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Sammanfattning  
  
Den intensivvård som kan erbjudas till patienter i Sverige idag är en mycket högspecialiserad 
och högteknologisk vård. Den har möjliggjort livsuppehållande åtgärder till den grad att det 
blivit nästan omöjligt för en patient att dö utan att först blivit föremål för diskussion om att ta 
till alla tänkbara medel. När intensivvårdsinsatserna inte längre är meningsfulla för patienten, 
utan bara blir till ett utdraget lidande i väntan på döden, tas ibland beslutet att avstå eller 
avbryta behandling. Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelse 
av att vårda patienter där beslut om att avstå eller avbryta behandling tagits. Metoden som 
använts är en litteraturstudie som bygger på 8 artiklar. Artiklarna valdes inom det kvalitativa 
kunskapsparadigmet. Resultatet visar att sjuksköterskor ställdes inför existentiella tankar 
kring liv och död, framförallt det egna livet och döden. Det skapade negativa känslor såsom 
förvirring, sorg, ilska och skuld. Samtidigt upplevdes det som ett privilegium att få ge 
avgörande vård för patienten och att möjliggöra en värdig död utan onödigt lidande för 
patienten och dennes närstående. Erfarna sjuksköterskor hade det lättare och var mer trygga i 
att avstå eller avbryta behandling än sina oerfarna kollegor. Andra kollegor beskrevs som det 
viktigaste och starkaste stödet. Sjuksköterskor hade svårt att beskriva vilken roll de vill att 
läkaren skulle ha, men det fanns en upplevelse över att ansvarsfördelningen mellan läkare 
sjuksköterska var oklar. Hierarkin upplevdes som ett hinder. I diskussionen belyses 
möjligheten att integrera den moraliska och etiska problematiken redan under utbildningen för 
att vara bättre förberedd och medvetandegöra värdet av handledning i yrkesmässig växt. 
Genom att sträva efter ett utökat tvärprofessionellt samarbete kan vården av patienter där 
beslut om att avstå eller avbryta intensivvård ska eller har tagits underlättas. 
 
 
Nyckelord: End of life, end of life decisions, eol, ICU, withdrawal, nurses experience. 
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INLEDNING 

”Människans liv är begränsat i tid och rum. Det innebär att hennes livstid har 
bestämda ramar. Hennes existens är kringskuren. Hon kan inte förfoga över sin 
härkomst eller fastställa tiden för sin födelse. Hon kan uppskjuta men inte 
upphäva sin död. Denna grundinsikt om den mänskliga tillvarons villkor bör 
vara vägledande för all hälso- och sjukvård, inte minst i dödens väntrum.” 
(Bischofsberger, 1995, s.164). 
 

Som intensivvårdssjuksköterskor på en allmän intensivvårdsavdelning har vi inte sällan 
kommit i kontakt med svårt sjuka patienter som vårdats i livets slutskede. Patienterna vårdas 
ofta under en kritisk period i sina liv och vi har en nära kontakt med både dem och deras 
närstående. När intensivvårdens resurser inte längre är tillräckliga för att rädda liv återstår 
ställningstaganden om livsuppehållande åtgärder eller tillbakahållande av medicinska insatser 
skall ske. Detta beslut tas av ansvarig läkare. Närstående och personal som vårdat patienten 
och närstående bör tillfrågas vilket inte alltid sker. Av egen erfarenhet vet vi att det är en 
påfrestande arbetssituation. Existentiella frågor väcks och skapar ibland inre moraliska 
konflikter som kan vara förödande. Vi ville undersöka hur andra intensivvårdsjuksköterskor 
upplevt liknande situationer. 
 
Intensivvårdsinsatser som inte är till nytta för patienten och som kan medföra en oacceptabel 
livskvalitet eller en onödigt utdragen dödsprocess ska avstås från eller avbrytas. Den 
medicinska nyttan av intensivvårdsinsatser ska alltid vägas mot eventuella negativa effekter 
(Lundberg, 2005). 
 
Som sjuksköterska har man förmånen att få att få ledsaga och vägleda patienter och dess 
närstående i dödsprocessen (Robinson, 2003). Enligt Rousseau (2000) är det en ära och ett 
privilegium att få ta hand om en döende och få förunnat i vårt samhälle. Sjuksköterskan har en 
unik ställning i sin roll som patientens advokat att få assistera patienten och dess närstående i 
dödsprocessen. Närstående berövas allt oftare möjligheten att närvara i livets slutskede på ett 
värdigt och naturligt sätt då den moderna sjukvården teknikaliseras mer och mer.  
 

BAKGRUND 

Intensivvårdens historia 
 
Intensivvård tillämpades redan under Krimkriget för 150 år sedan, när Florence Nighingale 
etablerade en särskild avdelning för de svårast sjuka och skadade, så att de kunde övervakas 
mer eller mindre kontinuerligt. Men det var först under polioepidemierna på 1950-talet som 
intensivvårdsavdelningar inrättades både i Europa och i Nordamerika. Skandinavien intog en 
framträdande plats i detta sammanhang. (Lundberg, 2005). I juni 1952 startades Sveriges 
första postoperativa avdelning av doktor Åke Bauer på Borås Lasarett. Från att i början möta 
stort motstånd från framförallt de äldre avdelningssjuksköterskorna ändrades inställningen 
snabbt och efter ett par veckor var det en succé. Sjuksköterskorna ville inte alls ta tillbaka 
patienterna om de inte var helt vakna och stabila nog för avdelningens resurser. Efter 3 
månader var avdelningen öppen till klockan 22 och efter ytterligare 2 månader, december 
1952, var den öppen dygnet runt. Det fanns då möjlighet att ta emot andra patienter än 
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nyopererade. Den postoperativa avdelningen hade blivit landets första intensivvårdsavdelning 
(Tagliati, 2005). 
 

