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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På intensivvårdsavdelningen vårdas kritiskt sjuka patienter där 20–35 procent 
avlider. Det finns utformade riktlinjer som ska underlätta beslut om livsuppehållande 
behandling. Värdiga avslut förutsätter ett välfungerande multidisciplinärt team. IVA-
sjuksköterskan ansvarar för bedömning, planering, analys, genomförande och utvärdering i 
omvårdnaden av kritiskt sjuka patienter. Det kan vara av betydelse att involvera närstående 
då intensivvårdspatienten ofta saknar förmåga att kommunicera. 
Intensivvårdssjuksköterskan (IVA-sjuksköterskan) ansvarar för att symtomlindra och skapa 
en behaglig miljö runt patient och närstående i den palliativa vården. Etiska dilemman kan 
uppstå till följd av olika övertygelser mellan professioner och i interaktion med patienten.  

Syfte: Syftet är att beskriva IVA-sjuksköterskans upplevelse av att avsluta pågående 
livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård.  

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Sex stycken subkategorier resulterade i två stycken kategorier. Subkategorierna 
Samordna och förmedla, Samspel med närstående och Otydligheter som försvårar arbetet 
resulterade i kategorin Avslutande av livsuppehållande behandling. Subkategorierna Att 
acceptera svåra beslut, Känsla av frustration och Att avsluta vården värdigt resulterade i 
kategorin Palliativt vårdande.  

Slutsats: IVA-sjuksköterskan har olika uppfattningar om sin roll i beslut om avslutad 
livsuppehållande behandling. Genom att utforma lokala riktlinjer inom området och 
involvera IVA-sjuksköterskan ökar möjligheten för patient och närstående att vårdas på lika 
villkor.  

Nyckelord: Beslutprocess, etik, intensivvård, kommunikation, palliativ vård 



 

ABSTRACT 

Background: In the intensive care unit there are treated critically ill patients, where 20-35 
percent will not survive. Guidelines have been developed for end of life treatment to facilitate 
the decision making. A worthy end requires a well-functioning multidisciplinary team. 
Intensive-care nurse is responsible for the assessment, planning, analysis, implementation 
and evaluation of the care of critically ill patients. It’s important that family are being 
involved when the patient is not able to communicate. There are ethical dilemmas as a result 
of different opinions among professions and the patient. Intensive care nurse is responsible 
for relieving symptoms and creating a comfortable environment around the patient and 
families.  

Purpose: The purpose is to describe the intensive care nurse's experience of withdrawal of 
life-sustaining treatment and proceed to palliative care.  

Method: Qualitative method with semi-structured interviews. 

Result: Six subcategories resulted in two categories. The subcategories Coordinate and 
communicate, The interaction with patient and family’s and Obscurity that complicates 
work resulted in the category End of life support treatment. Subcategories To accept difficult 
decisions, A feeling of frustration and To end the care worthy resulted in The palliative care 
category. 

Conclusion: The intensive care nurse's experience of their responsibility in decisions on life 
support treatment varies. By constructing guidelines and involving the intensive care nurse, 
the chances of patient and family’s receive equal care. 

Keywords: Decision making, communication, ethics, intensive care, palliative care  
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1 INLEDNING 

Genom tidigare erfarenhet inom intensivvård och verksamhetsförlagd utbildning har vi fått 
ta del av övergången från livsuppehållande behandling till palliativ vård. Som grundutbildade 
sjuksköterskor har vi medverkat i bra och mindre bra beslut när det kommer till att avsluta 
den kurativa vården. Utgångsläget ser olika ut och beslutsprocessen blir aldrig densamma, 
något som vanligtvis väcker starka känslor bland vårdpersonalen. Det har också uppstått 
diskussioner om avslutad livsuppehållande behandling på samtliga praktikplatser under 
utbildningens gång. Vi kan konstatera att på intensivvårdsavdelningar vårdas svårt sjuka 
patienter där många beslut om att avstå eller avbryta behandling behöver tas. Vi ser det som 
en fördel att intensivvårdssjuksköterskan (IVA-sjuksköterskan) är delaktig i beslut om 
avslutad livsuppehållande behandling då de tillbringar mycket tid tillsammans med patient 
och närstående. Ämnet är komplext och innefattar etiska aspekter och frågor om vad som är 
rätt och fel. Vår upplevelse är att många IVA-sjuksköterskor har känslor och åsikter om 
huruvida vården på en intensivvårdsavdelning ska begränsas eller inte. Detta har bidragit till 
vårat intresse att undersöka IVA-sjuksköterskor syn på att avsluta livsuppehållande 
behandling och övergå till palliativ vård.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden framkommer riktlinjer för beslut vid livshotande sjukdom, brytpunktssamtal, 
det multidisciplinära teamets betydelse, Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och 
närståendes roll i beslut om avslutad livsuppehållande behandling. Kommunikation och 
etiska aspekter presenteras i bakgrunden som centrala områden inom beslut och palliativ 
vård. Därefter beskrivs den palliativa vården som innefattar IVA-sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar och känslor. Uppsatsens teoretiska referensram utgår från Løgstrups 
teori om det etiska kravet.  

2.1 Beslut om avslutad livsuppehållande behandling  
Intensivvård innebär vård av kritiskt sjuka människor på avancerad nivå, ändå avlider 20–35 
procent av alla patienter på en intensivvårdsavdelning (Puntillo et al., 2001; Mercadante, 
Gregoretti & Cortegiani, 2018). När patienten anländer till intensivvårdsavdelningen inriktas 
vården på att rädda liv till dess att andra riktlinjer presenteras (Escher et al., 2018). Svensk 
förening för anestesi och intensivvård (SFAI, 2012) har tagit fram riktlinjer i syfte att stödja 
och vägleda vårdpersonalen (SFAI, 2012). Vården ska om möjligt vara patientcentrerad och 
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ges utifrån patientens förutsättningar och värderingar (Wiegand, MacMillan & dos Santos, 
2015). Kritiskt sjuka patienter som skrivs in på intensivvårdsavdelningen saknar ofta 
förmåga att uttrycka sin vilja och delta i diskussionen avseende satsningar och begräsningar 
av vården. Om riktlinjer saknas i en akut situation är det intensivvårdsläkarens ansvar att ta 
beslut om patientens fortsatta vård. IVA-sjuksköterskan förmedlar patientens tillstånd och 
eventuella önskemål och kommer därför att ha en betydelsefull roll i beslut om att avsluta 
livsuppehållande behandling. Beslut om begränsningar och avslutad vård kan vara en källa 
till stress bland IVA-sjuksköterskor (Guidet et al., 2018). Övergången från kurativ (botande) 
till palliativ vård utgörs av en beslutsprocess där multidisciplinära team samarbetar (Escher 
et al., 2018).  

2.1.1 Riktlinjer för beslut vid livshotande sjukdom 

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI, 2012) har utifrån Socialstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd om livsuppehållande behandling tagit fram riktlinjer som syftar 
till att stödja och vägleda intensivvårdsläkare vid val av behandlingsstrategi hos patienter 
med livshotande tillstånd (SOSFS 2011:7). Riktlinjerna fungerar som vägledning vid val av 
behandling, där beslut om begränsningar i medicinska åtgärder måste tas. Ansvarig läkare 
eller en fast vårdkontakt ska rådgöra med ytterligare en yrkesutövare utifrån patientens 
sjukdomstillstånd och behandlingsmöjlighet. Beslutet ska tas efter att patient och närstående 
informerats och involverats i beslutsprocessen. Avsaknad av beslut om 
behandlingsbegränsningar innebär att fulla insatser ska utföras. Om vårdbegränsningar 
saknas eller behandlingsstrategier utesluts måste de preciseras och tydliggöras. Val av 
behandlingsstrategi skall i sin tur baseras på etiska principer, medicinsk vetenskap och 
beprövad erfarenhet (SFAI, 2012).  

Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening (2018) har utformat etiska 
riktlinjer för ställningstagande till att avstå från och/eller avsluta livsuppehållande 
behandling. Riktlinjerna är utformade med utgångspunkt i SOSFS (2011:7). Anvisningarna 
ger vårdgivaren vägledning i beslut där handläggning och diskussion anpassas utefter varje 
individ. De etiska riktlinjerna är utformade på ett sätt som ska gynna patienten. 
Vårdpersonal ska samtala med patienten om osäkerhet avseende den livsuppehållande 
behandlingens nytta. Om patienten saknar förmåga att uttrycka sin vilja eller medverka ska 
läkare ta beslut om hans eller hennes fortsatta vård. En palliativ vårdplan upprättas vid 
beslut om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling (Svenska Läkaresällskapet & 
Svensk sjuksköterskeförening, 2018). Regleringsinriktade strategier grundar sig på förståelse 
och överensstämmelse med lagar och förordningar (Bjørshol et al., 2015). 

2.1.2 Brytpunktssamtal 

När patienten drabbas av en obotlig sjukdom och inte svarar på given behandling är det 
vårdpersonalens uppgift att hjälpa patienten i övergången till palliativ vård genom 
brytpunktsamtal (Svenska palliativregistret, 2015). I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30) ska patienten erhålla individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, 
genomförda undersökningar samt aktuell vård. Eftersom patienter i livet slutskede ofta 
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saknar förmågan att förstå information ska närstående informeras. I brytpunktsamtalet ska 
det tydliggöras att patienten befinner sig i livets slutskede samt att livsförlängande 
behandlingar inte längre gynnar patienten, varav vården övergår till att vara 
symtomlindrande och inriktad på att upprätthålla livskvalitet. Samtalet ska ledas av ansvarig 
läkare där gärna ansvarig sjuksköterska får medverka (Svenska palliativregistret, 2015). 

2.1.3 Det multidisciplinära teamets betydelse 

Beslut om avslutad livsuppehållande behandling är en gemensam process som involverar ett 
multidisciplinärt team (Puntillo et al., 2001). Teamet består av olika professioner som 
specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Intensivvården beskrivs som 
en av de mest resurskrävande avdelningarna, både vad gäller medicinteknisk utrustning och 
personal (Svenska intensivvårdsregistret, [SIR], 2018). IVA-sjuksköterskan genomför 
bedömningar i sitt omvårdnadsarbete och får kunskap om patientens och närståendes 
önskemål som en del i beslutsfattandet (Puntillo et al., 2001). Patientens autonomi ligger till 
grund för beslut om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling. Svensk sjukvård är 
enligt lag skyldiga att utgå från patientens vilja och önskemål. Det förutsätter att sjukvården 
genomför bedömningar av patientens psykiska status och försäkrar sig om att patienten och 
närstående har förstått given information samt konsekvenserna av att inte fortsätta den 
livsuppehållande behandlingen (SOSFS 2011:7). Intensivvårdsläkaren ansvarar för att 
undersöka patienten, ge expertråd, ta snabba beslut och avgöra behandlingens intensitet. De 
beskriver sig själva som ledare i beslutet om palliativ vård men tydliggör sin konsultaterande 
roll. Det slutgiltiga beslutet tas vanligtvis utav patientansvarig läkare och inte av 
intensivvårdsläkaren (Cullati et al., 2018).  

