

Det finns därför ett behov att undersöka hur sjuksköterskor inom intensivvården i Sverige 

upplever besluten. 
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4 SYFTE 

Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser vid avbrytande av 

livsuppehållande behandling. 

5 METOD  

Nedan följer en redogörelse av vald design, urval och datainsamling och analys.  

5.1 Design  

En kvalitativ studie med interjuver valdes som metod. Att samla in kvalitativa data genom 

intervjuer ger en möjlighet att studera personliga erfarenheter och beskrivningar som syftar 

till att förstå ett fenomen (Henricson, 2017). Kvalitativa forskningsintervjuer är en metod 

som kommer åt och kan beskriva den levda världen ifrån ett individuellt perspektiv och dess 

beskrivning av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.2 Urval och datainsamling 

Ett strategiskt urval bestående av sjuksköterskor på två intensivvårdsavdelningar i 

Mellansverige valdes. Ett strategiskt urval innebär att deltagarna inte väljs slumpmässigt 

utan syftar till att välja ut personer som kan ge innehållsrik information om det valda 

fenomenet som skall studeras. En heterogen urvalsgrupp där både män och kvinnor 

inkluderas eftersträvades (Henricson & Billhult, 2017). 

Verksamhetscheferna informerades skriftligt och gav samtycke, därefter informerades 

berörda avdelningar muntligt och skriftligt. De sjuksköterskor som valde att delta gav 

skriftligt samtycke i samband med intervjun. 

Inkulsionskriterier var sjuksköterskor med vidareutbildning inom intensivvård och minst ett 

års erfarenhet samt olika kön och ålder. Detta för att få variation och bred information om 

dess upplevelser som svarar mot studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017). Urvalet bestod 

av fyra män och sex kvinnor i ålder mellan 35 till 63 år. Alla deltagare hade vidareutbildning 

inom intensivvård med olika lång erfarenhet ifrån tre år till 37 års erfarenhet. I tabell 1 

presenteras resultatet av urvalet. 
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Tabell 1: Presentation av urvalet 
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Semistrukturerande kvalitativa intervjuer gjordes. Semistrukturerande intervjuer ger en 

möjlighet till struktur kombinerat med flexibilitet och ger en rik datamängd. 

Semistrukturerade intervjuer skapar öppenhet och spridning i svaren samtidigt som 

forskaren kan styra fokus vilket möjliggör för analys av likheter (Gillham, 2011). En 

intervjuguide användes med öppna frågor som var inriktat på studiens syfte, vilket gjorde det 

möjligt för deltagarna att beskriva fritt och med egna ord. Frågorna som användes i 

intervjuerna syftade till att beskriva deras upplevelse kring besluten utifrån deras erfarenhet. 

Vidare handlade frågorna om deras upplevelse av delaktighet, känslor och tankar kring 

beslutet. En pilotintervju gjordes för att se om intervjuguiden bedömdes ge ett bra underlag 

och svara mot syftet, författarna bedömde att två frågor behövde läggas till. Dessa två frågor 

handlade om rutiner och hur besluten uppfattades generellt. Materialet i pilotintervjun 

förkastades eftersom intervjuguiden ändrades.  

I semistrukturerade interjuver ställs samma frågor till alla deltagare och ungefär samma 

intervjutid avsätts, intervjutiden var ca 20-40 minuter per deltagare. Intervjuerna spelades in 

med mobiltelefoner för att underlätta analysarbetet (Gillham, 2011). Intervjuerna gjordes i 

anslutning till arbetsplatsen på en avskild plats och under arbetstid. Detta för att minimera 

risken att bli avbruten (Polit & Beck, 2017). Vid transkriberingen avidentifierades deltagarna 

och ersattes med siffror.  

5.3 Analys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes vid analysen. Induktiv 

innehållsanalys utgår ifrån innehållet i texterna och är en förutsättningslös analys av material 

baserat på människors berättelser om sina upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012).  
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I analysen användes ett analysschema som stöd för att få fram meningsbärandeenheter, 

koder, subkategorier och kategorier. Efter ordagrann transkribering lästes materialet igenom 

flera gånger av bägge författarna, för att kunna utläsa likheter och skillnader samt få fram 

meningsbärandeenheter. Därefter kondenseras meningsbärande enheterna i relation till 

syftet, som innebär att texten blir kortare och mer lätt hanterlig utan att det centrala och 

väsentliga innehållet försvinner. De kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades 

vilket innebär att innehållet lyftes till en högre logisk nivå, detta kallas kodningsförfarande. 

Koderna jämfördes och grupperades för att skapa en helhet över materialet. Koderna 

utmynnade i subkategorier som bearbetades flera gånger för att få fram kategorier som 

svarade mot syftet (Lundman & Graneheim, 2012). Exempel på analysförfarandet visas i 

tabellen 2.  

Tabell 2: Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet  Kondenserande 

meningsenheten 

Kod Subkategori Kategori  

Det kändes som vi 

hade en diskussion 

men det är alltid 

läkaren som har sista 

ordet, men vi 

ventilerade. 

Diskussion mellan 

sjuksköterska och läkare i 

beslutsfattandet, men 

läkaren tar beslutet.  

Bra 

samarbete. 

Sjuksköterska 

får gehör och 

känner sig 

delaktig.  

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

delaktighet 

Teamarbete.  

 

 

5.4 Förförståelse  

En viss förförståelse av fenomenet som studerades fanns. En av författaren har arbetat ett år 

på en av intensivvårdsavdelningarna där intervjuerna ägde rum. Teoretisk kunskap, tidigare 

erfarenhet och förutfattade meningar fanns vilket kan ha påverkat de tolkningar som gjordes 

i analysarbetet (Lundman & Graneheim, 2012). Förförståelsen hanterades med ett tätt och 

nära samarbete genom analysen där materialet bearbetats gemensamt. Frågor som berörde 

självblindhet och självklarhet lyftes. Det reflekterades även över sättet att förstå och tolka 

materialet på (Thomsson, 2010).  
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Inför påbörjat examensarbete skevs en etikansökan om etiskt tillstånd till Akademin för hälsa 

vård och välfärd vid Mälardalens Högskola i Västerås. Vilken godkändes inför kommande 

intervjustudie.  

Etiska överväganden har gjorts genom att använda sig av de fyra forskningsetiska 

principerna Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet har tillgodosetts i form av skriftlig information till verksamhetschefen 

och de intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien. Information gavs om studiens syfte 

och genomförande. De sjuksköterskor som deltog i studien informerades om att deltagandet 

var frivilligt och deras rättigheter att närsomhelst kunna avbryta sin medverkan utan 

negativa påföljder. Innan påbörjad intervju fick informanterna skriva under ett informerat 

samtycke utifrån samtyckeskravet. Utifrån konfidentialitetskravet har spelades intervjuerna 

in med mobiltelefoner som var lösenordskyddade. materialet från intervjuerna avkodats och 

avidentifieras när intervjuerna transkriberades. Materialet har förvarats inlåst i ett säkert 

förvaringsutrymme som endast författarna har haft tillgång till, för att säkerställa att 

utomstående inte fått tillgång till uppgifterna. Materialet raderades sedan efter 

examensarbetets godkännande. Deltagarna garanterades tystnadsplikt eftersom deltagarna 

hade svarat på etiskt känsliga frågor. Enligt nyttjandekravet informerades deltagarna i 

intervjuerna om att uppgifterna endast kommer att användas i denna studie i ett 

vårdvetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

7 RESULTAT  

Resultatet beskriver intensivvårdssjuksköterskors upplevelser vid avbrytande av 

livsuppehållande behandling och presenteras i 2 kategorier och 5 subkategorier enligt tabell 

3. 