Intensivvården idag 
 
Intensivvård består definitionsmässigt av diagnos, monitorering, behandling och vård av 
patienter med potentiell reversibel svikt i ett eller flera organsystem. Den intensivvård vi idag 
kan erbjuda våra patienter är en mycket högspecialiserad och högteknologisk vård. Det kräver 
en välutbildad personal som arbetar med intensivvårdspatienten. I teamet ingår läkare och 
sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård, och dessutom ingår ofta 
undersköterskor och sjukgymnaster (Lundberg, 2005). Allmänt kan sägas att 
intensivvårdssjuksköterskans arbete är ett av de mest krävande och specialiserade inom 
sjuksköterskeyrket. Det är en specialitet som är unik såtillvida att den ställer avancerade krav 
på fyra samverkande områden. Nämligen att ha hand om och behärska avancerad teknisk 
utrustning, medicinsk omvårdnad av mycket svårt sjuka patienter, daglig och oupphörlig 
kontakt med patienter och närstående i livskrissituationer samt slutligen samarbetsförmåga 
(Selin-Törnqvist, 1998; Dybwik, 1997). En välfungerande intensivvård kräver utöver 
samarbetet inom teamet, ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter som arbetar 
med och runt patienten på intensivvårdsavdelningen. Koordinator för denna vård är 
intensivisten, som i Skandinavien är anestesiolog med specialinriktning mot intensivvård.  
 
Intensivvård är för de flesta människor ett begrepp fyllt av dramatik, nästan obegränsade 
tekniska och medicinska resurser men också av tragik. Att bli i behov av ”intensivvård” 
framkallar därför många olika känslor och förväntningar hos såväl patienten som närstående. 
Patientens vistelse på en intensivvårdsavdelning är i de flesta fall mycket kortvarig, men kan 
vid enstaka tillfällen komma att utsträckas till flera månader (Selin-Törnqvist, 1998). 
Intensivvårdens målsättning är att ”optimera förutsättningarna för patienten att återfå hälsa 
och kunna återgå till ett liv med en kvalitet som patienten själv kan acceptera” (Lundberg, 
2005, s.19). Eftersom livskvalitet i högsta grad är individuellt är det svårt för andra att avgöra 
vad som är acceptabel livskvalitet. Patientens upplevda livskvalitet efter intensivvård borde 
vara det bästa måttet på effekten av intensivvård. Det saknas effektiva mätinstrument och 
därför är livskvalitet svårt att mäta. På senare år har livskvalitet använts som ett 
mätkomplement till överlevnad/mortalitet). Att tillståndet skall vara behandlingsbart och 
patientens livskvalitet är av avgörande betydelse är två viktiga aspekter på målsättningen 
(Lundberg, 2005; Svensk Förening för anestesi och Intensivvård (SFAI), 2007). 

 
 

Avstå eller avbryta behandling när intensivvård inte längre är meningsfull 
 
Förlängande av liv med livsuppehållande behandling när ett tillfrisknande är utsiktslöst är för 
sjuksköterskor inom många olika områden, inkluderat intensivvård, ett vanligt förekommande 
dilemma (Eckerdal, Engström, Lynöe, Löfmark & Sallin, 2007). Att avstå behandling innebär 
beslut att avstå från att inleda en preciserad behandling. Beslutet kan tas i samband med 
överflyttning till intensivvårdsavdelning eller under pågående intensivvård. Att avbryta 
behandling innebär beslut att avbryta en preciserad behandling (SFAI: s riktlinje, 2007). 
Beslut om att avstå eller avbryta vårdinsatser har blivit en del av det dagliga arbetet inom 
intensivvård. När det står klart att vården har blivit utsiktslös uppstår situationer då beslut om 
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att avstå eller avbryta behandlingen behöver tas (Girbes, 2006; Rocker, Cook, O`Callaghan, 
Pichora, Dodek, Conrad, Kutsougiannis & Heyland, 2005). För den skull övergår inte vården i 
likgiltighet och passivitet. Vården får en ny annan aktiv inriktning. Målet med behandlingen 
förändras från att vara kurativ till att bli palliativ. Med kurativ behandling menas behandling 
med syfte att bota patientens akuta sjukdomstillstånd. Palliativ behandling syftar till 
symtomatisk, lindrande behandling som ges när kurativ behandling inte bedöms vara möjlig 
(SFAI: s riktlinje, 2007) Denna omvårdnad blir i livets slutskede viktigare än boten. Detta 
kräver medicinsk professionalism, god kommunikation, teamwork samt fungerande rutiner. 
Omvårdnaden bör alltid innebära medmänsklighet, närhet, smärtbehandling, basal kroppsvård 
och om patient och närstående önskar, också andligt stöd (Robinson, 2003). 
 