Intensivvårdsläkaren ska kunna identifiera behov och initiera palliativ vård i livets slutskede. 
De ska även genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående samt tillämpa 
grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande på fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov (Socialstyrelsen, 2015). Hemmaklinikens läkare tar beslut om 
att avsluta livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård och ansvarar för 
patientens kropp, varav de anses ha kontroll över liv och död (Pecanac & Schwarze, 2016). En 
del läkare konsulterar IVA-sjuksköterskan i beslut om att avsluta livsuppehållande 
behandling och ser därför deras roll som betydelsefull i teamet. Sannolikheten att IVA-
sjuksköterskans åsikter beaktas anses större om läkare sinsemellan har skilda uppfattningar 
om fortsatt livsuppehållande behandling (Gallagher et al., 2014). En värdig avslutad 
livsuppehållande behandling förutsätter ett välfungerande multidisciplinärt team bestående 
av olika professioner som arbetar parallellt med varandra (Sibbald, Downar & Hawryluck, 
2007). Den viktigaste faktorn för att underlätta övergången från livsuppehållande behandling 
till palliativ vård är konsensus bland vårdpersonal, närstående och patient (Badger, 2005).  

2.1.4 Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

Som intensivvårdssjuksköterska ska bedömning, planering, analys, genomförande och 
utvärdering ingå i omvårdnaden av kritiskt och akut sjuka patienter. Arbetet genomsyras av 
ett förebyggande och risktänkande förhållningssätt (Fröjd, Larsson & Wallin, 2009). I 
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kompetensbeskrivningen för IVA-sjuksköterskor ingår det att utgå från patientens 
individuella omvårdnadsbehov och vårda akut, kurativt, rehabiliterande och palliativt 
(Riksföreningen för anestesi & intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). IVA-
sjuksköterskan genomför dagligen utvärdering av patienten och ansvarar för omvårdnaden 
(Badger, 2005). IVA-sjuksköterskan ska kunna identifiera och hantera komplexa 
frågeställningar samt agera professionellt gentemot patienter och närstående utifrån ett 
etiskt förhållningssätt. Det handlar om att initiera och samverka med olika professioner och 
team för ett optimalt omhändertagande (Riksföreningen för anestesi & intensivvård och 
svensk sjuksköterskeförening, 2012). IVA-sjuksköterskan ska vara patientens förespråkare i 
beslut och ansvarar för att förmedla hans eller hennes vilja. De ska även främja patientens 
välbefinnande och hjälpa dem att förstå vårdplanen. Om patienten upplever att vården som 
föreslås av behandlande läkare är för aggressiv, kan IVA-sjuksköterskan ifrågasätta valet av 
behandling. De ska också föra patientens talan när patienten själv saknar förmåga att 
kommunicera. Det kan leda till konflikter mellan sjuksköterskor och läkare där IVA-
sjuksköterskan känner att de står mellan läkarens direktiv och patientens önskemål (Pecanac 
& Schwarze, 2016). IVA-sjuksköterskan ska uttrycka patientens åsikter och specificera 
patientens försämrade tillstånd. De ska sedan förmedla information till läkare och 
närstående och samtidigt stödja dem i beslutet genom förtroende och empati. Ju mer 
erfarenhet och kunskap IVA-sjuksköterskor har, desto troligare är det att de engagerar sig, 
och kan påverka läkarens beslut. IVA-sjuksköterskor känner obehag och blir mer avvaktade i 
beslutsfattandet när det finns osäkerhet i patientens prognos (Gallagher et al., 2014). IVA-
sjuksköterskan beskriver sig emellanåt exkluderad vid svåra samtal, vilket kan leda till 
irritation Brooks et al., 2017). När läkare inte tar hänsyn till IVA-sjuksköterskors åsikter 
känner de sig också frustrerade och utanför varav de blir mer benägna att ta en passiv roll i 
beslutet. IVA-sjuksköterskan ansvarar för att vara närvarande i möte med närstående och 
säkerställa att de förstått given information samt kan svara på eventuella frågor (Gallagher et 
al., 2014).  

2.1.5 Närståendes delaktighet och känslor 

Eftersom intensivvårdspatienter ofta saknar förmåga att ta beslut kan närstående behöva 
föra patientens talan (Frivold, Slettebø, Heyland & Dale, 2017). Hartog och Reinhart, (2018) 
beskriver hur närstående kan få olika roller på en intensivvårdsavdelning och där de direkt 
påverkas genom att bevittna en livshotande sjukdom eller se sin anhörige avlida. IVA-
sjuksköterskan anses ha en informerande roll när patienten är medvetslös (Hartog & 
Reinhart, 2018). En av de främsta utmaningarna inom intensivvården kan bland annat vara 
att involvera närstående. De kan underlätta beslut men samtidigt skapa konflikter i teamet 
(Grignoli, Di Bernardo & Malacrida, 2018). Närstående till intensivvårdspatienter löper stor 
risk att själva utveckla ohälsa. Det kan bero på osäkerhet och rädsla över patientens kritiska 
tillstånd samt miljön på intensivvårdsavdelningen (Frivold et al., 2017). Vårdpersonal bör 
därför ta hänsyn till närståendes psykiska tillstånd när de involveras i beslut om patientens 
vård (Grignoli et al., 2018). Vanliga symtom som kan uppstå i samband med palliativ vård är 
psykisk och fysisk ångest, depression, rädsla, trötthet och posttraumatisk stress (Mercadante 
et al., 2018). Närstående beskrivs kunna bli traumatiserade till följd av upplevelser, som ofta 
uppstår plötsligt samtidigt intensivvårdsmiljön i sig kan vara påfrestande för deras hälsa. 
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Närstående kan lida av akut familjeintensivvårdssyndrom, som karaktäriseras av kognitiv 
avtrubbning, hjälplöshet, sorg, vilket påverkar deras förmåga till delaktighet i den akuta 
situationen och medverkan i brytpunktssamtal. Den långsiktiga psykiska responsen kallas 
postintensivvårdssyndrom som innebär ökad oro, depression, posttraumatisk stress och 
komplicerad sorg (Hartog & Reinhart, 2018). Närstående kan också ha orealistiska 
förväntningar på vården. Det kan bidra till att närstående ifrågasätter beslut om avslutad 
livsuppehållande behandling eftersom som det anses underförstått att patienter som vårdas 
på en intensivvårdsavdelning ska överleva Detta ställer krav på att vårdpersonalen har en god 
kommunikation och förmåga att samspela med närstående (Frivold et al., 2017). 

2.2 Kommunikation 
En välfungerande kommunikation mellan professionerna är av betydelse då IVA-
sjuksköterskan förmedlar patientens fysiska, sociala och andliga symtom (Brooks, Manias & 
Nicholson, 2017). IVA-sjuksköterskan kan genom en god kommunikationsförmåga och 
stödjande funktion underlätta beslut för läkare och bör därför involveras i samtalen om 
avslutad livsuppehållande behandling (Ho et al., 2011). Det kan uppstå etiska svårigheter när 
brytpunktssamtal inte hunnit genomföras innan patienten blivit för sjuk. IVA-sjuksköterskor 
och läkare ansåg att vårdbegränsningar bör om möjligt diskuteras innan patienten flyttas till 
intensivvårdsavdelningen. Kommunikationsproblem och konflikter mellan professioner som 
påverkar beslut om palliativ vård (Brooks et al., 2017). IVA-sjuksköterskor beskriver vikten 
av att kunna förklara tillstånd och situation för patient och närstående. Hur och på vilket sätt 
informationen presenteras blir avgörande för närståendes insikt och acceptans. Det handlar 
också om att avgöra hur mottaglig närstående är för olika information och samtidigt kunna 
känna av vilken typ av frågor som kan ställas. En välfungerande kommunikation leder 
därmed till en stödjande funktion och främjar närståendes acceptans (Wigand, Cheon & 
Netzer, 2018). 

2.3 Etiska aspekter  
Inom intensivvården tas ofta beslut om huruvida livsuppehållande ingrepp och behandlingar 
bör fortlöpa, begränsas eller avslutas. IVA-sjuksköterskan är inblandade i svåra och 
komplexa etiska situationer som involverar allvarligt sjuka patienter tillsammans med deras 
närstående och andra medlemmar i det multidisciplinära teamet. Att ta itu med etiska 
problem och lösa etiska dilemman tar tid, engagemang och kräver samarbete. Etiska 
överväganden förutsätter ärlighet och respekt av individens integritet. Hälso- och 
sjukvårdspersonal ska vara uppriktiga i den information som lämnas ut till patienter och 
närstående för att främja deras delaktighet i diskussioner (Wiegand et al., 2015). 
Beslutsfattande samtal förutsätter kunskap, övertygelse och etiska ställningstaganden inom 
teamet (Puntillo et al., 2001). När beslut om livsuppehållande behandling tas i akuta 
situationer kan det uppstå brister i säkerhet och övertygelse, vilket kan upplevas obehagligt 
och skapa tveksamheter bland patient och vårdpersonal. Etiska och moraliska problem 
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beskrivs uppstå som ett resultat av olika värden och övertygelser mellan professioner och i 
interaktion med patienten. Palliativ vård innefattar respekt av patientens autonomi där 
självbestämmanden ligger till grund för vården. Samtidigt förbises ofta deras vilja på grund 
av det kritiska tillståndet, då patienten anses vara alltför sjuk för att avgöra vilken vårdnivå 
som är rimlig (Fernandes & Moreira, 2013). Därav är det av betydelse att involvera patienten 
i ett tidigt skede när han eller hon kan uttrycka sin egen vilja (Yi Lin Lee et al., 2018). Beslut 
om intensitet av vården ligger hos läkaren, samtidigt som patientens önskemål har betydelse. 
Intensivvård behöver inte innebära fulla åtgärder utan kan begränsas genom att avstå från 
olika typer av behandlingar. Vid val av behandling tar vårdpersonalen hänsyn till patientens 
förutsättningar till ett värdigt liv efter avslutad intensivvård. Etiska dilemman kan också 
uppstå när närstående och patientens vilja skiljer sig åt (Guidet et al., 2018). Vid komplexa 
patientfall kan konflikter mellan läkare uppstå och äventyra patientens säkerhet och 
vårdkvalitet. Det kan leda till att intensivvården förlängs och patienten utsätts för onödigt 
lidande, vilket påverkar IVA-sjuksköterskan känslomässigt (Cullati et al., 2018). 

2.4 Palliativ vård 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar målet med palliativ vård som förbättring av 
livskvalité för patienter och deras närstående genom förebyggande och lindrande av lidande 
för att snabbt identifiera, bedöma och behandla smärta och andra problem såsom fysiska, 
psykosociala och andliga (World health organization, 2018). Utvecklingen av den palliativa 
vården inom intensivvård beskrivs generellt långsammare än allmän palliativ vård. 
Anledningen anses vara otillräcklig utbildad vårdpersonal samt närståendes avsaknad av 
insikt eller förståelse för patientens kritiska prognos (Ganz & Sapir, 2018). 