Tabell 3: Presentation av Kategorier och subkategorier. 

  

              

Vikten av ett 

bra 

teamarbete 

Samarbete i 

beslutsprocessen  

Viktigt att vara 

involverad i 

besluten 

Utdragen 

beslutsprocess 

skapar etiska 

dilemman 

Lindra slutet 

för anhöriga 

Anhörigas 

delaktighet är 

viktig 

Bemötande av 

anhöriga är en 

utmaning 
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7.1 Vikten av ett bra teamarbete  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev vikten av samarbete inom vårdteamet när beslut om 

att avbryta livsuppehållande behandling var aktuellt. En daglig kommunikation och 

samarbete kunde upplevas resultera i att alla i teamet var införstådda och kände sig delaktiga 

i beslutsfattandet. Upplevelsen att teamet stod tillsammans bakom beslutet och kunde 

förmedla samma information till patient och anhöriga ingav en trygghet hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. Hinder och konflikter uppstod om vårdteamet inte var på 

”samma sida”. 

7.1.1  Samarbete i beslutsprocessen  

Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att de upplevde en känsla av trygghet när läkarna 

gav tydliga direktiv och klara mål i vården, vilket gav en känsla av meningsfullhet som bidrog 

till en större förståelse och acceptans till beslutet. Ömsesidig kommunikation och en 

kontinuerlig dialog kring arbetet runt om patienterna upplevdes av sjuksköterskorna vara en 

förutsättning till ett tillfredställande samarbete i vårdteamet.  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att dem kände ett ansvar för att kommunikationen 

skulle bli bra mellan läkare, patient och anhöriga. Det framgick att sjuksköterskorna 

upplevde att dem fick förklara för anhöriga vad läkaren menade och säkerställa att anhöriga 

förstått vad som sagts. Sjuksköterskorna upplevde att dem måste försvara patientens 

rättighet och att det var deras ansvar att patient och anhörigas önskan kom fram till läkaren. 

En sjuksköterska upplevde att det ibland fanns en misstro hos läkarna mot sjuksköterskans 

information, vilket kunde försvåra samarbetet och sjuksköterskans uppgift att förmedla 

patientens vilja och åsikt bortsågs. Sjuksköterskorna upplevde att man ibland fick ”gilla 

läget” och arbeta utifrån läkarens beslut trots att man var oense och konflikter uppstod.  

Det fungerar bra när besluten väl är tagna men det kan vara lite knöligt innan vi 

kommer dit och där kanske vi inte är helt överens och det är det som skapar 

frustration i gruppen och jag kan inte påstå att jag är den som mår sämst i gruppen 

utan jag accepterar läget ofta (Informant 3) 

När beslutet om att avbryta livsuppehållande behandling var taget ansågs det viktigt att som 

enskild intensivvårdssjuksköterska inte bli lämnad ensam med patient och anhöriga, utan att 

vårdteamet skulle finnas nära och stötta för att inte sjuksköterskorna skulle känna sig 

övergivna och utelämnade i situationen. De flesta intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en 

trygghet om läkarna hade konsulterat och gjort olika typer av undersökningar och det fanns 

medicinskt underlag som gjorde att man hade mycket på fötterna innan beslutet togs. Det var 

viktigt att läkarna stod fast vid sitt beslut och att målet med behandlingen var fastställt. 

Obeslutsamma läkare som backade vården eller definierade olika gränser på ett otydligt sätt 

skapade en kluvenhet hos sjuksköterskorna. Man upplevde att läkarna ibland ändrade 

beslutet från dag till dag vilket bidrog till en frustration, otrygghet och otydlig vård.  
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7.1.2 Viktigt att vara involverad i besluten 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att känna sig delaktig och att bli involverad i 

beslutsfattandet var viktigt för att kunna delta i arbetet kring patientens behandlingsplan och 

kunna kommunicera med anhöriga. Samtidigt som sjuksköterskorna betonade vikten av att 

få vara med i diskussionerna vid beslutfattandet så upplevde sjuksköterskorna en lättnad 

över att inte behöva vara den som tog beslutet. Sjuksköterskorna upplevde att det är dom 

tillsammans med undersköterskorna som stod patient och anhöriga närmast och hade en 

större helhetsbild jämfört med läkaren. Sjuksköterskorna såg sig själva som spindeln i nätet 

och allt som kommer av beslutet gjorde dem direkt involverade. Sjuksköterskorna betonade 

att dem hade en annan expertis än läkarna och sjuksköterskorna upplevde att bägge 

kompentenserna skulle utnyttjas mer i beslutsfattandet. 

 Men på ett vis kan jag också se mig som ska jag säga… låter klyschigt men som 

patientens advokat. Att jag ska ju försöka föra fram det som jag anser är bäst för 

patienten eftersom jag är där så mycket mera tid än vad doktorn är och där kan det ju 

bli konflikt. (Informant 2) 

Det fanns blandade upplevelser hos sjuksköterskorna i hur stort inflytande dem hade i 

beslutsprocessen. En del av sjuksköterskorna menade att de hade chans att framföra sina 

åsikter men upplevde inte att läkarna vävde in dessa i beslutsfattandet eller tog hänsyn till 

åsikterna. Sjuksköterskorna upplevde att läkarna tog hänsyn till deras åsikter om besluten 

togs i samråd och inte över deras huvud. Andra hälften upplevde att dem fick gehör och hade 

stort inflytande i besluten som togs vilket gav en känsla av delaktighet. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var lättare att uttrycka sina åsikter och få 

inflytande i diskussionerna om man hade längre yrkeserfarenhet. Den mer erfarna 

sjuksköterskan kunde relatera till tidigare situationer och känna en större trygghet i sitt 

arbete kring patienten. 

I vissa fall och i vissa fall inte, det är olika beroende på i alla beslut kan jag tycka. Det 

är väldigt personbundet. Nu har jag jobbat här ett tag så man känner de flesta läkarna 

vilket gör det enklare att ventilera sin åsikt jämfört om man var nyare. (Informant 6) 

En sjuksköterska beskrev att alla sjuksköterskor är olika och beroende på vilken 

personlighetstyp man är som människa blir man involverad och delaktig på olika sätt, en 

sjuksköterska som tycker om att diskutera och uttrycka sina åsikter kommer få större 

inflytande. De flesta sjuksköterskorna upplevde att deras delaktighet och graden av 

inflytande berodde framförallt på vilken läkare som var ansvarig i beslutsprocessen. 

En sjuksköterska beskrev vikten av att få vara med på anhörigsamtal för att få en känsla av 

delaktighet. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det ingår i deras yrkesroll att lyfta 

frågan och ta upp diskussionen i samband med den dagliga vårdkonferensen. 