Det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta om omvårdnadsåtgärderna hjälper till att 
förlänga patientens liv eller endast fördröjer patientens död. Att inse och acceptera när 
vårdinsatser inte längre gynnar patienten utan snarare orsakar mer smärta och lidande kan 
vara svårt för sjuksköterskan (Robinson, 2003). Sjuksköterskan har en nyckelposition när det 
gäller att bibehålla det humanistiska förhållningssättet i vården av patienter i livets slutskede 
(Hov, et al. 2007). Trots detta är sjuksköterskans roll begränsad när beslut tas om att vårdens 
inriktning ändras. Även om det principiellt inte är någon skillnad mellan att avstå från att 
inleda en behandling och att avbryta en sådan som inte gagnar patienten kan avbrytandet av 
behandlingen uppfattas som psykologiskt svårare än att helt avstå från att inleda behandlingen 
(Eckerdal, et al. 2007).  
 
Rocker, et al. (2005) menar att det finns ett behov av: att standardisera processen avbryta eller 
avstå intensivvård, att få klara ordinationer och förbättra genomförandet. Vidare säger Rocker 
et al (2005) att 10-20 % av intensivvårdspatienterna dör vilket ger sjuksköterskan inom 
intensivvård en bred yrkesmässig erfarenhet av döendet. De flesta dödsfall sker efter att 
livsuppehållande behandling avbryts.  
 
I början av 1990-talet kom riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk 
etik och Socialstyrelsen där man specificerade under vilka omständigheter man kan avbryta 
livsuppehållande behandling (Socialstyrelsen, 1992). Inom intensivvård finns från 2007 
riktlinjer framtagna om att ”avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård” (SFAI, 
2007). Socialstyrelsen säger uttryckligen att sjukvården måste ta hänsyn till” patientens 
andliga och existentiella behov” och att ”vårdlaget vid behov bör utökas med själavårdande 
kompetens”(Socialstyrelsen, 1992). SFAI: s riktlinjer (2007, s.1) säger att: ”Läkaren visar då 
respekt för sjukdomens naturalförlopp genom att avstå från den moderna medicinens många 
möjligheter.” 

 
 

Döendet 
 
Förr sågs döden som en naturlig del av livet, och de flesta dog i hemmet omgivna av sina nära 
och kära. Nu för tiden betraktas döden som en sjukdom som ska behandlas och bekämpas 
snarare än en naturlig del av livet. För bara några årtionden sedan kunde jämförelsevis lite 
göras mot livshotande sjukdomar, i dag är det annorlunda. Möjligheten att rädda liv genom att 
stötta svikt i vitala funktioner har ökat (Bischofsberger, 1992; Lundberg, 2005).  
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Dagens sjukvård erbjuder nya möjligheter men med det också nya problem. Den medicinska 
teknologin har möjliggjort livsuppehållande åtgärder till den grad att det har blivit nästan 
omöjligt för en patient att dö utan att först bli föremål för diskussion om att ta till alla 
tänkbara medel. Med hjälp av all teknologi verkar döden ibland mer bli ett resultat av 
mänskliga beslut än ett naturligt förlopp (Robinson, 2003).  
 
Förr talades det om att ”patienten dog”, idag om att ”låta patienten dö” (Girbes, 2006). Allt 
sjukare och äldre patienter blir föremål för såväl elektiva som akuta vårdinsatser. Detta ökar 
risken för att vårdinsatser leder till en förlängt och plågsamt döende för patienten (Lundberg, 
2005). Döendet är en oförutsägbar naturlig process och måste få ta den tid som behövs. 
Intensivvårdsåtgärder ska inte förhindra döendet när patienten befinner sig i livets slutskede 
(SFAI, 2007).  
 
Sjuksköterskan utgår från sitt eget perspektiv, d.v.s. sina egna erfarenheter och kunskaper av 
vård i livets slutskede, vilket delvis kommer från tidigare kliniska erfarenheter. 
Sjuksköterskan beskrivs som patientens advokat, ett begrepp som är på väg att bli etablerat i 
vårdprocessen och sjuksköterskan har identifierats som den som bör ha denna roll (Lennquist 
Montan, 2005). Som patientens advokat är sjuksköterskan kopplingen mellan patient och 
omgivning (O´Connor & Kelly, 2005). 
 
 

Etiska grundprinciper 
 
Sjukvårdens vårdideologi bygger på en humanistisk människosyn. Detta innebär att 
människans värde är grundat på vad hon är, inte på vad hon gör eller vilken social ställning 
hon har. Alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att bli respekterad 
och att ingen människa är förmer än någon annan. Etiska ställningstaganden baseras ofta på 
olika etiska huvudprinciper (Lundberg, 2005).  
 
Nyttoprincipen-göra gott inte skada, autonomi-självbestämmande och rättviseprincipen-alla 
människors rätt till lika behandling. Nyttoprincipen – göra gott och inte skada. Allt som görs 
ska gagna patienten. Detta finns redan beskrivet i Hippokrates ed. Varje gång en ny 
metod/behandling startas måste nyttan vägas mot riskerna. Det finns alltid en risk att patienten 
kommer till skada i en verksamhet som använder sig av avancerad teknologi. Behandlingen 
gör mer skada än nytta. Det andra skälet är att patienten själv, eller via anhöriga som kan 
förmedla patientens vilja, önskar begränsning av livsuppehållande behandling. Det vanligaste 
skälet till att avstå eller avbryta behandling är att fortsatt medicinsk behandling uppfattas som 
meningslös och att den bryter mot nyttoprincipen. Ansvarig intensivvårdsläkare bör 
tillsammans med patientansvarig läkare från hemkliniken ta beslutet.  
 