IVA-sjuksköterskans ansvarsområde för palliativ vård inom intensivvård innefattar 
symtomhantering, kommunikation om mål samt emotionellt och praktiskt stöd till 
närstående (Nelson et al., 2010). Vanligt förekommande symtom hos patienter som vårdas 
palliativt på intensivvårdsavdelningar är smärta, törst, ångest, sömnstörningar och andnöd 
(Mercadante et al., 2018; Su et al., 2018). I IVA-sjuksköterskans uppgift ingår det att skapa 
en behaglig miljö runt patienten i livets slutskede. De skapar tid för närstående att umgås 
med patienten i lugn och ro samtidigt som de uppmärksammar läkare på bristfällig effekt på 
givna symtomlindrande läkemedel (Gallagher et al., 2014). 

IVA-sjuksköterskor beskrivs uppleva osäkerhet i palliativ vård när det kommer till 
kontinuitet, intensitet och frekvens. De känner prestationsångest och höga förväntningar på 
att vården ska avslutas på ett värdigt sätt (Ganz & Sapir, 2018). Vid jämförelse mellan 
sjuksköterskor och läkare beskrivs IVA-sjuksköterskan som mer säker i den palliativa vården 
då de spenderar mer tid hos patient och närstående (Brooks et al., 2017). Det finns flera 
faktorer som bidrar till stress för IVA-sjuksköterskor. Det kan handla om otydliga riktlinjer 
från läkare, oerfaren personal, konflikter inom teamet och brister i omvårdnaden. IVA-
sjuksköterskan ställs ibland inför kliniska situationer där tydliga riktlinjer saknas. Det finns 
en kunskapsbrist i deras upplevelse av övergången från kurativ behandling till palliativ vård. 
En del dödsfall upplevs också svårare för personal att hantera än andra. IVA-sjuksköterskor 
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upplever det svårare att övergå till palliativ vård när patienten är ung, har svårhanterliga 
symtom och när närstående saknar förståelse för patienten sjukdomstillstånd. IVA-
sjuksköterskor anser att stödja närstående med mycket känslor kräver ofta tid, resurser och 
mer praktiskt arbete (Badger, 2005). 

2.5 Teoretisk referensram 
Uppsatsens teoretiska referensram och vårdvetenskapliga synsätt utgår från Knud Eijler 
Løgstrups teori. Teorin utgörs av det outtalade och radikala etiska kravet som uppstår mellan 
två individer. Kravet är individuellt och varierar från förhållande till förhållande samtidigt 
som det är ett samspel mellan ett hänsynstagande och en hänsynslöshet. Genom att vårda 
intensivvårdspatienter ställs direkt ett krav på att vårdpersonalen ska bemöta patienten med 
respekt. Som vårdpersonal och intensivvårdssjuksköterska faller det sig naturligt att vara den 
som genom osjälviskhet handlar utifrån patientens premisser (Løgstrup, 1992). 

2.5.1 Det etiska kravet  

Løgstrup (1992) beskriver människans tillit till varandra genom att vi utgår ifrån att 
människan är god innan motsatsen är bevisad. Genom att visa tillit utlämnar individen sig 
själv och reagerar känslomässigt när tilliten missbrukas. Kravet finns i varje förhållande till 
en annan människa och är ofta outtalat men inte synonymt med den andra människans 
önskan eller krav. Det skulle endast vara en tillfällighet om kraven hos två individer 
sammanfaller. Individen tror sig veta vad som gynnar den andre och kan utifrån detta handla 
i olika situationer. Om två individer har samma värderingar och tycker lika, skulle det saknas 
diskussioner som utvecklar själva relationen. Godhet innebär en eftergivenhet medan kärlek 
är en inställsamhet som styr sanningen. Den enskilde måste själv från olika förhållanden 
avgöra vad kravet går ut på och vad som bäst gagnar den andra utifrån hans eller hennes 
livsförståelse. Løgstrup (1992) skriver att utvecklingen av vänskap kan bidra till svårigheter 
att vara rak och ärlig då det uppstår en rädsla av att såra den andre. Ju mer människor binds 
samman i en vänskap, desto mer känslor utvecklas, och ju svårare blir det att vara uppriktig i 
ett förhållande (Løgstrup, 1992). 

Løgstrup (1992) talar om kravet utifrån dess radikalitet och sociala normer. Kravet anses 
radikalt eftersom det är outtalat. Den enskilde måste tänka och handla osjälviskt, om det ska 
leda till ett lyckat resultat för den andre. Løgstrup (1992) beskriver radikaliteten där 
individen ställer medvetna och omedvetna krav på varandra. Individer kan ställa krav på 
varandra i situationer där den ena får en utsatt position och den andre får en stödjande roll. 
Genom sociala normer uppstår också ett krav, som antingen efterlevs rutinmässigt eller som 
individen måste ta ställning till. Det finns rutinmässiga normer som omedvetet utvecklas i 
samband med att individen befinner sig i sociala sammanhang. Normer som individen 
behöver ta ställning till bygger på att han eller hon ifrågasätter och handlar medvetet 
(Løgstrup, 1992). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Beslut om att avsluta livsuppehållande behandling på intensivvårdsavdelningen är vanligt 
förekommande där övergången till palliativ vård involverar ett multidisciplinärt team samt 
patient och närstående. IVA-sjuksköterskan ansvarar enligt kompetensbeskrivningen för att 
initiera och samverka med hela vårdteamet för att patienten ska få bästa möjliga 
omhändertagande. Detta gäller även när beslut tagits om att avsluta kurativ behandling. 
Olika yrkeskoder, etiska och medicinska riktlinjer samt lagar och författningar kan uppfattas 
motsägelsefulla när det kommer till beslutsfattandet och den palliativa vården. 
Förutsättningar för att vårda palliativt på en intensivvårdsavdelning varierar och betraktas 
som en komplex situation där IVA-sjuksköterskan känner stress och frustration över att den 
avslutande vården ska bli värdig. Det finns ett etiskt krav mellan två individer där IVA-
sjuksköterskan måste ta reda på patientens livsförståelse och använda det till hans eller 
hennes fördel i vården. Flertalet studier fokuserar på hur själva beslutfattandet går till men 
det finns begränsad forskning om hur IVA-sjuksköterskor upplever hela vårdförloppet, från 
att patienten anländer tills att beslutet tas och hur den palliativa vården fortlöper. Det är 
därför av betydelse att undersöka IVA-sjuksköterskans upplevelse av att avsluta behandling 
på en intensivvårdsavdelning under hela processen för att tydliggöra deras roll och samtidigt 
få en förståelse för varför det uppstår etiska diskussioner. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva IVA-sjuksköterskans upplevelse av att avsluta pågående 
livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård. 

5 METOD 

I följande avsnitt redogörs design, urval och datainsamling och analysen för examensarbetet 
samt förförståelsen kring ämnet. 

5.1 Design 
Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes då studiens syfte var att beskriva 
IVA-sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2018; Polit & Beck, 2017). 
Studien utgörs av en deskriptiv design med induktiv ansats. 
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5.2 Urval och datainsamling 
Uppsatsens urval av informanter genomfördes strategiskt, alltså ändamålsenligt. Verksamma 
IVA-sjuksköterskor på allmänna intensivvårdsavdelningar tillfrågades att delta i 
examensarbetet. En heterogen urvalsgrupp eftersträvades där både män och kvinnor 
inkluderades (Henricson & Bilhult, 2017). Inklusionskriterier för deltagande var verksamma 
IVA-sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet inom allmän intensivvård. 
Exklusionskriteriet för deltagande var sjuksköterskor som saknar intensivvårdsutbildning. 

Intervjuerna genomfördes på två sjukhus i Mellansverige. Verksamhetscheferna på 
respektive intensivvårdsavdelning kontaktades via e-post och erhöll ett informerande brev 
(Bilaga A). Cheferna fick även skriftligen godkänna genomförandet av examensarbetet på 
avdelningen och därefter kunde informanter rekryteras (Bilaga B). Avdelningscheferna 
skickade ut en allmän inbjudan med bifogat missivbrev via e-post till IVA-sjuksköterskor. 
Informanterna fick därefter kontakta författarna och frivilligt anmäla sitt intresse att delta. 
Deltagarna fick också skriva under en samtyckesblankett. Antalet informanter rekryterades 
fortlöpande och blev slutligen 5 stycken på respektive sjukhus, totalt 10 stycken, vilket också 
var det tilltänka antalet informanter. 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med IVA-sjuksköterskor. En 
semistrukturerad intervjuguide användes med fördelen att intervjuaren kunde ställa frågor 
utifrån ett generellt perspektiv med öppna frågor som gav utrymme för utvecklade svar 
(Bryman, 2018). Frågorna var utformade i en intervjuguide med möjliga följdfrågor (Bilaga 
C). En pilotintervju genomfördes i syfte att kontrollera intervjufrågornas relevans och 
mättnad (Danielsson, 2017a) Pilotintervjun fortlöpte på ett meningsfullt sätt i relation till 
syftet, och det genomfördes inga revideringar i intervjuguiden, varpå intervjun inkluderades i 
resultatet. Pilotintervjun genomfördes gemensamt av båda författarna för att dra lärdom av 
varandra och möjliggöra att kommande intervjuer genomfördes på liknande sätt (Danielsson, 
2017a). Intervjuerna genomfördes fortlöpande efter att informanter uppgett sitt intresse att 
delta. Utöver pilotintervjun delades intervjuerna jämnt upp mellan författarna. Intervjuerna 
utfördes i avskilda rum på informanternas arbetstid. Tiden på intervjuerna varierade mellan 
23 till 30 minuter = median 25 minuter. Digital diktafon användes för att spela in 
intervjuerna. Författarna transkriberade de intervjuer de själva genomfört och därefter 
påbörjades analysen av arbetet. 