7.1.3 Utdragen beslutsprocess skapar etiska dilemman 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att ett bristfälligt samarbete i vårdteamet kunde 

orsaka att beslutsprocessen drog ut på tiden och gav ett förlängt lidande i slutändan hos 
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patient och anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev att det förekommer konflikter mellan 

narkosläkare och ansvarig avdelningsläkare kring beslutsfattandet vilket leder till ett fördröjt 

beslut. Avsaknad av en närvarande läkare som var i position att kunna ta beslutet eller att det 

var för många skiftande läkare med olika specialitet som skulle sätta sig in i patienten sågs 

som hinder för att kunna ta beslut i rätt tid enligt sjuksköterskorna. Många gånger upplevde 

sjuksköterskorna att besluten skulle tas i ett tidigare skede än vad läkarna tyckte. En 

sjuksköterska nämnde att en hög arbetsbelastning och tidsbrist kunde påverka samarbetet 

och möjligheten kunna ta ett beslut.  

Generellt kan jag nog tycka att det är en lång handläggningstid mellan 

intensivvårdspatient och det avslutande besked. Långdragen ibland... Det kan ju ha 

och göra med att vi byter doktorer så pass ofta som vi gör. Varje doktor vill skapa sig 

en egen bild av patienten (Informant 2) 

När en beslutsprocess drog ut på tiden och vården saknade mål upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna att man förlängde patientens lidande och situationen skapade 

etiska dilemman. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var påfrestande att bedriva 

vård som inte var till någon fördel för patienten. Flera sjuksköterskor beskrev att man 

ifrågasätte värdet i behandlingen när patientens tillstånd inte blev bättre. Att ge verkningslös 

behandling skapade frustration hos sjuksköterskorna. Intensivvårdssjuksköterskorna kände 

sig illa till mods när behandlingen förlängdes och känslan av att inge falskt hopp gentemot 

patienten och anhöriga upplevdes oetiskt.  

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att en utdragen process som gav ett förlängt lidande 

hos patienten påverkade dem själva negativt, det skapades en krystad stämning i vårdteamet. 

En sjuksköterska uttryckte det som att man gör det man ska men det inte kändes rätt och en 

inre frustration skapades. Upplevelsen av att arbeta och vårda patienten till något som aldrig 

blir bättre kändes hemskt. 

Försöker förmedla att vi vårdar dom till något bättre men det känns falskt, man 

känner någonstans att det här kommer inte att gå men det kan inte jag stå och säga 

(Informant 5) 

Intensivvårdssjuksköterskorna är överens om att besluten är bundet till vilken läkare som är 

involverad, vilket tros beror på att det inte finns några tydliga och klara rutiner eller riktlinjer 

som är förankrade i verksamheten. Sjuksköterskornas upplevde att det inte finns några 

riktlinjer eller tydligt förhållningssätt, vilket gjorde att sjuksköterskorna uppfattade att 

besluten togs utifrån läkarens personliga åsikt och värdering. En sjuksköterska betonade att 

det är svåra beslut som läkaren skall ta och trots en frustration över den utdragna processen 

fanns en förståelse.  

Ibland kan jag tycka att det tar för lång tid innan man tar beslutet man försöker lite för 

länge, då känns det som det bara är en plåga för patienten. Då är det också 

personbundet kan jag tycka, runt läkarna. (Informant 6) 

Flera av intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att själva beslutsprocessen har förbättrats 

men att det fortfarande fanns saker att jobba vidare med och utveckla för att det skall 

upplevas som ett tillfredställande teamarbete. Enligt sjuksköterskorna behövde dem förut 

trycka mer på läkarna och ifrågasätta om det var värdigt att fortsätta att bedriva full satsning, 

idag att läkarna är mer aktiva och lyfter frågan i tid. Sjuksköterskorna upplevde att det 
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fungerade bättre nu att trappa ner vården och avsluta i tid jämfört med tidigare. De flesta 

sjuksköterskor önskade att en och samma läkare skulle vara involverad i beslutsprocessen 

vilket man trodde skulle resultera i snabbare beslut som i sin tur skulle ge en större tydlighet 

i vården.  

7.2 Lindra slutet för anhöriga  

Vid beslut om att avbryta livsuppehållande behandling fanns många faktorer som avgjorde 

hur sjuksköterskan upplevde dessa beslut. Alla intensivvårdssjuksköterskor var eniga om att 

anhöriga är en viktig del i hur beslutet upplevs och att anhörigas delaktighet är avgörande. 

För många handlade det om att lindra slutet för anhöriga. De plötsliga tagna besluten om 

avbrytande av livsuppehållande behandling, i jämförelse med de beslut som pågick under en 

tid, upplevdes som mer komplexa för sjuksköterskorna att lyckas tolka och hantera i 

relationen med de anhöriga. 

7.2.1 Anhörigas delaktighet är viktigt  

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor var eniga om att anhörigas delaktighet var av stor vikt 

för att besluten om att avbryta livsuppehållande behandling ska bli så bra som möjligt. En 

sjuksköterska beskrev att man inte lade så stor vikt hur beslutet såg ut, utan huvudsaken var 

att anhöriga tyckte beslutet känns rätt.  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att anhöriga var med i beslutet och 

framförde sina åsikter men att anhöriga skulle förstå att det är läkaren som ansvarar för 

beslutet. Läkaren tar beslutet utifrån sin medicinska kompentens och sjuksköterskorna 

betonade att det var viktigt att inte lägga beslutet på anhöriga. Flera sjuksköterskor berättade 

om händelser då anhöriga upplevt en stark ångest och känt en otroligt stor press vid samtal 

om att avbryta livsuppehållande behandling vilket föranledde missförstånd och att anhöriga 

och vårdteamet inte förstod varandra.  

Det är alltid viktigt att man får med anhöriga så att dom är med på båten. Det var en 

jättebra konversation mellan läkare, sjuksköterska och anhöriga i det här fallet 

föräldrarna. Där dom hela tiden var med på vad som hände, på grund av att det var en 

diskussion kring allt hela tiden. (Informant 6) 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att information om patientens vårdplan, via 

kontinuerlig dialog med anhöriga, ökade möjligheterna för att anhöriga skulle känna sig 

delaktiga. När anhöriga var välinformerade och tyckte att beslutet kändes rätt upplevde 

sjuksköterskorna att det var enklare att vårda patienten till ett värdigt slut. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att anhöriga fick möjlighet att spendera den tid som önskades 

med patienten för att beslutsprocessen skulle kännas tillfredställande.  
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7.2.2 Bemötande av anhöriga är en utmaning 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att bemötandet av anhöriga var känslomässigt 

krävande och beskrev som en utmaning vid beslut om att avbryta livsuppehållande 

behandling. En specifik känsloladdad situation som flera av sjuksköterskorna beskrev var när 

beslut att avbryta livsuppehållande behandling drabbade yngre patienter eller barn. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårare att förbereda sig och förhålla sig professionellt 

till anhöriga när barn var inblandade, sjuksköterskorna beskrev att det påverkade alla i 

vårdteamet.  