Självbestämmande (autonomi) – Patientens rätt till att få fullständig information om olika 
behandlingsalternativs för- och nackdelar och därefter få vara med och bestämma om vilken 
behandling hon/han vill ha. Patienten har även rätt att avstå behandling. I de fall patienten inte 
kan säga sin mening har närstående rätt att tolka densamma (Bischofsberger, 2003; Lundberg, 
2005; SFAI: s riktlinje, 2007). 
 
Diskussionen bör föras i en multidisciplinär grupp med all personal som är involverad i 
patientens vård, för att kunna ge en medvetenhet om beslutet och åtgärder som tas (Rocker, et 
al. 2005). Öppna konflikter mellan olika personalkategorier måste till varje pris undvikas 
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(Melia, 2001). God kommunikation med anhöriga är en förutsättning för ett bra 
beslutsunderlag. Det är alltid läkaren som ska ta beslutet, med hjälp av övrig personal och 
anhörigas uppfattning. Det är av stor vikt att anhöriga aldrig lämnas med känslan att det är 
deras beslut. Detta kan leda till skuldkänslor hos de anhöriga (Lundberg, 2005). 
 
I andra mer ovanliga fall, men för den skull inte otänkbar situation, kan rättviseprincipen 
aktualiseras. Rättviseprincipen – alla människors rätt till lika behandling oavsett kön, ålder ras 
och religion. Här talas ibland om prioriteringsetik.  Begränsade resurser kan leda till 
prioriteringar. Det kan vara mellan olika grupper ex gamla och unga, olika sjukdomar eller 
enskilda patienter. När tillgången till intensivvårdsplatser är begränsad måste rättvisa 
kombineras med nytta. Dvs. den patient ska prioriteras som har bäst förutsättningar att dra 
nytta av intensivvårdsbehandlingen (Lundberg, 2005). 
 

Praktiskt genomförande när behandling avstås eller avbryts 
När beslutet tagits att avstå från att sätta in behandling eller avsluta redan insatt behandling är 
det viktigt att begränsningen aldrig får innefatta omvårdnadsåtgärder. Det skall vara tydligt att 
fokus flyttas från kurativ till palliativ omvårdnad och symtomlindring. Alla former av 
behandling, utredningar och monitorering som inte underlättar för patienten ska avslutas. Det 
bör efterstävas att patienten får ett enkelrum för att få vård i enskildhet och möjlighet att ta 
emot anhöriga. Tillgodose patientens behov av tröst, trygghet smärtlindring och 
ångestdämpning. Förbered anhöriga. Ge dem tid och möjlighet att närvara och förstå vad som 
ska hända (Lundberg, 2005; SFAI, 2007).  
 
SFAI, (2007) har tagit fram 11 punkter man ska ta ställning till vid avbrytande av behandling 
(se bilaga 1). SFAI (2007, s.3) säger även i sina riktlinjer att: ”Läkarens engagemang och 
närvaro erfordras efter beslutet om att avstå från, eller att avbryta livsuppehållande 
behandling.” Avbrytande av redan påbörjad behandling är mer krävande ur klinisk praktisk 
synpunkt än att avstå från att sätta in behandling. Trots detta står sjuksköterskan ofta ensam 
med den praktiska biten när beslutet är taget (Hov, Hedelin & Athlin 2007).  
 
PROBLEMFORMULERING 

När intensivvårdsinsatser inte längre är meningsfulla för patienten, utan bara blir till ett 
utdraget lidande i väntan på döden, tas ibland beslutet att avstå eller avbryta behandling. 
Beslutet tas efter noggrann utredning av grundsjukdomens prognos och 
intensivvårdsinsatsernas nytta. Tyngdpunkten på vårdandet flyttas från kurativt till palliativt 
omvårdande. Att som intensivvårdssjuksköterska vara så nära patienten och dess anhöriga 
som i dessa situationer, är mycket psykiskt påfrestande. Intensivvårdssjuksköterskan står ofta 
ensam i genomförandet efter att beslutet tagits. Samtidigt som det krävs ett professionellt 
förhållningssätt finns det en osäkerhet i det praktiska genomförandet. 
Intensivvårdssjuksköterskan utgår från sitt eget perspektiv av vård i livets slutskede vilket 
delvis kommer från tidigare kliniska erfarenheter. Det finns inga enhetliga riktlinjer om hur 
intensivvård ska avbrytas för att övergå i palliativ vård. Varje situation är unik. Det är av 
betydelse att belysa denna relativt vanliga arbetssituation på en intensivvårdsavdelning. Vad 
upplever intensivvårdssjuksköterskan i situationer där behandling ska avstås eller avbrytas. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter där beslut 
om att avstå eller avbryta behandling tagits.  