5.3 Analys 
För att analysera det insamlade materialet användes innehållsanalys med manifest ansats, 
vilket möjliggör förståelse av det beskrivande innehållet. Innehållsanalysen kan generellt 
innebära en viss nivå av tolkning av data. Bearbetningen av materialet utfördes stegvis i den 
manifesta analysen. Processen beskrivs ske genom reducering, destillering samt 
kondensering enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Respektive författare transkriberades fortlöpande sina genomförda intervjuer enligt en 
transkriberingsmall som utformats av författarna. Efter att allt material transkriberats lästes 



10 

intervjuerna grundligt ett flertal gånger för att få en djupare förståelse av materialet. Vid 
genomgång av intervjumaterialet studerades kontexten i relation till syftet med 
examensarbetet. Målet var att kartlägga helheten i intervjumaterialet. Utifrån detta 
genomfördes innehållsanalysen där meningsbärande enheter plockades ut för att sedan 
jämföra dem med varandra och analyserade dem i en analysmatris, se exempel (Tabell 1). De 
meningsbärande enheterna kondenserades gemensamt till en beskrivning av texten. 
Kondenseringen genomfördes utifrån en helhetssyn och delades in i koder. Koderna 
jämfördes utifrån likheter, olikheter och motsvarigheter som därefter sorterades i 
subkategorier och kategorier. Kategorierna blev kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen 
(Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim et al., 2017). Under innehållsanalysen framkom 
sex stycken subkategorier, vilka kondenserades till två stycken kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på analysmatris 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”… bra kommunikation 
med den som har varit 
patientansvarig doktor, så 
man känner sig trygg, alla 
måste vara med och förstå 
vad är det vi gör…”  

Kommunicera med 
patientansvarig läkare 

Trygghet Samordna och 
förmedla 

 

 

Avslutande av 
livsuppehållande 
behandling 

 

”… väldigt bra att veta 
exakt vad som har sagts 
och om man säger samma 
saker och att man vet hur 
anhöriga har reagerat…”  

Reaktion hos anhöriga Samma 
information 

Samspel med 
närstående 

 

”… flyttas dem till 
hemavdelningen. Det är en 
lugnare miljö och krasst 
sett så behövs 
intensivvårdsplatsen…” 

Begränsade 
intensivvårdsplatser 

Resursbrist Känsla av 
frustration 

Palliativt 
vårdande 

 

5.4 Förförståelse 
Förförståelse innebär tidigare kunskaper och erfarenheter om ämnen (Priebe & Landström, 
2017). Förståelsen är ett hermeneutisk centralt begrepp som utgår från tolkningar och 
antaganden. Tidigare förståelse kan betraktas som hinder där fördomar avspeglas i intervjun 



11 

och resultatet. Samtidigt kan det ses som en möjlighet där tidigare kunskap och antaganden 
omvärderas (Friberg & Öhlén, 2017). Båda författarna har tidigare erfarenheter och viss 
förståelse för ämnet genom kunskap och värderingar från tidigare arbete inom intensivvård. 
Författarna har tillsammans och i samverkan med handledaren eftersträvat en reflekterad 
förförståelse. 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Innan examensarbetet påbörjades genomfördes en ansökan om etikprövning till akademin 
för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola, vilken blev godkänd. Det har tagits 
hänsyn till de forskningsetiska principerna avseende forskning på människor som 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram för att skydda informanterna som deltar i 
undersökningar. De forskningsetiska principerna är utformade utifrån fyra allmänna 
huvudkrav bestående av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav. 

Informationskravet innefattar information till deltagarna vad gäller deras uppgift i arbetet 
samt innebörden av villkor för deltagandet. Deltagarna som intervjuades fick 
förstahandsinformation om examensarbetets innehåll och vad det innebär att medverka i 
uppsatsen. Samtyckeskravet utgörs av deltagarnas egen vilja att delta i studien. I aktiva 
undersökningar ska alltid samtycke utlämnas. Undersökningspersonerna ska också få 
möjlighet att bestämma hur länge de vill delta. En samtyckesblankett tilldelas där det 
framgick möjligheten att avbryta sitt deltagande utan konsekvenser. Konfidentialitetskrav 
innebär att personuppgifter från datainsamlingen förvaras så att obehöriga inte får tillgång 
till dessa. Etiskt känsliga uppgifter ska vara anonyma eftersom det kan upplevas kränkande 
eller obehagligt om de skulle offentliggöras. Konfidentialitetskravet innebär också att 
uppgifterna om deltagarna antecknas, lagras och avrapporteras så pass att identifiering av 
personerna inte är möjligt. Genom att följa konfidentialitetskravet i studien 
lösenordskyddades personuppgifter från obehöriga och de intervjuades identitet kodades om 
till informanter. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna från deltagarna 
enbart får användas till undersökningens syfte och inte lånas ut för kommersiellt bruk eller 
icke vetenskapliga syften. Nyttjandekravet följdes genom att personuppgifter från deltagarna 
enbart använts i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Säkerställning utav att de 
forskningsetiska principerna efterföljdes genom att muntlig och skriftlig information om 
studien delgavs informanterna (Bilaga B) innan intervjuerna genomfördes. 
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7 RESULTAT 

I analysen av materialet framkom sex stycken subkategorier som resulterade i två stycken 
kategorier; IVA-sjuksköterskors upplevelser av att avsluta livsuppehållande behandling och 
Övergå till palliativ vård, se (Tabell 2). I resultatet presenteras illustrerande citat från 
informanternas upplevelser. 

 

Tabell 2. Översikt av resultatet 

Kategori Subkategori 

 

Avslutande av livsuppehållande 
behandling 

• Samordna och förmedla 

• Samspel med närstående  

• Otydligheter i vården som försvårar 
arbetet 

 

Palliativt vårdande 

• Att acceptera svåra beslut  

• Känsla av frustration  

• Att ge en värdig vård  

 

7.1 Avslutande av livsuppehållande behandling  
Under avslutad livsuppehållande behandling framkom teamets medlemmars funktion och 
däribland IVA-sjuksköterskans samordnande och förmedlande roll. Det är av betydelse att 
involvera närstående och patienten i beslutet för att skapa en tillförlitlig relation. Trots ett 
multidisciplinärt team med involverade patienter och närstående upplevdes intensivvården 
som ett utdraget vårdförlopp och därmed skapa onödigt lidande bland patienter. Detta 
resulterade i tre underkategorier: Samordna och förmedla, Samspel med närstående samt 
Otydligheter i vården som försvårar arbetet. 

7.1.1 Samordna och förmedla  

IVA-sjuksköterskan beskrev ett multidisciplinärt team som professioner med olika 
arbetsuppgifter. Teamet består utav intensivvårdssjuksköterska, läkare, undersköterska, 
sjukgymnast, präst och kurator. Förståelse för teamets medlemmars funktioner och åsikter 
ansågs som avgörande för samarbetet i beslutsprocessen. Det fanns en betydelse av att vara 
eniga för att kunna motivera teamet att arbeta mot gemensamma mål. Informanterna 
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upplevde beslutet om avslutad livsuppehållande behandling som okomplicerat när teamets 
medlemmar var överens.  

Det är väldigt viktigt att man har alla i gruppen, i teamet, med sig för att motivera sig till att 
kunna vårda dem, man måste verkligen jobba mot samma mål (Informant 8) 

IVA-sjuksköterskor beskrev även en förståelse för att läkare tar och ansvarar för beslut 
utifrån patientens tillstånd och chans till överlevnad. Samtidigt poängterade de värdet av att 
få framföra sina åsikter. För att IVA-sjuksköterskor skulle förstå målet med vården krävdes 
det att läkaren informerade och förklarade motivet bakom sina beslut. Det framkom att IVA-
sjuksköterskor vanligtvis rådfrågades och att läkaren tog med deras bild av situationen som 
stöd i beslutet. Informanternas tankar och idéer fick betydelse då de ansågs förmedla 
patientens situation och uppmärksamma ett behov av att avsluta vården när den inte längre 
gynnar patienten.  

Det är läkaren som liksom säger att det här är mitt beslut, och sjuksköterskan är patientens 
advokat, och vi ska bara vårda om vi tror att det finns hopp (Informant 9) 

IVA-sjuksköterskorna beskrev sin samordnande roll i teamet och hur de anpassade sig efter 
läkarens beslut. När beslutet tagits om att påbörja intensivvård upplevde informanterna 
inriktningen på vården som självklar där patienten får en chans att svara på given 
behandling. IVA-sjuksköterskan menade att deras uppgift var att vårda utefter direktiven att 
göra allt vi kan för att rädda den kritiskt sjuka patienten. Flertalet IVA-sjuksköterskor ville 
vara delaktiga och insatta i beslutet om avslutad livsuppehållande behandling och valde 
därför att initiera diskussioner om vilka mål som fanns med vården. De kände ansvar för att 
framföra och förmedla patientens vilja samt symtom som smärta och ångest till behandlande 
läkare. IVA-sjuksköterskor anser att det i slutänden är läkarens egna val att väga in deras 
version och åsikter i beslutet. Det kunde uppstå irritation när IVA-sjuksköterskan inte fick 
framföra sin version och vara delaktig i diskussionerna. När IVA-sjuksköterskor fick 
möjlighet att delta fanns en större acceptans för givna direktiv. 

Jag önskar att jag får vara med och lämna min bit av beskrivningen, hur det ser ut, jag vill 
absolut inte vara den som bestämmer och jag tror att dom här besluten dom är svåra för alla 
(Informant 1) 

Det fanns IVA-sjuksköterskor som inte kände lika stor delaktighet i beslutsprocessen, utan 
upplevde det som befriande att inte behöva ta något ansvar. De menade att läkaren ansvar för 
svåra beslut och samtal med närstående som uppkommer i samband med att 
livsuppehållande behandling avslutas. IVA-sjuksköterskan fick istället fokusera på andra 
arbetsuppgifter som de kände sig mer bekväma med.  

IVA-sjuksköterskor belyste en välfungerande kommunikation, både med läkare och 
närstående, för att både beslutsfattandet och den palliativa vården skulle bli så bra och 
smidig som möjligt. Det förutsatte att IVA-sjuksköterskan stegvis gick igenom avslutandet av 
livsuppehållande behandling med ansvarig intensivvårdsläkare. God kommunikation med 
läkaren ansågs befrämja trygghet i teamet där samtliga medlemmar har förståelse för motivet 
bakom beslutet. IVA-sjuksköterskan nämnde också betydelsen av bekräftande diskussioner 
som en förutsättning för det multidisciplinära teamarbetet. Gemensamma mål i teamet 
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ansågs vara resultatet av kontinuerlig information. Genom ett välfungerande teamarbete 
kunde IVA-sjuksköterskan vara delaktiga i diskussioner om patientens fortsatta vård. De 
menade att IVA-sjuksköterskor har bred kompetens och har förmåga att genomföra svårare 
bedömningar. Det ansågs som betydelsefullt att våga diskutera resultatet av given vård med 
läkaren för att uppnå konsensus i teamet.  

7.1.2 Samspel med närstående 

Genom att IVA-sjuksköterskan efterfrågade och fick närståendes bild av patientens 
önskemål, kunde detta bidra som stöd i beslutet och främja personcentrerad vård. IVA-
sjuksköterskan menade också att deras uppgift blev att få närstående att fokusera på 
patienten genom sin stödjande funktion. När närstående är insatta i patientens prognos och 
tillstånd främjas en god relation mellan närstående och intensivvårdssjuksköterska. Det 
framkom att tiden var av betydelse för att kunna hantera närståendes reaktioner och deras 
möjlighet att bearbeta given information. Informanterna upplevde även tiden som avgörande 
för reflektion och möjlighet att svara på frågor från närstående. Det fanns IVA-sjuksköterskor 
som menade att närstående ställdes inför svåra val och där korta samtal kan hjälpa dem att ta 
ställning till olika beslut. Informanterna upplevde också närståendes uppskattning av öppen, 
rak och ärlig kommunikation i samtal och besked. Det handlade om att förklara patientens 
aktuella tillstånd utan att frångå verkligheten. Stödjande samtal med närstående hjälper dem 
till insikt om patientens prognos enligt IVA-sjuksköterskorna. 