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att anhöriga utsattes för en större påfrestning och 

att situationen blev mer känslosam om patienten var vaken och vid medvetande. Ett synligt 

lidande hos patienten skapade ett ökat lidande hos anhöriga, vilket försvårade mötet med 

anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet när det inte finns tid för att 

bygga upp en relation och bemöta anhöriga med det stöd som förväntades. Sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att bemöta anhöriga som var oförberedda och befann sig i chock, vilket 

oftast var fallet om beslut att avbryta livsuppehållande behandling skedde oväntat och 

plötsligt.  

När man känner att man inte har tid för anhöriga för att man kanske har två patienter 

till man ska ta hand om och man går in och ut ur salen hela tiden. Det känns inte så 

bra. Sen om man kommer vid skiftbyte och man får rapport och sen går det väldigt fort 

och det händer ju att man kommer in mitt under avslutet och man hinner inte riktigt 

få någon relation till anhöriga, det är inget man alltid kan styra över, så är det ju men 

det är ju alltid lite tråkigare dom gångerna. (Informant 9) 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att ge anhöriga tid för förståelse och 

acceptans vid beslut om att avbryta livsuppehållande behandling. Sjuksköterskorna upplevde 

att tid gav möjlighet för anhöriga att ta in information, ställa frågor och smälta situationen 

vilket gav en bättre känsla hos sjuksköterskorna vid ett beslutsfattande. Flera sjuksköterskor 

tyckte det var viktigt att vänta in anhöriga så dem fanns tillgängliga på plats för att anhöriga 

skulle kunna vara delaktiga trots att det kunde leda till att beslutet fördröjdes.  

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt med balansen att invänta anhöriga utan 

att det fördröjde beslutet som i slutändan gav ett förlängt lidande för patienten. Om anhöriga 

inte fick tid och möjlighet att vara med vid beslutet skapade det en otillfredsställande känsla 

hos sjuksköterskorna. 

Men det är klart att det är jobbigt med anhöriga och så men oftast har dem haft några 

dagar på sig och ser att sin anhöriga är dålig och det är inte så att man bara tar bort 

dem utan dom hinner med. Men det kan vara ett dilemma att dem inte hinner med 

och inte acceptera om de får för kort tid. (Informant 7) 

Sjuksköterskorna upplevde att det kändes lättare om beslutet att avbryta livsuppehållande 

behandling togs efter några dagar när man hade kunnat utesluta möjligheten till ett fortsatt 

värdigt liv för patienten. Detta upplevdes ge anhöriga mer tid för acceptans och förståelse.  
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8 DISKUSSION 

Under diskussion presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion samt etikdiskussion.  

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning samt teoretisk 

referensram. Diskussionen presenteras utifrån de två kategorierna som framkom, teamarbete 

och lindra slutet för anhöriga. 

8.1.1 Teamarbete  

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att vårdteamets samarbete är 

en viktig del när beslut om att avbryta livsuppehållande behandling var aktuellt. 

Sjuksköterskorna upplevde en trygghet om vårdteamet stod enade tillsammans, 

sjuksköterskorna ville inte bli lämnade ensamma eller känna sig utelämnade. Konflikter i 

vårdteamet upplevdes orsakas av oenighet, obeslutsamma läkare och otydlighet. När läkarna 

inte stod fast vid sina beslut eller ändrade besluten skapades en frustration och kluvenhet hos 

sjuksköterskorna, vården upplevdes då sakna mål och blev otydlig. Vilket är i 

överensstämmelse med tidigare forskning som visar att brist på kommunikation mellan 

sjuksköterskor och läkare skapade en osäkerhet hos sjuksköterskor vilket orsakade 

svårigheter att identifiera en vårdplan (Efstathiou & Walker, 2014; Efstathiou & Clifford, 

2011). Oenighet och skilda åsikter i vårdteamet ses i tidigare forskning skapa ett missnöje 

samband med ett beslutsfattande (Jensen m.fl., 2011). 

Enligt författarnas tolkning av livsvärldsteorin kan teamarbetet utnyttjas för att förstå 

patientens livsvärld. Människor har olika fallenheter och en del har större förmåga att trösta 

och tala om svåra frågor än andra. Att vara följsam och öppen för nya kunskapsvägar och 

metoder som vårdare är viktigt för att kunna se och förstå patientens livsvärld (Dahlberg 

m.fl., 2007).  Livsvärldsteorin kan vara ett stöd för hela vårdteamet att bemöta patientens 

behov, speciellt kring existentiella frågor som kan komma vid vård i livets slutskede. Utifrån 

patienten och anhörigas livsvärld kan vårdteamet diskutera och ge sitt stöd genom den 

aktuella situationen. 

I resultatet framgick att intensivvårdssjuksköterskorna såg sig själva som spindeln i nätet och 

allt som kom av beslutet gjorde dem direkt involverade eftersom sjuksköterskorna upplevde 

att det var dom som arbetade närmast patient och anhörig. Sjuksköterskorna menade att 

deras kompetens skulle utnyttjas mer i beslutsfattandet. Det framgick en variation i hur 

delaktiga sjuksköterskorna kände sig i beslutet, en del sjuksköterskor menade att det var 

lättare att uttrycka sin åsikt och vara delaktig om man hade längre yrkeserfarenhet. Tidigare 

forskning bekräftar att mindre erfarna sjuksköterskor förväntade sig att läkarna inte lyssnade 

på dem (McMillen, 2007). Många läkare ansåg att sjuksköterskornas roll och delaktighet inte 

hade någon större betydelse i beslutsfattandet (Jensen m.fl., 2011). Vissa läkare upplevde att 

sjuksköterskor hade svårt att förstå det komplexa i att ta dessa beslut (Jensen m.fl., 2013). 
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Författarna ser bristen på bra ömsesidig kommunikation i vårdteamet som den största 

faktorn till ett bristfälligt samarbete och att sjuksköterskor upplever att beslutsprocessen inte 

fungerar optimalt. Utan kommunikation uppstår osäkerhet i vårdteamet och sjuksköterskans 

arbete och roll blir otydlig. Utifrån författarnas erfarenhet, tidigare forskning och 

examensarbetes resultat är det viktigt att alla yrkeskategorier i vårdteamet aktivt arbetar för 

att förbättra kommunikationen och samarbetet i beslutsprocessen. För att sjuksköterskor 

skall känna sig delaktiga i beslutfattandet och uppleva känslan av att vårdteamet tillsammans 

står enade, kan läkarnas inställning och uppfattning vara ett hinder. Att läkare anser att 

sjuksköterskors delaktighet inte är viktigt är ett stort problem enligt författarna. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är deras uppgift att ta ställning mot oetiska 

metoder och förhållanden i vården. Det ska vara patientsäkert och överensstämma med 

patientens värdighet och rättighet (ICN, 2014). I resultatet framgick att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde sig som patientens ”advokat” och att deras uppgift 

var att föra fram det som ansågs vara bäst för patienten, även om det kunde leda till 

konflikter. Vilket är i överensstämmelse med tidigare forskning som beskriver att 

sjuksköterskans mål var att göra det som ansågs bäst för patienten, vilket ibland talade emot 

läkarens bedömning eller beslut och kunde skapa konflikter (Rejnö m.fl, 2012). 