 
METOD 

Eftersom syftet är att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter 
där beslut om att avstå eller avbryta behandling tagits, valdes artiklar inom det kvalitativa 
kunskapsparadigmet vilket innebär att fokus läggs på ett fenomens egenskaper. Enligt Friberg 
(2006) har denna kunskap inte samma anspråk på att vara generell utan ska ses i sitt 
sammanhang, den är vad som kallas kontextbunden. De utvalda studierna är analyserade efter 
Fribergs beskrivning av Evans (2006) analysmodell. Friberg (2006) beskriver analysarbetet 
som en rörelse från helhet till delar, till en ny helhet. Vid kvalitativa analyser är detta ett 
vanligt tankesätt. Helheten är de valda artiklarnas resultatredovisningar. Delarna uppstår när 
artiklarnas resultat sönderdelas då man letar efter bärande aspekter som har betydelse för 
syftet. En ny helhet skapas när de bärande aspekterna sammanställs i en beskrivande 
sammanfogning d.v.s. resultatet. Friberg (2006) menar att bidra till evidensbaserad 
omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning innebär att: 
 

• Öka förståelsen för det valda fenomenet. 
• Sammanställa tidigare forskning till en ny helhet. 
• Omsätta den identifierade vetenskapliga kunskapen till praktiskt användbar kunskap. 
• Utforma en vägledning för hur det studerade fenomenet kan hanteras i vårdarbetet 

(Friberg, 2006 s.109). 
 
 
 
Datainsamling 
 
Denna litteraturstudie baseras på ett antal kvalitativa artiklar med vårdvetenskaplig ansats 
publicerade mellan år 2001 - 2007. Artiklarna söktes via databaserna Pubmed, Cinahl, Google 
Scholar samt bibliotekets sökfunktion Samsök. Sökningarna genomfördes under tiden 2008-
02-07 – 2008-03-29. En artikel från en avhandling har använts i resultatdelen. Under februari 
gjordes även manuell sökning av vetenskapliga artiklar via referenser i artiklar. De sökord 
som användes var; end of life, end of life decisions, eol, ICU, withdrawal, nurses experience. 
Sökorden kombinerades för att få så många sökträffar som möjligt. Några av artiklarna 
förekom i flera databaser och hittades även vid den manuella sökningen. Urvalet gjordes 
genom läsning av abstracts. Många av de artiklar som hittades var skrivna ur patient-, 
närstående- eller läkarperspektiv och valdes bort därför att de inte svarade mot syftet. Endast 
de artiklar som beskrev IVA-sjuksköterskans upplevelser valdes. Ett inklusionskriterie var att 
artikeln skulle vara tio år eller yngre. Fyrtiotre abstracts lästes igenom och arton artiklar som 
verkade motsvara syftet valdes ut. Efter att ha läst igenom alla artiklar exkluderades tio som 
inte motsvarade studiens syfte. De artiklar som valdes var alla skrivna med kvalitativ ansats 
och hade en spridning i ett flertal världsdelar. 
 
Data analys  
 
1. Helhet 
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Initialt lästes de åtta utvalda artiklarna i sin helhet flera gånger, fokus lades vid artiklarnas 
resultat. Parallellt med detta skrevs förförståelsen ner och hölls sedan väl synlig, för att ha ett 
öppet förhållningssätt gentemot texten i artiklarna. 
 
2. Delarna 
De nyckelfynd i artiklarnas resultat som utmärkte sig och berörde skrevs ner och kodades med 
det nummer artikeln givits. Artiklarna numrerades ett till åtta. Varje artikels meningsbärande 
enhet sammanställdes separat. Därefter söktes likheter och skillnader i fynden. De 
meningsbärande enheterna klipptes därefter ut och klistrades på ark. Varje ark fick olika färg 
utefter de tänkbara teman som vuxit fram ur bearbetningen. 
 
3. Ny helhet 
Texterna sammanfördes och sammanställdes till en ny helhet där tre teman växte fram, med 
tre subteman i det första och det andra temat, samt två subteman i det tredje temat. Temana 
och underrubrikerna är en sammanställning av det nya resultatet och som bildar en ny helhet. 
I löpande text har sammanfattats vad varje tema kännetecknas av, samt förstärkt med citat för 
att tydliggöra innehållet i texten. Citaten är skrivna på artiklarnas originalspråk, engelska. 
 
Under hela analysprocessen validerades texten och jämfördes med syftet med frågan: Svarar 
fynden mot syftet? Det som inte befanns svara mot syftet kasserades. 
 
RESULTAT 

I resultatet presenteras tre teman med respektive subteman: 
 

1. Sjuksköterskans upplevelser av konflikt kontra utmaning: att vara i en 
återvändsgränd, att vara i etiska dilemman samt att utmanas och vara privilegierad.  

 
2. Sjuksköterskans strävan efter att behålla sin professionalitet: att sakna och önska 

kollegial bekräftelse, att uppleva stress och krav på rationalitet samt att uppleva att 
behöva distansera sig känslomässigt. 

 
3. Sjuksköterskans upplevelse av att vara i en mittposition: sjuksköterskans 

upplevelse av hierarkin som ett hinder samt sjuksköterskans upplevelse av att vara 
patientens ”advokat”.  

 

1. Sjuksköterskans upplevelse av konflikt kontra utmaning 
 
Det låg en konflikt i att den patient man vårdat en tid och gjort allt för att rädda i stället blev 
föremål för en annan typ av vård än vad patienten initialt kom till intensivvårdsavdelningen 
för. Den nya inriktningen av vården, från att vara kurativ till att bli palliativ, ställde 
sjuksköterskan inför en helt ny utmaning. Att möjliggöra en värdig död utan onödigt lidande 
för patienten. 
 