Det går inte åt rätt håll det här. Och då har man liksom, vad ska man säga, brutit en is lite 
grann (Informant 8) 

Genom att delge information om tillstånd och prognos i stödjande syfte beskrevs förtroende 
uppstå i relation med närstående. Vid närståendes delaktighet under brytpunktsamtal 
betonades betydelsen av att de inte ska känna ansvar för beslutsfattandet. De måste förstå 
varför beslut tas om att avbryta livsuppehållande behandling och vad övergången till palliativ 
vård innebär. Informanternas erfarenhet var att närståendes ofta har en större insikt i 
patientens sjukdomsbild är vad vårdpersonalen förutsätter. IVA-sjuksköterskor upplevde 
ändå att det kan vara svårt att förhålla sig till närstående när tveksamheter uppstår kring 
beslutet av att avbryta livsuppehållande behandling. 

Sen när det blir att de har blivit informerade och det är taget beslut då är det ju mycket 
skönare tycker jag… så jag tycker det är jobbigast innan, just det där att man inte får säga 
något (Informant 3) 

Det förutsatte därför att IVA-sjuksköterskan hade en anpassningsförmåga när det kommer 
till att hantera närståendes reaktioner och insikter. Ibland blev situationen chockartad för 
närstående, som ett resultat av att vården förändrades drastiskt. Det framgick även att samtal 
med patient och närstående kunde förtydliga deras önskemål om inriktning av vården. 
Genom delaktighet i anhörigsamtal fick IVA-sjuksköterskan mer förståelse för reaktioner hos 
närstående och möjlighet att hantera dem. 
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7.1.3 Otydligheter i vården som försvårar arbetet  

IVA-sjuksköterskorna upplevde att patienterna vanligtvis vårdades under längre tid innan 
beslutet togs om att avsluta livsuppehållande behandling samtidigt som begränsningar av 
vården saknades. Läkaren beskrevs ha en högre medicinsk kompetens som IVA-
sjuksköterskan litar på. Dock fanns det informanter som kände sig omotiverade när vården 
upplevdes utsiktslös och beslutet tagits om att fortsätta bedriva intensivvård. IVA-
sjuksköterskorna menade att bristande tillit och etiska konflikter bland läkare bidrog till att 
patienten vårdades under längre tid. Det framkom upplevelser av bristfälliga 
ställningstagande till om äldre patienter med omfattande anamnes ska intensivvårdas eller 
inte. Den livsuppehållande intensivvården beskrevs kunna pågå i all oändlighet, där också 
specialiteter avlöser varandra, om ingen vågar ta diskussionen om avslutad behandling. 
Patientens framtidsutsikter och livskvalitet efter avslutad intensivvård ifrågasattes av IVA-
sjuksköterskorna. Det uppkom ofta tankegångar om vad som är etiskt rimligt att utföra. 

Jag kan ibland tycka att det oetiskt på något sätt… att man vågar ta ett beslut när man ser att 
det här kommer inte att gå, vi har gjort det vi kan och den här människan, den här kroppen 
orkar inte mer (Informant 4) 

En del IVA-sjuksköterskor utgick från sig själva och hur deras närstående skulle vilja bli 
behandlade i olika vårdsituationer. Medan andra ansåg att egna värderingar och att bedöma 
vad någon annan anser vara livskvalitet, inte var av relevans i ett professionellt sammanhang. 

Jag vet att många har inställningen, hur skulle jag själv vilja bli behandlad. Jag tänker väl 
ibland så, men jag kan tycka att det också är svårt. För vad de jag vill är inte vad någon annan 
vill (Informant 10) 

IVA-sjuksköterskor berättade att de spenderade större delen av sin arbetstid hos patienten 
medan patientansvarig läkare utgår mer från objektiv information. Läkarna upplevdes inte 
alltid skapa sig den bilden som IVA-sjuksköterskan hunnit få genom sin regelbundna närvaro 
på salen. IVA-sjuksköterskor fick tidigare känslan av ett utsiktslöst vårdförlopp samtidigt 
som de såg patientens lidande i högre utsträckning. När motiv till vården saknades uppstod 
känslor av frustration och irritation bland IVA-sjuksköterskorna. Deras förhållande till 
närstående blev också mer komplicerat när målen med vården var otydliga och det skulle 
lämna ut information. IVA-sjuksköterskorna hade förståelse för svåra beslutet och tiden det 
tar för beslutet att avsluta livsuppehållande behandling. De beskrev ändå avsaknaden av 
begränsningar och information om läkarens långsiktiga plan. Det fanns IVA-sjuksköterskor 
som hanterade känslor som frustration genom att se till mer objektiva parametrar och 
provsvar som enbart visar positiva förändringar och förträngde bilden av patientens lidande. 

Informanterna upplevde det som jobbigt när åsikter om vårdnivå skiljde sig mellan ansvarig 
intensivvårdsläkare och hemklinikens läkare. Det ansågs svårare att förhålla sig till 
situationen när bristfälliga riktlinjer råder. IVA-sjuksköterskan beskrev att de i större 
utsträckning delade åsikter avseende patientvården med intensivvårdsläkaren, som ett 
resultat av att de båda befinner sig på avdelningen till skillnad från hemmaklinikens läkare. 
Klinikens läkare beskrevs träffa patienten under kortare stunder och bedömningar angås 
emellanåt orättvisa. IVA-sjuksköterskorna kunde känna hopplöshet när vården blev svårare 
att begränsa. Teamets medlemmar beskrevs ha olika kompetens och såg behoven utifrån 



16 

varierande perspektiv. Det fanns IVA-sjuksköterskor som upplevde att de vanligtvis deltog i 
diskussioner och ansåg att beslutsordningen var tydligt utformad. IVA-sjuksköterskor 
betonade risken med att lägga ner vården för tidigt. Det hörde inte till deras uppgift att 
förutspå prognos utan fullfölja sitt arbete utifrån givna direktiv.  

7.2 Palliativt vårdande 
Övergången till palliativ vård på intensivensavdelningen kunde ge upphov till 
tillfredsställande känslor bland IVA-sjuksköterskor samtidigt som palliativ vård handlade om 
att arbeta utefter begränsade resurser. Intensivvårdsavdelningen ansågs som en värdig plats 
att avlida på med kontinuerlig närvaro och möjlighet till hantering av symtom. Detta 
resulterade i tre subkategorier: Att acceptera svåra beslut, Känsla av frustration samt Att 
avsluta vården värdigt.  

7.2.1 Att acceptera svåra beslut 

IVA-sjuksköterskor upplevde vanligtvis en lättnad när beslutet tagits om att avsluta 
livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård. De kände en befrielse för 
patientens skull när de fick avsluta den livsuppehållande vården och göra det till ett värdigt 
avslut. Samtidigt förknippades förflyttning till hemavdelningen med en lugnare miljö och 
som mer anpassad för palliativ vård. De beskrev det som tillfredställande att ta bort 
medicinteknisk utrustning och göra patienten ren och fin efter ett längre utdraget och 
utsiktslöst vårdförlopp. IVA-sjuksköterskan beskrev ändå den genomgående utredningen av 
patientens tillstånd som värdefull och avgörande i beslutet om palliativ vård.  

Det är ganska tillfredställande om man vet att det är utsiktslös och man kommer fram till att 
nu gör vi såhär, då känns det bra att man kan ta bort alla apparater och maskiner och liksom 
göra dem så rena som möjligt (Informant 8) 

Det fanns IVA-sjuksköterskor som reflekterade och funderade över sin insats efter avslutad 
palliativ vård, som ett sätt att motivera sig till förbättringar i liknande situationer. Patientens 
möjliga livskvalité efter intensivvården upplevdes som ett motiv till att fortsätta eller lägga 
ner livsuppehållande behandling. IVA-sjuksköterskan upplevde tillfredställelse när de hade 
tid för patient och närstående och att närstående kunde närvara. IVA-sjuksköterskan beskrev 
en förändrad uppfattning om livet som ett resultat av mer erfarenhet och det egna åldrandet.  

I takt med att man blir äldre så upplever man såna här saker som jobbigare, det här kanske jag 
inte hade tänkt på om jag varit yngre, jaa alltså man får en annan syn till livet och tillvaron.  
Man har varit med så många gånger där man tyckt att det har gått för långt. Men både sidorna 
behövs, man ska satsa allt när det behövs (Informant 1) 

Det fanns en önskan om att undvika antalet utdragna vårdförlopp, men också en förståelse 
för att satsa allt när det fanns en chans för patienten att återhämta sig. 
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7.2.2 Känsla av frustration 

Flertal IVA-sjuksköterskor ansåg att den palliativa vården enbart bedrivs under kortare 
tidsperioder på intensivvårdsavdelningen och inte särskilt ofta. Det ansågs svårt att förutspå 
hur lång tid det tar innan patienten avlider och därmed blev förflyttning till annan avdelning 
oftast aktuell. IVA-sjuksköterskor upplevde det som en ovisshet avseende förflyttning av 
patienter. Det kunde de kännas både skönt och tråkigt att inte veta patientens utgång när 
vården fortsatte på andra vårdavdelningar. 

Vet inte hur lång tid det här kommer att ta. Äh, så då flyttar oftast patienten. Och det känns 
både bra och dåligt. För vi får ju aldrig se slutet (Informant 5) 

IVA-sjuksköterskor upplevde det jobbigt när patienten flyttades till vårdavdelning på grund 
av platsbrist. Det fanns en förståelse hos IVA-sjuksköterskor vad gäller begränsade 
intensivvårdsplatser och att prioriteringar av patienter genomförs i förhållande till deras 
utsikter att överleva. De reflekterade över att den nya vårdsituationen på avdelningen blir 
främmande för både patient, anhöriga och vårdpersonal. Förflyttningarna mellan 
vårdavdelningar, patientrum på IVA och sängbyte var en stressad situation då det uppstod 
oro över att något skulle inträffa. Det fanns IVA-sjuksköterskor som försökte hantera den 
överlag stressade situationen som råder mellan intensivvårdsavdelning och vårdavdelning 
genom att inge lugn och förtroende. Men många gånger kunde de uppfatta det som ovärdigt 
att göra plats för en ny patient innan föregående patient hunnit lämna. 

Det känns ibland lite ovärdigt. Det känns som en produktionslinje, att vi måste göra plats för, 
det är nog de tuffaste kan jag tycka (Informant 10) 

På andra vårdavdelningar ansågs de närstående bli lämnade mer ensamma med patienten till 
skillnad från närvaron på en intensivvårdsavdelning. Informanterna upplevde en känsla av 
att kunna vårda i princip hur sjuka människor som helst på en intensivvårdsavdelning. De 
saknade många gånger någon form av begränsning och rimlighet i vården. IVA-
sjuksköterskan önskade att fler begräsningar om intensivvård genomförs redan på akuten för 
att få ett mer värdigt avslut. 