Enligt författarna skulle det underlätta för sjuksköterskorna att vårda patienter utifrån ICN:s 

etiska kod om sjuksköterskorna involverades mer i beslutsfattandet. 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ett problem när beslut om 

att avbryta livsuppehållande behandling inte togs i rätt tid, en utdragen process. En utdragen 

beslutsprocess skapade frustration hos sjuksköterskorna. Orsaker till problemet ansågs bero 

på skiftande läkare, hög arbetsbelastning och oerfarna läkare. 

Tidigare forskning av Rejnö m.fl. (2012); Svantesson m.fl. (2003) beskriver att vid osäkerhet 

eller oenighet kring beslutet valde läkaren att skjuta upp beslutet, detta gynnade oftast inte 

patienten utan underlättade endast för läkaren. Det kunde uppstå problem vid 

beslutsfattandet när flera läkare var inblandade, vilket kunde skapa en förvirring och vården 

blev otydlig (Efstathiou & Clifford 2011; Svantesson m.fl., 2003). Sjuksköterskor var ofta 

oense med läkarnas beslut om tidpunkten för beslut (McMillen, 2007; Thelen, 2005; Jensen 

m.fl.,2011). Sjuksköterskor upplevde att besluten bör tas i ett tidigare skede jämfört med 

läkarna vilket kunde bero på att läkare upplevde att det var svårt att ta besluten i ”rätt tid” 

(Jensen m.fl., 2013). 

I resultatet framgick att intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att det var påfrestande att 

bedriva vård som inte var till någon fördel för patienten. Flera sjuksköterskor beskrev att 

man ifrågasatte värdet i behandlingen när patientens tillstånd inte blev bättre. Att ge 

verkningslös behandling skapade frustration hos sjuksköterskorna. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att dem kände sig illa till mods när behandlingen 

förlängdes och känslan av att inge falskt hopp gentemot patienten och anhöriga upplevdes 

oetiskt. 

Tidigare forskning visar att intensivvårdssjuksköterskor upplevde en moralisk obalans i 

större utsträckning än sjuksköterskor inom andra områden. En moralisk obalans skapade 
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ångest. Den största orsaken till moralisk obalans hos intensivvårdssjuksköterskor var 

situationen kring besluten av att avbryta livsuppehållande behandling. Den moraliska 

obalansen och ångesten hos intensivvårdssjuksköterskor skadade samarbetet i vårdteamet 

och minskade sjuksköterskors självständighet (Mcandrew, Leske & Schroeter, 

2018). Begreppet moralisk stress beskrivs som en moralisk konflikt hos en individ när hen 

har en uppfattning av vilken handling som är moraliskt rätt men inte kan utföra handlingen 

på grund av institutionella begränsningar (Zavotsky & Chan 2016). 

Enligt författarna är det viktigt att belysa intensivvårdssjuksköterskor etiska dilemman som 

uppstår i dessa specifika situationer som att avbryta livsuppehållande behandling. Med 

dagens intensivvård finns stora möjligheter att upprätthålla och rädda människors liv med 

hjälp av den högteknologisk utrustning som råder, vilket gör att dessa situationer blir väldigt 

moraliskt påfrestande för intensivvårdsperonalen. Författarna tror att risken för att 

intensivvårdssjuksköterskor skall drabbas av stress och utbrändhet är stor om inte strategier 

utvecklas för hur dessa situationer skall hanteras. Utifrån författarnas erfarenhet, tidigare 

forskning och examensarbetes resultat finns det inte tillräckligt med stöd eller krav ifrån 

verksamheterna på att bättre förbereda intensivvårdssjuksköterskor på att möta patienter 

och anhöriga i livets slutskede. För att bibehålla en frisk och välmående personal borde detta 

ligga i verksamhetens intresse enligt författarna. Genom att få bukt på resursbristen tror 

författarna att intensivvårdssjuksköterskors möjlighet att ge god vård i livets slutskede utan 

onödigt lidande för patient och anhöriga skulle öka, vilket utifrån i resultatet att skulle ge 

intensivvårdssjuksköterskor en mer positiv upplevelse. 

I resultatet framgick det att flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde att besluten var 

bundna till vilken läkare som var involverad, vilket upplevdes bero på att det inte fanns några 

tydliga rutiner eller riktlinjer som var förankrade i verksamheten. Sjuksköterskornas 

upplevelse av att det inte fanns några riktlinjer eller tydligt förhållningssätt gjorde att man 

uppfattade att beslutet togs utifrån läkarens personliga åsikt och värdering. Vilket är i 

överensstämmelse med tidigare forskning av Fridh m.fl., (2009) där det framgick att vid vård 

i livets slutskede använde intensivvårdssjuksköterskor inte sig av någon forskning eller följde 

några riktlinjer utan dem lärde sig utifrån erfarenhet och kollegor samt värderingar från egna 

personliga erfarenheter. 

Enligt författarna skulle bättre rutiner kring beslutet främja beslutsprocessen. Beslut att 

avbryta livsuppehållande behandling innehåller många etiska dilemman vilket kan vara en 

utmaning. Författarna tror att bättre rutiner skulle bidra till att den mindre erfarna 

sjuksköterskan kan känna en större trygghet att vårda patienter där beslut om att avbryta 

behandling har tagits. Utifrån författarnas tidigare erfarenhet, forskning och resultat i detta 

arbete, menar författarna att en bättre kontinuitet och ett större intresse för ämnet ifrån 

läkarna är viktigt. Författarna tror att det kan resultera i en bättre beslutsprocess med 

snabbare beslut, bättre teamarbete och större känsla av delaktighet hos 

intensivvårdssjuksköterskor. Författarna vill hänvisa till (SIR, 2018) där det faktiskt står 

att en dödsprocess inte får förlängas eller hindras av intensivvårdens insatser, för att 

kunna ge god vård till dessa patienter är planering och tydliga mål viktigt för all personal som 

är involverade i vården. 
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8.1.2 Lindra slutet för anhöriga  

I resultatet framgick att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att anhöriga och dess 

delaktighet var en viktig del vid besluten om att avbryta livsuppehållande behandling för att 

vården skulle upplevas tillfredställande. Sjuksköterskorna upplevde att tydlig information om 

patientens vårdplan, genom kontinuerlig dialog med anhöriga var betydelsefullt och ökade 

anhörigas möjlighet att känna sig delaktiga. Det var enligt sjuksköterskorna relevant att 

tydliggöra att beslutet togs av läkaren och inte skulle läggas på anhöriga. Sjuksköterskorna 

beskrev händelser då anhöriga upplevt stark ångest och känt en otroligt stor press vid samtal 

om att avbryta livsuppehållande behandling. Vilket sjuksköterskorna upplevde orsaka 

missförstånd mellan anhöriga och vårdteamet. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som beskriver att anhöriga hade svårt att känna sig delaktiga när det inte fanns en 

god kommunikation med vårdpersonalen (Lind m.fl., 2012) Samt att anhöriga kunde uppleva 

ångest inför beslut om att avbryta livsuppehållande behandling eftersom dem kände en 

rädsla för att själva behöva fatta ett beslut (Noome m.fl., 2016). Enligt Al-Mutar m.fl., (2013) 

upplevde anhöriga att deras ångest minskade om de fick vara delaktiga och inkluderas i 

vården. 