Att vara i en återvändsgränd 

Vårdandet kom ibland till en punkt då det trots allt som gjorts för att rädda en patients liv inte 
fanns någon möjlighet för tillfrisknande. När intensivvårdsinsatserna inte längre var 
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meningsfulla för patienten utan bara blev till ett utdraget lidande togs beslut om att avstå eller 
avbryta behandling (Hov, et al. 2006). 
 

Is there a limit to suffering? Can survival justify any suffering? Is it still possible 
for suffering patients to die a natural death in ICUs, when considering the main 
goal “to save life” (Hov, et al. 2006 s. 207). 

 
En patient där beslut om att avstå eller avbryta vården tagits var ofta sederad och okontaktbar, 
men sjuksköterskan hade skapat ett band och upplevde sig ha kontakt med patienten som 
individ. Sjuksköterskan såg patientens totala tillstånd genom att observera patientens reaktion 
vid t.ex. vändningar, skötsel av hygien och infarter (Rooyen van, Elfick & Strumpher, 2005). 
 

I am very protective of my patients as if they were my own children. Because 
sometimes we are the only thing as nurses that stand between something that can 
be good for them or something that can be bad for them (Haugen Bunch, 2001, 
s.484).  

 

Att vara i etiska dilemman  
När vården ändrat inriktning från att vara kurativ till att i stället bli palliativ ställdes 
sjuksköterskan inför existentiella tankar generellt om liv och död och framförallt det egna 
livet och döden. Sjuksköterskan fick förlita sig på sina tidigare erfarenheter och det kunde 
vara mer påfrestande för en oerfaren sjuksköterska än en erfaren att vårda en patient där beslut 
om att avstå eller avbryta intensivvård tagits (Rooyen van, et al. 2005; Hov, et al. 2006; 
McMillen, 2007). Det kunde upplevas som att ge upp hoppet och att misslyckas med 
professionens mål: att rädda liv. Konflikt uppstod mellan att rädda liv eller att tillåta patienten 
att dö vilket kunde skapa skuldkänslor (Rooyen van, et al. 2005). Om vården inte motsvarade 
sjuksköterskans moraliska, religiösa övertygelser kunde vårdsituationer som dessa skapa 
konflikter och frågor inombords. Känslor som beskrevs var förvirring, känslomässig 
dränering, sorg, ilska, skuld, förtvivlan, hjälplöshet, moralisk stress och emotionell 
påfrestning (Haugen Bunch, 2001; Halcomb, Daly, Jackson & Davidson, 2004; McBride, 
Robichaux & Clark, 2006; Calvin, Kite-Powell & Hickey, 2007). Eftersom frågor om liv och 
död inte har ett definitivt svar så befann sig sjuksköterskan i ett konstant etiskt dilemma 
mellan att rädda liv och att acceptera en naturlig död, mellan att göra gott och inte skada (Hov 
et al, 2006). Speciellt känslomässigt svårt var det när det var en patient som man kunde 
identifiera sig med, eller en patient man vårdat under en längre tid och lärt känna (McMillen, 
2007). 
 

Att utmanas och vara privilegierad 

Trots den svåra situationen upptäckte sjuksköterskan att erfarenheten av att avstå eller avbryta 
behandling gav en unik möjlighet att på ett genomtänkt sätt skräddarsy vården i livets 
slutskede för patientens och närståendes behov (Heland, 2006). Att finna ett lämpligt 
förfarande gav tillfredställelse och sågs som en källa till välbefinnande för sjuksköterskan 
(Halcomb et al. 2004; Rooyen van, et al. 2005). Det upplevdes som ett privilegium att få ge 
avgörande vård, att kämpa för patientens rätt till antingen överlevnad eller död. Oavsett 
utgång upplevdes det att allt som kunnat göras var gjort, det fanns en stolthet över att ha 
kämpat för patienten (Hov, et al. 2006; Calvin, et al 2007). Att möjliggöra en värdig död utan 
onödigt lidande för patienten och närstående värdesattes och sågs som en av sjuksköterskans 
plikter. Sjuksköterskan upplevde sin närvaro som avgörande för vården. 
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When somebody is dying and you help him die with dignity, dyspnea-and pain-
free, that is very gratifying (Calvin, et al. 2007, s. 148). 

 
Bra vård i livets slutskede innebar att patienten var så smärtfri som möjligt, upplevde 
välbefinnande och behöll sin värdighet. Att ge lämplig palliativ vård gav sjuksköterskan en 
positiv upplevelse (Rooyen van et al. 2005; McMillen, 2007). 
 

….reducing the amount of unnecessary technical equipment in order to 
humanize the client (Halcomb, 2004, s 217). 
 

Intensivvård av detta slag upplevdes som en utmaning omsluten av ansvar. Det var lika viktigt 
för sjuksköterskor att känna att de inte påskyndade döendet, men inte heller förhalade döendet 
då det upplevdes som ovärdigt. ”Timing” upplevdes som viktigt, d.v.s. samordning av 
parallella verksamheter i tiden. Det var lika illa med för tidigt som för sent (Calvin et al. 2007; 
McMillen, 2007). 
 

As well as the timing of the decision there is the timing of the actual withdrawal 
of treatment to consider which is crucial. From the relatives point of view it is 
important to give them sufficient time to accept what is happening. It is equally 
important for the nurses as if it is premature they may feel as if they have 
accelerated the patients death, but if delayed it appears undignified and 
uncompassionate(McMillen, 2007, s.6).   
 