Patientens och närståendes agerande blev avgörande för vilka känslor som uppkom hos IVA-
sjuksköterskorna. En vaken orolig patient krävde mer omsorg likväl som frustrerade 
närstående som inte kommit till insikt om patientens tillstånd tog mer tid och energi hos 
IVA-sjuksköterskan. Det råder delade meningar kring att vårda palliativ på en 
intensivvårdsavdelning där en del informanter har svårt att frångå den livsuppehållande 
vården medan många anser att det finns goda resurser för hantering av symtom i livets 
slutskede. Besluten om att lägga ner behandling ansågs ofta vara rätt, men att avsluten ibland 
saknade förutsättningar för att bli bra.  

7.2.3 Att avsluta vården värdigt  

IVA-sjuksköterskor betraktade generellt intensivvårdsavdelningen som en bra plats för en 
värdig död utifrån en teknisk, praktisk och estetisk miljö. Vårdpersonal finns tillgängliga på 
salen dygnet runt och har möjlighet att symtomlindra. Vanliga symtom som smärta, ångest, 
slemstagnation och lufthunger ansågs vara lättare att hantera med läkemedel på 
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intensivvårdsavdelningen i jämförelse med andra vårdavdelningar. Det blev en bättre 
kontinuitet i utvärdering av symtom och därmed lättare att sätta in nya åtgärder om effekt 
uteblev. IVA-sjuksköterskor ansåg att det fanns färre begränsningar på 
intensivvårdsavdelningen när det kommer till att hantera symtom vid vård i palliativt skede. 
Syftet med all form av symtomlindring beskrevs vara att skapa en lugn och harmonisk 
tillvaro för patienten. 

När det fanns förutsättningar till enkelrum utnyttjades det och gav möjligt till avskildhet för 
patienten och närstående. Enkelrummet främjade patientens och närstående möjlighet att 
umgås privat. Informanterna beskrev vikten av att utföra god omvårdnad med bland annat 
munvård och basal hygien som tvättning och bäddning. I resultatet framkom det att struktur 
och organisering av den palliativa övergången måste vara genomtänkt. Det handlar om att ta 
ställning i vilken ordning avveckling av medicinteknisk utrustning, läkemedel och samtal 
med närstående ska genomföras. Informanterna såg det som väsentligt att vända bort 
skärmarna och avveckla onödig monitoreringen för närstående och patientens skull. 

Förklara liksom vad som kommer hände, de sitter ju där och stirrar på skärmarna och ser att 
det händer saker, och att man inte säger att nu kommer det gå fort för det vet man inte 
(Informant 7) 

IVA-sjuksköterskan kände att det är deras ansvar är att göra den palliativa vården så fin och 
värdig som möjligt. Tiden blev avgörande för vilken relation IVA-sjuksköterskan hunnit 
bygga upp med patient och närstående. De upplevde mer känslor när patienten vårdats under 
en längre tid, både jobbiga och tillfredställande känslor. IVA-sjuksköterskor kände dock 
tacksamhet över att få vara en del av patientens sista stund i livet. Det fanns en vilja att få 
slutföra vården på intensivvårdsavdelningen när närstående uppfattades som trygga och väl 
omhändertagna. 

8  DISKUSSION 

Diskussionen presenteras utifrån tre olika områden. I den första delen diskuteras resultatet 
utifrån tidigare forskning och i relation till den teoretiska referensramen, ”det etiska kravet”. 
Under andra delen diskuteras vald metod och slutligen presenteras en etikdiskussion.  

8.1 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom olika åsikter bland IVA-sjuksköterskor avseende vad deras egentliga 
uppgift är i beslutet om avslutad livsuppehållande behandling. En del IVA-sjuksköterskor 
ansåg att det ingår i professionen att förmedla och diskutera beslutet med ansvarig läkare. 
Detta bidrog till att de initierade samtalen och efterfrågade tydliga mål med vården. Dock 
fanns det en del IVA-sjuksköterskor som valde att fokusera på andra arbetsuppgifter då de 
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ansåg att beslutsfattandet ligger hos ansvarig läkare. Enligt Pecanac och Schwarze (2018) ska 
IVA-sjuksköterskan vara en förespråkare för patientens vilja samt stödja läkare och 
närstående i beslutet. Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk 
sjuksköterskeförening (2012) skriver om IVA-sjuksköterskans ansvar i beslutet där de ska 
diskutera och samverka i ett multidisciplinärt team. På intensivvårdsavdelningar ser beslutet 
olika ut beroende på teamets utformning, samtidigt som det saknas riktlinjer för hur beslutet 
ska gå till och vilka som ska vara inblandade. Det finns däremot olika 
kompetensbeskrivningar och målbeskrivningar som redogör för ansvaret i beslutet bland 
vårdpersonal (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 
2012; Socialstyrelsen, 2015). Patienten behandlas olika till följd av olikheter i 
beslutsprocessen utformning. IVA-sjuksköterskans delaktighet varierade beroende på 
arbetsplats, teamets medlemmar och hans eller hennes egen vilja att delta. Om respektive 
arbetsplats utformade riktlinjer för beslutsprocessens tillvägagångssätt samt involverande 
närstående, skulle målet med vård på lika villkor lättare kunna uppnås och överensstämma 
med målen enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Enligt Gallagher et al. (2014) 
ingår det i IVA-sjuksköterskan uppgift säkerställa närstående delaktighet och medvetenhet 
om vilka beslut som tagits.  

I resultatet framgick det att IVA-sjuksköterskan efterfrågade närståendes bild av patientens 
önskemål när patienten själv saknade förmåga att kommunicera. Det handlade om att få stöd 
i beslutet av vårdnivå och samtidigt kunna främja den personcentrerade vården. Närståendes 
insikt i patientens tillstånd och prognos var avgörande för en välfungerande relation mellan 
teamet och närstående. Wiegand et al., (2015) menar att vård av närstående tar tid och 
kräver engagemang. Tiden blir avgörande för närståendes reaktioner och möjligheter att 
bearbeta given information. Grignoli et al., (2018) beskriver involverandet av närstående som 
en av de främsta utmaningarna inom intensivvård. De beskriver hur närstående kan 
underlätta beslut men samtidigt ha orealistiska förväntningar på intensivvården till följd av 
att de själva saknar förståelse för patientens tillstånd. Vårdpersonalen bör ha förmågan att 
vara lyhörda och bedöma hur involverade närstående vill vara i vården. Därmed kan inte 
vårdpersonalen förutsätta att närstående vill vara delaktiga eller representera patientens 
vilja. Grignoli et al., (2018) menar att vårdpersonal bör ta hänsyn till närståendes psykiska 
tillstånd när de involveras i beslut om patientens vård eftersom de själva tenderar att 
utveckla psykisk ohälsa. I resultatet framkommer IVA-sjuksköterskans tankar om att 
involvera närstående i brytpunktssamtal. De betonar vikten av regelbundna korta 
informerande samtal och individanpassad information. Enligt Svenska palliativregistret 
(2015) ska brytpunktssamtal kommuniceras i samband beslut tas om att övergå till vård i 
livet slutskede och vanligtvis är det närstående som får vara delaktiga i brytpunktssamtal då 
patienten ofta är för sjuka för att kunna tillgodogöra sig den informationen. Korta 
informerande samtal kan öka möjligheten för närståendes vilja att delta i vården. I resultatet 
beskrivs betydelsen av IVA-sjuksköterskans delaktighet i anhörigsamtal med läkarna för att 
få uppfattningen av vad närstående förstått, i vilken utsträckning de vill vara delaktiga samt 
deras hälsa. Detta överensstämmer med Gallagher et al., (2014) som skriver om IVA-
sjuksköterskan närvaro i möten med närstående och därmed säkerställa att de förstått given 
information och kunna svara på eventuella frågor. Det överensstämmer också med Frivold et 
al., (2017) som belyser kravet på att vårdpersonalens ska kunna kommunicera och samspela 
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med närstående. Løgstrup (1992) beskriver att radikaliteten yttrar sig genom att den andre 
har rätt att ställa krav. Närstående kan därmed ha förväntningar och ställa krav på hur de 
önskar bemötas i olika vårdsituationer. 

I resultatet uttryckte samtliga IVA-sjuksköterskor någon form av frustration och hopplöshet 
över utdragna vårdförlopp, samtidigt som de hade förståelse för läkaren och de svåra etiska 
aspekter som uppstår i samband med beslut tas om avslutad livsuppehållande behandling. 
IVA-sjuksköterskan beskrev hur olika åsikter bland intensivvårdsläkare och hemmaklinikens 
läkare påverkade vårdförloppets längd och intensitet. Det fanns också delade meningar bland 
IVA-sjuksköterskor om att vårda äldre patienter. Fernandes och Moreira (2013) bekräftar 
hur etiska och moraliska problem uppstår som ett resultat av olika värden och övertygelser 
mellan professioner. I resultatet framkom det att den livsuppehållande intensivvården 
saknade begränsningar och det gick att vårda vem som helst så länge ingen vågade eller ville 
ta något beslut. Badger (2005) poängterar att otydliga riktlinjer i beslutsfattande bidrar till 
stress och konflikter i teamet. IVA-sjuksköterskan ifrågasatte därför patientens 
framtidsutsikter och livskvalitet efter avslutad intensivvård. Cullati et al., (2018) skriver om 
hur komplexa patientfall kan leda till konflikter mellan läkare där intensivvården förlängs 
och patienten utsätts för onödigt lidande. Guidiet et al., (2018) bekräftar att beslut om 
intensitet av vården ligger på läkaren och att begränsningar av vården kan upprättas. 
Gallagher et al., (2014) beskriver hur en del läkare konsulterar sjuksköterskor i beslut om att 
avsluta livsuppehållande behandling och ser därför deras roll som betydelsefull i teamet. I 
resultatet framkom det att sannolikheten för att IVA-sjuksköterskors åsikter beaktas var 
större om läkare sinsemellan har åtskilliga uppfattningar om fortsatt livsuppehållande 
behandling. IVA-sjuksköterskans förmåga att påverka beslut borde vara motivet bakom deras 
vilja att delta i beslutsprocessen, genom att förmedla patientens åsikter och andra 
upplevelser av patientvården. 

I resultatet framkom det att IVA-sjuksköterskor utgick från sig själva och hur deras 
närstående skulle vilja bli behandlade i olika vårdsituationer. Samtidigt fanns det 
informanter som menade att deras egna värderingar inte var av relevans i ett professionellt 
sammanhang. Fernandes och Moreira (2013) beskrev respekt för patientens autonomi i 
palliativ vård samtidigt som deras vilja kan förbises på grund av deras kritiska tillstånd. 
Løgstrup (1992) skriver om hur individen kan avgöra vad som bäst gynnar någon annan. Han 
eller hon väljer om de vill ta hänsyn, genom att ta reda på information om den andres vilja, 
eller att vara hänsynslös och utgå från sig själv. IVA-sjuksköterskornas värderingar ska inte 
komma att avspeglas i vårdarbetet. Om patienten har förmåga att uttrycka sin vilja är det 
IVA-sjuksköterskan uppgift att ta reda på eventuella önskemål och annars vända sig till 
närstående för att få en uppfattning om vad patienten tidigare har uttryckt. Det handlar 
också om att ta till vara på de få tillfällen som kan uppstå när patienten respiratorvårdas, som 
när sederingen stängs av och patienten vaknar. Även läkarna bör ta diskussionen innan 
patienten anländer till intensivvårdsavdelningen. Det bekräftas av Yi Lin Lee et al., (2018) 
som menar att det är av stor betydelse att involvera patienten i ett tidigt skede och ta till vara 
på de stunder patienten kan uttrycka sin egen vilja. 