Enligt livsvärldsteorin ligger fokus på att förstå, beskriva och analysera världen som den 

upplevs av människor. För att kunna vårda en patient på bästa sätt är det viktigt att känna till 

patientens livsvärld. För att vårdaren skall förstå en medvetslös patients livsvärld gäller det 

att vårdaren är mer kreativ (Dahlberg m.fl., 2007). Att använda sig av anhöriga för att förstå 

och respektera patientens livsvärld, anser författarna är en öppen, följsam och kreativ väg att 

gå. Författarnas tolkning av livsvärldsteorin och begreppet trygghet i relation till en 

människas livsvärld och den levda världen, i ett vårdperspektiv där patient och anhöriga är i 

behov av att känna trygghet. Vårdaren kan inge trygghet och minska ovissheten hos anhöriga 

och patient genom att ge information och förklara vad som händer (Dahlberg m.fl., 2007). 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att bemötandet av anhöriga 

var känslomässigt krävande och beskrevs som en utmaning vid beslut om att avbryta 

livsuppehållande behandling. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att hantera sina känslor 

vid plötsliga och oväntade beslut, speciellt om det var yngre patienter eller om patienten var 

vid medvetande. Det framgick att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en känsla av 

otillräcklighet när det inte finns tid för att bygga upp en relation och bemöta anhöriga med 

det stöd som förväntats. Detta bekräftas av tidigare forskning där Fridh m.fl,(2009); Kisorio 

& Langley (2016) beskriver att det var en psykisk och känslomässig utmaning för 

sjuksköterskan att vårda patienter i livets slutskede. De plötsliga och oväntade dödsfallen 

samt yngre personers död bekräftas vara det som var svårast att hantera för sjuksköterskor. 

Även patienter som var vakna och osederade påverkade sjuksköterskor emotionellt. Det 

förelåg en risk för intensivvårdssjuksköterskor att känslomässigt dräneras. Kisorio & Langley 

(2016) beskriver att tidsbrist och hög arbetsbelastning kunde leda till känslor av 

otillräcklighet hos sjuksköterskan. Coombs m.fl. (2012); Kisorio & Langley (2016) beskriver 

att det var en utmaning för sjuksköterskan att möta anhöriga och bygga upp en relation om 

anhöriga inte var mottagliga och befann sig i förnekelse. Elpern, Covert & Kleinpell (2005) 

bekräftar att det var en tung börda för sjuksköterskor att bemöta anhöriga i dessa situationer 

vilket påverkar sjuksköterskornas moraliska hälsa och attityd till sitt yrke. 
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Författarna anser att intensivvårdssjuksköterskor har ett stort ansvar över att vårdrelationen 

blir bra till både patient och anhörig och att det ibland kan bli nedprioriterat av olika 

anledningar. Utifrån livsvärldsteorin är det vårdarens ansvar att vårdrelationen blir positiv 

och att det finns en mellan mänsklig relation mellan vårdare, patient och anhöriga. Detta är 

en förutsättning för att kunna erbjuda en god vård och ett fungerande 

livsvärlsperspektiv. Enligt författarna och utifrån livsvärldsteorin kan sjuksköterskornas 

upplevda känsla av otillräcklighet bero på att dem inte kunde erbjuda patient och anhöriga 

den trygghet som krävdes för att förstå och bemöta människans livsvärld (Dahlberg m.fl., 

2007). 

Författarna vill betona att det är viktigt att fokusera på vad som kan göras i nuläget för att 

underlätta intensivvårdssjuksköterskors känsla av otillräcklighet och minska den moraliska 

obalans som föreligger. Att sjuksköterskor känslomässigt dräneras i sitt yrke är ett problem. I 

nuläget saknas personal på sjukhus i stora delar av landet och det krävs en långsiktig 

planering med ett rekryteringsarbete av resurser för att undvika att högarbetsbelastning och 

tidsbrist blir ett etiskt problem hos intensivvårdssjuksköterskor. 

Enligt 1 § i 3 kap. av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är målet att hela befolkningen ska 

erbjudas vård på lika villkor. Författarna har under analysarbetet sett en viss skillnad i 

resultaten beroende på vilket sjukhus intensivvårdssjuksköterskor arbetade på. Skillnaderna 

tror författarna kan bero på sjukhusens olika storlek och vilken organisation som finns. På 

det sjukhus som hade flest vårdplatser såg författarna en tendens att läkarna var mer aktiva 

och drivande kring ämnet att avbryta livsuppehållande behandling, vilket speglades i en mer 

positiv inställning hos sjuksköterskorna. Detta kan bidra till att vården ser olika ut beroende 

på vart patienterna vårdas och att det finns risk för målet med hälso- och sjukvårdslagen inte 

uppnås. 

8.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt beskrivs varför aktuell metod valts samt diskussion kring begreppen 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet.  

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod för att få en bredare förståelse och större 

kunskap om det valda fenomenet. Kvalitativa forskningsintervjuer är en metod som kommer 

åt och kan beskriva den levda vardagsvärlden ifrån ett individuellt perspektiv och dess 

beskrivning av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). Att samla in kvalitativa data genom 

intervjuer ger en möjlighet att studera personliga erfarenheter och beskrivningar som syftar 

till att förstå ett fenomen (Henricson, 2017). 

Tillförlitligheten i en studie bedöms utifrån en helhetssyn. Tillförlitlighet är ett övergripande 

begrepp som omfattar flera metoder för att beskriv aspekter av tillförlitlighet i kvalitativa 

studier (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

För att säkerställa den övergripande tillförlitligheten i ett arbete är det viktigt att tydliggöra 

vilken röst som hörs i de olika delarna, deltagarnas röst eller författarnas tolkning. Det är 
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författarnas ansvar att presentera arbetet på ett sådant sätt att läsaren blir övertygad om 

arbetes tillförlitlighet. Genom en noggrann metodbeskrivning av alla steg i arbetsprocessen 

kan läsaren förstå hur och varför författarnas resultat framkom i detta examensarbete 

(Graneheim m.fl., 2017). 

För att uppnå tillförlitlighet är det viktigt att hitta deltagare som har tillräckligt med 

erfarenhet av fenomenet som studerats och har förmåga att berätta om det (Graneheim m.fl., 

2017). Examensarbetets strategiska urval generade intervjumaterial med en variation och 

bredd relaterat till könsfördelning och erfarenhet. Deltagarna fick möjlighet att berätta sin 

version och upplevelse kring besluten att avbryta livsuppehållande behandling utifrån deras 

tidigare erfarenhet. Tillförlitligheten samt giltigheten i detta examensarbete styrks genom att 

det fanns tillräckligt med data för att täcka betydande variationer samt att intervjumaterialet 

var av god kvalité (Graneheim m.fl., 2017). 

Att redovisa valet av deltagare är viktigt för att stärka överförbarheten, för att kunna bedöma 

överförbarheten måste begreppen tillförlitlighet och giltighet diskuteras i en studie 

(Graneheim m.fl., 2017). Överförbarheten av examensarbetets resultat ökar genom att 

författarna valt deltagare från två olika sjukhus samt gett en exakt och rik beskrivning av 

arbetets sammanhang. Från början var tanken att intervjua alla deltagare på ett och samma 

sjukhus men efter fem intervjuer uppstod mättnad i materialet. Författarna valde att utföra 

resterande intervjuer på ett annat sjukhus för att se om det resulterade i ett mer nyanserat 

resultat. 