Det framkommer att det var sjuksköterskan som blev bekräftad och var den som själv mådde 
väl när en god relation med närstående/patient upprättades (McMillen, 2007; McBride, et al. 
2006). 

 
 

2. Sjuksköterskans strävan efter att behålla sin professionalitet 
 
Att arbeta med patienter där behandling avstås eller avbryts upplevdes som känslomässigt 
kostsamt. Sjuksköterskorna upplevde sorg och lidande som förknippades med vården av 
denna patientgrupp. Trots detta var det få sjuksköterskor som sökt hjälp utifrån. Det fanns ett 
antal copingstrategier beskrivna, olika sätt att hantera känslor och situationer som uppstår för 
att kunna bibehålla professionaliteten.  
 

Att sakna och önska kollegial bekräftelse 

Sjuksköterskor beskrev att ett vanligt sätt att få hjälp att hantera situationen var att vända sig 
till kollegor som varit med om liknande situationer, som kunde känna med en, ge stöttning 
och bekräftelse. Andra sjuksköterskor identifierades ofta som det starkaste stödet (Halcomb, 
et al. 2004; Rooyen van, et al. 2005; McBride, et al. 2006; Calvin, et al. 2007). Erfarna 
sjuksköterskor som varit med om liknande situationer var mer trygga i att avstå eller avbryta 
behandling, medan de mer oerfarna var rädda att de påskyndade döendet.  
 

It seemed that senior nurses who had more experience of these situations were 
more comfortable with the actual stopping of treatment whereas the junior 
nurses still had a fear that they where accelerating death. Support from senior 
staff was sought by junior staff in this situation (McMillen, 2007, s. 6). 
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Stöttning från de erfarna sjuksköterskorna eftersöktes av de mindre erfarna i dessa situationer. 
Stöd och utbildning av nyanställd personal var något som deltagarna i flera av studierna 
saknade och som var eftersatt. Att integrera denna moraliska och etiska problematik redan 
under utbildningen för att vara bättre förberedd var något som efterfrågades (Rooyen van, et 
al. 2005; Mc Millen, 2007). 
 

Att uppleva stress och krav på rationalitet 

Reflektion beskrevs som en viktig del av arbetet. Sjuksköterskan gavs dock inte mycket tid att 
bearbeta dessa känslor p.g.a. tidsbrist. Samtidigt som man handskades med en sorg fanns 
kraven att tänka rationellt och praktiskt: hur mycket kan jag snabba på för att få en ledig 
sängplats. Å andra sidan upplevdes den självreflektion som skedde vid vård av en döende 
patient som livsberikande. Tröst söktes i det faktum att människan inte är odödlig (Rooyen 
van, et al. 2005; Calvin, et al. 2007). 
 

Att uppleva att behöva distansera sig känslomässigt 

Genom att dra sig tillbaka känslomässigt, distansera sig eller att undvika att bli för inblandad i 
patientens vård försökte sjuksköterskorna skydda sina egna känslor genom att inte bli för 
involverade i patientens lidande. Känslorna skyddades genom att intellektualisera och 
teoretisera vårdandet. 
 

Many of the nurses employ such good defence mechanisms that they are 
reluctant to actually share how they are really feeling (Rooyen van, et al. 2005, 
s. 50). 

 
Sjuksköterskor beskrev att de hittade kanaler för att ge utlopp för den spänning som byggts 
upp: att bita ihop, att bita sig i kinden, att gå hem och gråta och/eller komma över det. Genom 
att undvika känslomässig inblandning tvingade sjuksköterskan sig behålla sin professionalitet 
(Calvin, et al. 2007). Det var lättare att rättfärdiga att avstå/avbryta intensivvård genom att 
intala sig att de bara utförde läkarens ordinationer (Rooyen van, et al. 2005; McMillen, 2007). 
Sjuksköterskor mådde dåligt av att utföra vårdhandlingar de inte kände var till någon nytta 
och som till och med upplevdes kunde vara till men för patienten. I förlängningen kunde detta 
leda till att sjuksköterskan riskerade bli oengagerad och ”tyst”. Att vänja sig vid ”tystnad” 
kunde i sin tur innebära bestående skadliga förändringar i etiska värderingar (McBride, et al. 
2006). 
 

3. Sjuksköterskans upplevelse av att vara i en mittposition 
 
Sjuksköterskans ställning mellan patienten/närstående och läkaren kunde leda till en 
lojalitetskonflikt då sjuksköterskan upplevde sig ha en skyldighet att värna om patientens 
säkerhet och lagliga rätt samt försäkra sig om att de medicinska besluten var till patientens 
fördel (McMillen, 2007). Sjuksköterskan beskriver sig som patientens advokat, men också 
som både patientens och närståendes advokat (Rooyen van, et al. 2005; McBride, et al. 2006; 
Heland, 2006). Samtidigt som sjuksköterskan agerade som patientens advokat och arbetade 
för patientens välbefinnande skulle läkarens ordinationer utföras, vilka ibland uppfattades 
göra mer skada än nytta för patienten och dess närstående (Halcomb, et al. 2004; Calvin, et al. 
2007).  
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Sjuksköterskans upplevelse av hierarkin som ett hinder 

Sjuksköterskor upplevde hierarkin som ett hinder då det medicinska ansvaret låg hos läkarna 
(McBride, et al. 2006). När det gällde beslutsfattandet upplevde sjuksköterskor sig uteslutna 
och att de lämnades ensamma med genomförandet. Inte bara med det tekniska förfarandet 
utan också med de psykosociala behoven som fanns hos patient och närstående (Halcomb, et 
al. 2004). Det var en oklar ansvarsfördelning mellan yrkesgrupperna, en osäkerhet över vem 
som var ansvarig för vad. 
 