IVA-sjuksköterskor upplevde det som besvärligt att flytta patienter till vårdavdelning på 
grund av platsbrist. De hade förståelse för att prioritering av patienter och platser var 
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nödvändiga men att en plats på en ny vårdavdelning kunde vara besvärlig för både patient 
och närstående. Samtliga förflyttningarna mellan vårdavdelningar, patientrum på IVA och 
sängbyte upplevdes stressande och ingen visste hur patienten skulle reagera eller om något 
oväntat skulle uppstå. Fernandes och Moreira, (2013) anser att olika beslut förutsätter ett 
välfungerande samarbete och kommunikation i teamet för att lösa etiska problem. IVA-
sjuksköterskan kan inte lösa avdelningens resursbrister men har möjlighet att vara med och 
påverka vilken patient som ska flyttas eller inte genom att förmedla det hon eller han ser. 
Tillsammans med kollegor och ansvarig läkare kan IVA-sjuksköterskan föra en dialog om 
vilka platser som kan beläggas och vilken patient som är minst riskabel att flytta. Olika beslut 
i vårdförloppet kan vara svåra att ta enligt Wiegand et al., (2015) som menar att etiska 
dilemman tar tid, kräver engagemang och samarbete. 

Løgstrup (1992) skriver om det etiska kravet och vad det innebär att ha en människas liv i 
sina händer, där individualiteten betraktas som utelämnad. Det betyder inte att vi har den 
andres vilja i vår hand. Oavsett om genomförda handlingar anses gynna den andre är det 
omöjligt att förutspå den andres reaktioner. Det handlar om en vilja att komma underfund 
med vad den andre blir mest hjälpt utav och utifrån det genomföra handlingar. Kravet utgår 
ifrån att använda den andres utsatthet som uppstått för att därmed kunna minska 
instängdheten. Vårdpersonalen hjälper sjuka människor som befinner sig i en utsatt position 
i syfte att främja livskvalitet. Detta överensstämmer även med Svenska palliativregistret 
(2015) som beskriver att vård i livets slutskede ska inriktas på livskvalitet och 
symtomlindring. Løgstrup (1992) etiska krav yttrar sig i både relationen med patient, 
närstående och vårdpersonal. Att ha någon i sin hand anses som en metafor där man kan 
välja att antingen ta till vara eller utnyttja sin position. Detta kan relateras till resultatet där 
det framkommer att IVA-sjuksköterskans uppgift är ta reda på patientens krav, livsförståelse 
och inställning till fortsatt vård och förmedla det vidare till ansvarig läkare. IVA-
sjuksköterskans ska försöka bevara patientens självbestämmande och autonomi genom att ta 
hänsyn till patientens önskemål. Det framkom också att patientens möjliga livskvalité efter 
intensivvården upplevdes som ett motiv till att fortsätta eller lägga ner livsuppehållande 
behandling. Det etiska kravet kan också relateras till IVA-sjuksköterskan och teamet som 
utifrån sina olika professioner gör olika etiska bedömningar. Beslutsprocessen kunde skapa 
konflikter där IVA-sjuksköterskan kände frustration och hopplöshet över att det finns olika 
åsikter och krav i teamet. Det fanns också ett krav mellan team och närstående som har olika 
förväntningar på vården. 

8.2 Metoddiskussion 
I examensarbetet användes en kvalitativ metod för att undersöka IVA-sjuksköterskans 
upplevelser inom området. Kvalitativ metod betraktas som användbar när man vill 
undersöka upplevelser, känslor och få en förståelse för den verklighet informanten befinner 
sig i (Friberg, 2012). Kvantitativ metod ansågs inte kunna svara mot syftet eftersom denna 
metod använder mätningar och observationer för att samla i data. Data som samlas in med 
kvantitativ metod presenteras med siffror. Kvantitativa studier syftar till att undersöka 
samband och jämföra olika variabler, och hade därmed kunnat vara användbart för att 
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undersöka skillnader mellan olika deltagares upplevelser (Billhult, 2017). Då studiens syfte 
var att beskriva informanternas subjektiva upplevelser ansågs kvalitativ metod mer lämpligt. 
Genom att använda en kvalitativ metod kunde en uppfattning om fenomenet i sin helhet 
belysas och därmed också kunna berika det djup i studiens resultat som eftersträvades (Polit 
& Beck, 2017). 

För att samla in datamaterial användes intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Semistrukturerade intervjuer anses som lämplig intervjumetod vid insamling av data om 
erfarenheter, upplevelser och när en helhetsbild efterfrågas. Induktiv ansats används där 
man på basis av sina iakttagelser eller data försöker komma fram till en förklaring eller en 
modell av något (Bryman, 2018). Begrepp som giltighet, trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet används under metoddiskussionen för att bedöma kvaliteten på den kvalitativa 
forskningen (Danielson, 2017b). Giltigheten beskriver hur hög sanningshalten i resultatet är 
(Graneheim & Lundman, 2017). Genom att kontrollera hur resultatet svarar mot syftet kan 
giltigheten granskas. För att kontrollera detta krävs det att tillvägagångssättet av 
datainsamlingen, urvalet och analysprocessen beskrivits. Genom att presentera citat ges 
läsaren dessutom möjlighet att bedöma giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån 
att författarna beskrivit att kunskapen är rimlig och att resultatet har giltighet kan 
trovärdigheten presenteras. Trovärdigheten kan styrkas med att bland annat låta någon 
utomstående granska den preliminära data och kontrollera analysen. Genom att dels 
intervjua personer med olika synvinklar på problemet, att analysera materialet med olika 
paradigm eller låta olika forskare med andra yrkeserfarenheter delta i analysprocessen kan 
trovärdigheten påvisas. Utifrån att författarnas förförståelse har presenterats kan 
pålitligheten av examensarbetet styrkas. Pålitligheten styrs utav författarnas tidigare 
erfarenhet av området och hur det har påverkat datainsamlingen och dataanalysen. Därmed 
behövs en beskrivning om vilken typ av diktafon som använts, vem som intervjuat och hur 
transkriberingen gått till. Överförbarheten betyder i vilken grad resultatet kan överföras till 
andra grupper, kontexter eller situationer. För att kunna avgöra överförbarheten behövs ett 
tydligt resultat presenterat (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Genom att inkludera informanter i olika åldrar, kön och yrkeserfarenheter kan det uppstå en 
större variation i resultatet (Henricson & Billhult, 2017). Samtliga informanter passade in i 
den strategiska urvalsmetoden som användes (Graneheim & Lundman, 2004). 
Informanterna bestod av IVA-sjuksköterskor med varierande ålder, kön och yrkeserfarenhet, 
något som styrker giltigheten utav resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Yrkeserfarenheten av intensivvård hos informanterna varierade mellan 2 år till 27 år, median 
= 9 år. Detta skulle kunna påverka IVA-sjuksköterskornas upplevelser av att vilja delta som 
mer erfaren inom området. Varierande yrkeserfarenhet styrker examensarbetets 
överförbarhet. Dessutom bestod urvalet av IVA-sjuksköterskor från två 
intensivvårdsavdelningar på två olika sjukhus vilket stärker både resultatets giltighet och 
överförbarhet. Informanter som varit yrkesverksamma i minst ett års tid inkluderas då det 
ansågs vara tillräckligt lång tid för att hinna skaffa sig upplevelser av att avsluta 
livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård. Henricson och Billhult (2017) 
menar att rekrytering av ett fåtal informanter med olika erfarenheter resulterar i omfattande 
upplevelser, vilket anses vara resultatets trovärdighet. 
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Informationsbrev om studiens syfte förmedlades till verksamhetscheferna som därefter 
erhöll ett skriftligt godkännande att genomföra undersökning på respektive avdelning. 
Informationsbreven anses ha bidragit till en förbättrad insikt om varför och hur 
examensarbetet planerats genomföras på deras klinik. Verksamhetscheferna mailade ut en 
allmän inbjudan till IVA-sjuksköterskor att medverka i studien, vilket ansågs som ett neutralt 
tillvägagångssätt för att rekrytera informanter. Henricson och Billhult (2017) skriver om det 
strategiska urvalet som syftar till att välja ut informanter som kan beskriva erfarenheter om 
fenomenet och som svarar mot uppsatsens syfte. 

En semistrukturerad intervjuguide (Bilaga C) konstruerades för att garantera att alla 
informanter svarade på samma frågor (Polit & Beck, 2017). Intervjufrågorna behövde inte 
ställas i samma ordningsföljd utan kunde anpassas utefter vad informanterna valde att 
berätta om (Danielson, 2017a). Intervjuguiden fungerade som stöd eftersom tidigare 
erfarenhet om intervjuteknik saknades. Det anses vara både en fördel och nackdel att 
intervjuerna genomfördes var för sig. Fördelen är att genomförande av intervjun på egen 
hand medför en minskad risk för att informanten kände sig i underläge samtidigt som det är 
tidssparande. Den största nackdelen ansågs vara att annorlunda svar framkom beroende på 
hur olika följdfrågor riktades (Danielson, 2017a).  Genom semistrukturerade intervjufrågor 
tillåts informanten ge öppna svar och prata fritt kring ämnet (Polit & Beck, 2013). En 
pilotintervju genomfördes för att undersöka huruvida intervjuguiden svarade mot studiens 
syfte. Genomförandet av pilotintervju undersökte därmed intervjuguidens giltighet och gav 
dessutom författarna möjlighet att pröva sin intervjuteknik. Författarna uppfattade 
utförandet av pilotintervjun som en styrka i examensarbetet då frågornas relevans 
kontrollerades som ett sätt att öka pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
Intervjuguiden behövde inte revideras efter genomförd pilotintervju eftersom den svarade på 
studiens syfte. 

Undersökningsgruppen blev tio stycken sjuksköterskor, fem stycken från respektive sjukhus. 
Materialet som samlades in ansågs ge tillräckligt med underlag för att kunna analyseras och 
svara på studiens syfte. Datamättnad uppfattades under intervjuerna då samma information 
upprepades och även under analysen av materialet. Uppfattning om datamättnad innebar att 
ingen ny relevant information presenterades i datainsamlingen (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Samtliga tio intervjuer inkluderades i 
analysen för att kunna styrka resultatet som innehöll liknande infallsvinklar och olika sätt att 
se på avslutad livsuppehållande behandling. 