Intervjuerna var semistrukturerande och en intervjuguide användes. Bägge författarna var 

med i alla intervjuerna. Intervjuguiden innehöll en huvudfråga och några följdfrågor för att 

besvara studiens syfte. En pilotintervju gjordes för att se om intervjuguiden bedömdes ge ett 

bra underlag och svara mot syftet, vilket stärker intervjuguidens giltighet. Efter pilotintervjun 

ändrades intervjuguiden och två följdfrågor lades till som handlade om upplevelsen av 

rutiner och besluten generellt. Pilotintervjun förkastades eftersom intervjuguiden ändrats. 

Pilotintervjun ses som en styrka i arbetet då intervjufrågorna kontrollerades som ett sätt att 

öka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2012). 

Intervjuerna tog 20-40 minuter per deltagare och spelades in med lösenordskyddade 

mobiltelefoner. En del intervjuer blev korta men innehållsrika. Det var en utmaning att 

intervjua och föra samtalet vidare utan någon tidigare erfarenhet av intervjuteknik, vilket kan 

ha påverkat datainsamlingen negativt men författarna anser inte att det skulle orsaka någon 

skillnad i resultatet. 

Efter varje intervju fördes en dialog mellan författarna om intervjumaterialet utifrån frågorna 

hade lyckats svara mot arbetets syfte. Det är dock till synes och sist den enskilde läsaren som 

avgör om tillförlitlighet har uppnåtts i examensarbetet. 

Intervjuerna gjordes i anslutning till arbetsplatsen på en avskild plats och under arbetstid. 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjun för att minimera risken för feltolkning och 

viktig information skulle glömmas bort. Vid transkriberingen avidentifieras deltagarna och 

ersattes med siffror. Att utföra intervjuer är mycket omfattande och tar tid samt ett 
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efterarbete med utskrifter, att läsa materialet och fortsätta bearbeta underlaget (Danielson, 

2017). 

Samtliga tio intervjuer inkluderades i analysen. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats användes vid analysen. Induktiv ansats och innehållsanalys utgår ifrån innehållet i 

texterna och är en förutsättningslös analys av material baserat på människors berättelser om 

sina upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012). Enligt Lundman & Graneheim (2012) 

omfattar den manifesta analysen beskrivningar av det manifesta innehållet (det uppenbara) 

vilket var en anledning till vald analysmetod. Alla manifesta analyser innehåller en viss nivå 

av tolkningar som beskrivs som det underliggande (latenta). Författarna till examensarbetet 

har under sin analys arbetat med en beskrivande (manifest), och textnära rådata med en låg 

nivå av tolkningar (latent). 

Enligt Lundman & Graneheim (2012) kan texten förlora sin mening under 

kondenseringsprocessen om det finns för korta meningsbärande enheter. En utmaning som 

uppstod i den genomförda analysen var att enheterna kunde bli för stora och breda vilket 

gjorde det svårt att urskilja innehållets betydelse, dvs. flera betydelser i samma enhet. En 

annan utmaning var att behålla en röd tråd genom analysen då materialet var mycket stort, 

trots detta framkom deltagarnas beskrivna upplevelser i examensarbetets resultat. I en 

kvalitativ innehållsanalys är den röda tråden betydelsefull för att skapa tillförlitlighet. Alla 

intervjuer lästes och analyserades gemensamt där intervjuerna kondenserades i kategorier. 

En gemensam reflektion och tolkning har gjorts stegvis innan varje kategori har tagits fram. 

Kvalitativ innehållsanalys ger ökad tillförlitlighet och överförbarhet av examensarbetets 

resultat eftersom bägge författarna analyserar datamaterialet enligt samma analysprocess 

(Graneheim m.fl., 2017). Vid slutprodukten har handledaren vidare bekräftat tillförlitligheten 

av resultatet, i relation till metoden. Ur analysen framkom kategorier som besvarade studiens 

syfte. 

I dataanalysen redovisas en tabell på analysförfarandet vilket visar logiken om hur 

underkategorier och kategorier tolkades och kopplades till varandra vilket underlättar för 

läsaren att bedöma arbetets giltighet (Graneheim m.fl., 2017). 

Resultatet i denna uppsats stämde bra överens med tidigare utförd forskning inom detta 

område. Författarna kan ge förslag på hur man kan använda studien i andra sammanhang till 

exempel på andra vårdavdelningar, men läsaren får avgöra om studien är överförbar 

(Lundman & Graneheim, 2012). 

Författarna har en viss förförståelse av det valda fenomenet som studerats, en av författaren 

har arbetat 1 år på den intensivvårdsavdelning där intervjuerna ägde rum. Teoretisk kunskap, 

tidigare erfarenhet och förutfattade meningar finns hos författarna vilket kan påverka 

analysen och kan ha färgat studien. Giltigheten i studien kan bedömas genom citat från 

intervjuerna som presenteras i resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). Författarnas 

förförståelse kan ha påverkat hur författarna valt att ställa frågorna under intervjuerna samt 

hur författarna uppfattat och tolkat intervjumaterialet. Genom en öppen och medveten 

beskrivning av författarnas förförståelse kan läsaren avgöra giltigheten i arbetes 

resultat(Graneheim m.fl., 2017). 
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Under arbetets gång har författarna haft ett tätt och nära samarbete och materialet har 

bearbetats gemensamt. Förförståelsen hanteras genom att diskutera med varandra och lyfta 

frågor som berör självblindhet och självklarhet. Tillsammans har författarna läst mycket 

litteratur av det valda ämnet för att öppna upp för nya infallsvinklar och försökt minimera 

fördomar. Författarna har reflekterat över sin egen situation som utgångspunkt för de 

tolkningar man gjort av intervjupersonernas berättelser. Författarna har reflekterat över sitt 

eget sätt att förstå och tolka materialet vilket varit en styrka och bidragit till ökad 

tillförlitlighet i arbetet (Thomsson, 2010). 

8.3 Etikdiskussion  

Författarna har under arbetets gång beaktat vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Information om studiens syfte och genomförande har tillgodosetts i form av 

skriftlig information till verksamhetschefen och deltagarna i studien. Deltagandet var 

frivilligt och deltagarna informerades om deras rättigheter att närsomhelst kunna avbryta sin 

medverkan utan negativa påföljder. Innan påbörjad intervju fick deltagarna skriva under ett 

informerat samtycke. Materialet från intervjuerna har avkodats och avidentifieras när 

intervjuerna transkriberades. Materialet har även förvarats inlåst i ett säkert 

förvaringsutrymme som endast författarna haft tillgång till, för att säkerställa att 

utomstående inte haft tillgång till uppgifterna. Deltagarna garanterades tystnadsplikt hos 

författarna eftersom deltagarna har svarat på etiskt känsliga frågor. Deltagarna fick 

information om att intervjumaterialet endast kommer att användas i denna studie i ett 

vårdvetenskapligt syfte. Efter godkänt examensarbete kommer allt insamlat material att 

förstöras. Arbetet är etiskt godkänt av Akademin för hälsa vård och välfärd vid Mälardalens 

Högskola i Västerås.  

9 SLUTSATS  

Det är känslomässigt påfrestande för intensivvårdssjuksköterskor att arbeta och delta vid 

beslut att avbryta livsuppehållande behandling. Att bedriva denna form av intensivvård 

upplevs som en utmaning. Det finns inga riktlinjer eller rutiner för hur sjuksköterskorna skall 

hantera sina känslor vid bemötandet av patient och anhöriga i dessa situationer. Det 

föreligger en risk att sjuksköterskor drabbas av moralisk stress och obalans. Sjuksköterskors 

upplevelse av att avbryta livsuppehållande behandling kan förbättras genom en mer gynnsam 

kommunikation i vårdteamet där läkare involverar och lyssnar på sjuksköterskornas unika 

kompetens och synsätt. Genom att stärka vårdteamets samarbete kan beslut om 

livsuppehållande behandling lättare accepteras och upplevas tillfredställande utav 

sjuksköterskor. Sjuksköterskors uppgift att informera, stötta och lindra slutet för anhöriga 

kan underlättas genom att ge anhöriga större utrymme i vårdplaneringen och involveras mer 

i beslutsprocessen. Ett beslut som tas gemensamt i vårdteamet och där anhöriga varit 
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delaktiga kan minska sjuksköterskors upplevelse av kluvenhet och frustration. Ett förbättrat 

teamarbete skulle stärka sjuksköterskans roll och finna större förståelse, samhörighet och 

mening i vården kring dessa patienter.  

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det framgår av resultatet i föreliggande examensarbete att beslut om att avbryta 

livsuppehållande behandling ofta är förknippat med etiska dilemman, som kan orsakas av 

bristfälligt samarbete i vårdteamet. Författarna anser därför att vidare forskning kring 

teamarbete skulle vara av värde, där syftet skulle vara att förbättra och tydliggöra rutiner vid 

beslut att avbryta livsuppehållande behandling. Detta skulle enligt författarna bidra till att 

stärka intensivvårdssjuksköterskors roll i vården vid dessa beslut.  
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BILAGA A; MISSIVBREV VERKSAMHETSCHEF 

 

 

 

Till verksamhetschef för intenssivvårsavdelningen. 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie ”Upplevelser vid avbrytande av 
livsuppehållande behandling” 

Vi heter Anna Holén och Lisa Frick och studerar vid Mälardalens högskola (MDH), Västerås. Vi läser 

specialistsjuköterskeprogramet med inriktning intensivvård. I utbildningen ingår magisteruppsats och 

vi har valt att studera sjuksköterskors upplevelser vid avbrytande av livsuppehållande åtgärder på 

intensivvårdsavdelning. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det innebära att vi 

behöver intervjua minst 10 sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning intensivvård som 

arbetat minst ett år. Varje intervju kommer att ta ca 30-60min och kommer behöva göras i anslutning 

till arbetsplatsen och på deras arbetstid. Självklart kommer intervjuerna anpassas så det inte stör 

verksamheten. Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan 

förklaring.   

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras med 

respekt för konfidentialitet enligt General Data Protection Regulation (GDPR).  

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar del av verksamhetens tid. Fördelar hänger 

samman med att ni kommer få tillgång till studiens resultat som kan komma att bidra med kunskap 

inom valt område som har nytta för er verksamhet. 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien förväntas bidra med ökad kunskap i hur sjuksköterskor upplever beslut vid avbrytande av 

livsuppehållande åtgärder. Detta kan bidra till förbättring av rutiner kring dessa beslut.  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. Det 

färdiga arbetet kommer också att publiceras i högskolans publikationsdatabas, DiVA. Ni kommer 

också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare information lämnas av 

Anna Holén                           Lisa Frick                       
073-9362446                            076-6123737    
E-post: ahn18023@student.mdh.se             E-post: lfk18001@student.mdh.se  

Handledare: Med dr, Senior lektor Helena Lööf   

E-post: helena.loof@mdh.se 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

Datum 181207 

mailto:ahn18023@student.mdh.se
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BILAGA A; MISSIVBREV VERKSAMHETSCHEF  

Samtycke till genomförande av projektet 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska genomföras. 

Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA B; MISSIVBREV SJUKSKÖTERSKOR  

 

                                                                                                 

Tillfrågan om deltagande i studie om sjuksköterskors upplevelse vid 

avbrytande av livsuppehållande behandling 

Vi heter Anna Holén och Lisa Frick och studerar vid Mälardalens högskola (MDH), Västerås. Vi läser 
specialistsjusköterskeprogramet med inriktning intensivvård. I utbildningen ingår magisteruppsats och 
vi har valt att studera sjuksköterskors upplevelser vid avbrytande av livsuppehållande åtgärder på 
intensivvårdsavdelning. Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att bli intervjuad där intervjun spelas in på 

ljudbandspelare för att vi lättare ska få med alla detaljer. Sedan kommer intervjuerna skrivas 

ut och analyseras för att sedan hitta mönster som sedan färdigställs i resultat. Intervjun 

beräknas ta ca 30-60min.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig eller din arbetsplats.  

Du kommer att få skriva på ett samtyckeangående din medverkan i studien i samband med 

intervjun. Vi kommer att kontakta dig för att bestämma tid för intervjun om du väljer att 

medverka. 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Holén                             
073-9362446    
E-post: ahn18023@student.mdh.se 
 
Lisa Frick 
076-6123737 
E-post: lfk18001@student.mdh.se       
 
Handledare: Med dr, Senior lektor Helena Lööf’ 
E-post: helena.loof@mdh.se 
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mailto:lfk18001@student.mdh.se
mailto:helena.loof@mdh.se


34 

BILAGA B; MISSIVBREV SJUKSKÖTERSKOR 

Samtycke till att deltaga i studien ”Upplevelser vid avbrytande av livsuppehållande 

behandling” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta  i studien ”Avbrytande av livsuppehållande behandling”, och jag 

samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

_______________________________ 

Datum 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA C; INTERVJUGUIDE  

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat inom intensivvården som sjuksköterska? 

- När gick du din vidareutbildning till specialistsjuksköterska?  

Inledande fråga 

- Skulle du kunna berätta för mig om din upplevelse som sjuksköterska utifrån en/eller 

flera händelser/situationer då man tagit ett beslut om att avbryta livsuppehållande 

behandling inom intensivvårdsavdelningen?  

Följdfrågor 

- Kan du berätta mer om detta? 

- Hur tänkte du?  

- Hur kände du?  

- Hur upplevde du beslutet? (Relaterat till Patient, anhöriga och kollegor).  

- I vilken utsträckning kände du dig som sjuksköterska delaktig i detta beslut? 

- Hur upplevde du tiden innan beslutet togs? 

- Finns det tydliga rutiner kring dessa beslut? Om ja, följs dessa? 

 

Avslutande fråga 

- Hur upplever du besluten generellt? 

 

Något övrigt som du tänker eller känner borde framkomma i relation till frågorna?  



  



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