Informanterna kan ha upplevt det som obehagligt att bli inspelade vid datainsamlingen, 
vilket kan ha hämmat utvecklingen av svaren. Vid några enstaka intervjuer förekom 
störningsmoment i form av dörrar som öppnades och borrning i byggnaden. Detta kan ha 
påverkat datainsamlingen negativt men författarna anser inte resultatet skulle ha blivit 
annorlunda. Författarna transkriberade det intervjumaterial där de själva haft en ledande 
roll, och genomförde detta var för sig för att effektivera arbetet. Detta ansågs vara en fördel 
då författaren som varit med ansågs ha större inblick i själva situationen, vilka miner, 
tonläge, gester etc. som utspelades. Det kan också varit till en nackdel då intervjun enbart 
avlyssnats utifrån ett perspektiv. För att minska risken för att material uteslöts eller att 
transkriberingarna utfördes på olika sätt användes en transkriberingsmall. Genom att 
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transkriberingarna genomfördes i lugna miljöer och utefter transkriberingsmallen uppstod 
god kvalitet på transkriberingarna. Transkriberingsmallen ökar giltigheten på 
examensarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Danielson (2017a) är det en fördel 
ifall transkriberingen genomförs utav den som intervjuat då man åter igen lyssnar på 
intervjun och får en fördjupad förståelse av innehållet. 

För att analysera examensarbetets material har innehållsanalys med manifest ansats använts. 
Inför analysen läste författarna på om olika analysmetoder och kom fram till att manifest 
innehållsanalys var mest användbar i relation till studiens syfte. Utifrån en helhetsförståelse 
utsågs meningsbärande enheter, vilka slutligen resulterade i två stycken kategorier. 
Användandet av innehållsanalys förstärker överförbarheten då studiens potential till 
upprepning ökar. Innehållsanalys genererar ökad giltighet och överförbarhet av studiens 
resultat eftersom båda författarna analyserar data, enligt samma analysprocess och 
tillsammans (Graneheim & Lundman, 2004). 

8.3 Etikdiskussion 
De forskningsetiska principerna utformade av Vetenskapsrådet (2002) har beaktats under 
examensarbetet. De fyra huvudkraven gällande information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande har kunnat efterlevas och inga etiska dilemman har uppkommit. Informanterna 
fick både skriftlig och muntlig information om examensarbetets syfte, tillvägagångssätt, 
anonymitet och frivillighet samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 
Informanterna samtyckte till att medverka i studien genom att underteckna 
samtyckeblanketten (Bilaga B). Samtliga informanter som har givit sitt godkännande att 
delta i uppsatsen och har också fullföljt deltagandet. En neutral känsla eftersträvades under 
intervjuerna vilket (Danielson, 2017a) anser vara önskvärt för att informanterna ska känna 
sig bekväma och våga berätta om sina upplevelser. 

Genom att koda om de intervjuades namn till informanter med nummer utan kronologisk 
ordning säkerställdes att konfidentialitetskravet följdes. I resultatet presenterades citat från 
informanterna, urvalet utav dessa citat har genomförts med hänseende till de enskilda 
informanternas anonymitet. Den kunskapen och medvetenhet som examensarbetet bidrar 
med, värderas överväga risken för skadlig verkan hos den enskilda individen. När 
examensarbetet publiceras anses inga konsekvenser för informanterna finnas. 

9 SLUTSATS 

Beslut om att avsluta livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård är ett 
komplext etiskt ställningstagande som ansvarig läkare kan behöva ta och där IVA-
sjuksköterskan har ett ansvar. De flesta IVA-sjuksköterskor upplever det som deras uppgift 
att förmedla patientens vilja och tillstånd till läkaren och föra en diskussion i teamet. IVA-
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sjuksköterskans upplevelser av avslutad livsuppehållande behandling har kunnat tydliggöras, 
där hela vårdförloppet avspeglar sig i olika känslor och uppfattningar. Genom att vilja vara 
delaktig i teamet och initiera diskussioner kan IVA-sjuksköterskan påverka beslut. 
Formulering av riktlinjer om hur beslutstagandet ska gå till skulle kunna minska risken för 
att patient och närstående behandlas olika på sjukhus och av läkare. Genom att acceptera 
situationer med begränsade vårdresurser och utnyttja de fördelar intensivvården har, kan 
IVA-sjuksköterskan erbjuda patienten ett värdigt avslut. 

10 KLINISKA IMPLIKATIONER SAMT FÖRSLAG TILL 
FORTSATT FORSKNING 

Examensarbetet är av värde för att skapa förståelse för IVA-sjuksköterskans erfarenheter av 
att avsluta livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård. Uppsatsen kan bidra 
med en ökad medvetenhet om hur beslutsprocessen och IVA-sjuksköterskans delaktighet ser 
olika ut beroende på arbetsplats och hennes egna vilja att delta. Studien kan bidra till att 
intensivvårdsavdelningar skapar ett strukturerat arbetssätt i beslutsprocessen och i den 
palliativa vården för att samtliga patienter och närstående ska behandlas på lika villkor.  

Resultatet grundar sig på tio IVA-sjuksköterskors upplevelser av övergången från 
livsuppehållande behandling till palliativ vård. Studien har genomförts på två olika sjukhus. 
Trots att svaren var genomgående lika varandra på två intensivvårdsavdelningar är antalet 
intervjuade begränsade och en större studie med exempelvis observationer och intervjuer 
hade bidragit till ett mer omfattande resultat. Det är möjligt att andra professioner som 
läkare och undersköterskor hade upplevt situationen annorlunda. Därför hade en jämförande 
studie varit av relevans och intresse.  
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BILAGA A: BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Vi heter Amanda Wiklund och Sara Lundvall, och är studenter på 
specialistsjuksköterskeutbildningen i intensivvård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet är att beskriva 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av att avsluta pågående livsuppehållande behandling och 
övergå till palliativ vård.  

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 
innebära vi intervjuar 5 IVA-sjuksköterskor under ca 30–60 minuter vardera. Intervjun spelas 
in på en ljudbandspelare och data kommer därefter att transkriberas och analyseras 
tillsammans med resterande intervjuer med avsikt att uppnå ett resultat till vår kommande 
magisteruppsats. Intervjuerna planeras att utföras i ett avskilt rum inom vårdverksamheten.   

Vi planerar att genomföra intervjuerna på plats och vid den tidpunkt som verksamheten 
tillåter (v.1–6).  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta utan förklaring.  

Hantering av data och sekretess 

Insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras med 
respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR 2018:218).  

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagandet i studien tar tid från verksamheten. IVA-
sjuksköterskor ges däremot möjlighet till reflektion över sin roll före, under och efter beslut 
om avslutad livsuppehållande behandling.  

Nytta i ett vidare perspektiv 

Resultatet kan bidra till ökad medvetenhet hos IVA-sjuksköterskor samt vara av relevans i ett 
fördjupningsarbete inom området.  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 
Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Helena Lööf, se nedan.  

Med vänliga hälsning, 

Amanda och Sara  
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Sara Lundvall, Amanda Wiklund    

Tel: 070 230 30 35, 076 827 23 40 

E-post: sll18005@student.mdh.se, awd18002@student.mdh.se 

 

Handledare:  

PhD, Senior lektor Helena Lööf  

Tel: 021-107075 

E-post: Helena.loof@mdh.se 

Samtycke till genomförande av projektet, ”IVA-sjuksköterskans upplevelse av att 
avsluta livsuppehållande behandling” 

Jag har 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 ”IVA-sjuksköterskans upplevelse av att avsluta 
livsuppehållande behandling ”genomförs på min enhet, 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

_______________________________  

Underskrift     

 

_______________________________  

Namnförtydligande 
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BILAGA B: MISSIVBREV 

Tillfrågan om deltagande i studie ”IVA-sjuksköterskans upplevelse av att 
avsluta livsuppehållande behandling”  

Vi heter Amanda Wiklund och Sara Lundvall, och är studenter på 
specialistsjuksköterskeutbildningen i intensivvård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats.  

Idag avlider ca 20–35 % av alla intensivvårdspatienter. Därav är beslut om att avsluta den 
kurativa vården vanligt förekommande. Syftet är att beskriva IVA-sjuksköterskans upplevelse 
av att avsluta pågående livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård.  

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 vi intervjuar dig under ca 30-60 minuter. 
Intervjun spelas in på en ljudbandspelare och data kommer därefter att transkriberas och 
analyseras tillsammans med resterande intervjuer med avsikt att uppnå ett resultat till vår 
kommande magisteruppsats. Intervjuerna planeras att utföras i ett avskilt rum inom 
vårdverksamheten.   

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 i ett 
låst utrymme som enkom författarna har tillgång till, så att ingen utomstående kan ta del av 
insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till 
någon enskild individ, utan resultatet kommer att presenteras på gruppnivå. Resultaten 
kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. Ni kommer 
också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 
 

Om du ger ditt samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss (nedan), 
kommer vi att ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om studiens syfte och 
genomförande.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Helena Lööf, se nedan.  

 

Med vänliga hälsning, 

Amanda och Sara  
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Sara Lundvall, Amanda Wiklund    

Tel: 070 230 30 35, 076 827 23 40 

E-post: sll18005@student.mdh.se, awd18002@student.mdh.se 

Handledare:  

PhD, Senior lektor Helena Lööf  

Tel: 021-107075 

E-post: Helena.loof@mdh.se 

Samtycke till att deltaga i projektet, ” IVA-sjuksköterskans upplevelse av att 
avsluta livsuppehållande behandling” 

Jag har 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? 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 
 

Syftet är att beskriva IVA-sjuksköterskans upplevelse av att avsluta pågående 
livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård.  

Informera om: Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter 
osv.) 

• Är det ok att spela in intervjun på en ljudbandspelare? 
• Hur länge har du jobbat som intensivvårdssjuksköterska? 
• När gick du din vidareutbildning till specialist inom intensivvården? 
• Har du ev. någon annan specialistutbildning?  

Inledande öppen fråga  

• Skulle du vilja beskriva för mig hur det är att arbeta som specialistsjuksköterska inom 
intensivvård? 

 
Frågor 

• Hur upplever du som intensivvårdssjuksköterska vården omkring en kritiskt sjuk 
patient innan beslutet tas om avlutad behandling och övergång till palliativ vård? 

-Har du några situationer eller vissa händelser som du ev. kommer att tänka på?  
- Vad känner du för det? Vad tänker du om det? Eventuella svårigheter?  
 

• Hur upplever du din delaktighet som intensivvårdssjuksköterska i själva beslutet 
omkring avslutandet?  

-Har du några situationer eller händelser som du ev. kommer att tänka på?  
-Vad anser du är av betydelse i beslutsprocessen? 
-Vad känner du för det? Vad tänker du om det? Eventuella svårigheter?  
 

• Hur upplever du som intensivvårdssjuksköterska den fortsatta palliativa vården av 
patienten på en intensivvårdsavdelning (dvs ett tag efter att beslutet om avslutad 
kurativ behandling har tagits.)?  

- Har du några situationer eller vissa händelser som du ev. kommer att tänka på? 
- Vad känner du för det? Vad tänker du om det? Eventuella svårigheter?  
-  

• Är det någonting mer som du vill tillägga? Något som ev. kan behöva tydliggöras, 
eller något annat som du funderat över i relation till dessa frågor? 

 

Följdfrågor: 

• Kan du berätta mer om det? 
• Vad tänker du om det? 
• Vad känner du för det?
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