…the lack of clearly defined role descriptors for medical and nursing staff or a 
policy regarding the management of clients having treatment withdrawn or 
withheld. Therefore, the management of each situation was dependant upon the 
specific individuals involved (Halcomb, et al. 2004, s. 221). 

 
Sjuksköterskor upplevde att det fanns ett glapp mellan deras uppfattning och läkarnas, om var 
nivån på vårdandet skulle ligga. När vården fått fortgå trots att det varit utsiktslöst för 
patienten att tillfriskna skapade det en frustration hos sjuksköterskan. Läkaren upplevdes som 
oengagerad, distanserad och ovillig att diskutera patientens vård med personal och anhöriga 
samt inte varit beredd eller mogen att ändra inriktning på vårdandet av patienten. Ett 
önskemål från sjuksköterskor var att läkaren skulle bli mer närvarande och ta mer ansvar 
(Halcomb, et al. 2004; Rooyen van, et al. 2005; McBride, et al. 2006). Sjuksköterskor 
uppskattade när läkaren var klar och tydlig i sina direktiv. Beroende på vilken läkare som var i 
tjänst beskrevs att behandlingsplanen ändrades. 
  

 It’s almost like that persons life i s hoovering between which doctor is going to 
be on duty (Heland, 2006, s.28). 
 

Hierarkin uppfattades som ett hinder för sjuksköterskan. Hur mycket sjuksköterskan fick vara 
med i processen avgjordes av vilken läkare som var involverad (Halcomb, et al. 2004). Nya 
och oerfarna sjuksköterskor upplevde att det var svårt att göra sin röst hörd, de var rädda att 
inte bli tagna på allvar av läkaren. De hade så mycket respekt för läkaren och dennes 
kompetens att de var rädda att tilltala dem. Erfarenhet visade sig också ha stor betydelse då 
läkarna oftare vände sig till de mer erfarna sjuksköterskorna och i större utsträckning lyssnade 
på dem jämfört med de oerfarna (McMillen, 2007).  
 
Sjuksköterskan hade svårt att beskriva vilken roll de ville att läkaren skulle ha. Samtidigt som 
sjuksköterskan ville ha ett större inflytande och ökat ansvar önskades att läkaren skulle ta mer 
ansvar och vara mer närvarande (Halcomb, 2004). Halcomb (2004) menar vidare att det är 
inkonsekvent och leder till ökad förvirring över rollfördelningen som behöver tydliggöras. I 
en av studierna upplevde sig sjuksköterskor ha för stort ansvar och kände en osäkerhet om det 
som gjordes var rätt eller skadade patienten. Många av uppgifterna som utfördes upplevdes 
vara läkaruppgifter (Hov, et al. 2006). Det kunde upplevas som om sjuksköterskans 
handlingar var den direkta orsaken till patientens död, t.ex. när inotropa läkemedel 
avvecklades eller när respiratorn stängdes av. Om de medicinska ordinationerna dessutom 
upplevdes som otydliga eller om det fanns närstående närvarande skapade det osäkerhet och 
försvårade situationen för sjuksköterskan (Heland, 2006). När sjuksköterskan kände att de 
hade tydliga mål för patientens vård ökade känslan av meningsfullhet i arbetet. Det var 
energisparande och gjorde det lättare att acceptera olika typer av beslut. Det idealiska för att 
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skapa färre konflikter och komplikationer mellan personalkategorier på sikt var att ha 
tvärprofessionella möten (Heland, 2006; Hov, et al. 2006; Calvin, et al. 2007). 
 

Sjuksköterskans upplevelse av att vara patientens ”advokat”  

Sjuksköterskans ställning mellan patient/närstående och läkaren beskrivs som både positivt 
och som en källa till stress. Det är stressande att ständigt växla mellan olika roller och 
förväntningar. Sjuksköterskan beskriver sig som ett ”bollplank” för närstående. Någon som 
står mellan närstående och läkare (Halcomb, et al. 2004; Calvin, et al. 2005). Sjuksköterskor 
upplevde sig vara mellanhand för patient och närstående. Någon som förmedlade information 
efter möten med läkare, medlade mellan parterna och klargjorde vad som planerades. 
 

Nurses are often caught in the middle-an ethically untenable position-as they 
attempt to comply with medical directives and simultaneously protect and 
advocate for their patients (McBride, et al. 2006, s. 489). 

 
Sjuksköterskor såg som sin uppgift att göra patientens individuella vårdplan begriplig och 
accepterad av alla. Det var viktigt för sjuksköterskan att försöka förklara för närstående vad 
den ”tysta” patienten upplevde. Teknologin, behandlingar och miljön på en 
intensivvårdsavdelning upplevs ofta som överväldigande och skrämmande. Det ledde till att 
närstående kunde förlora förmågan att se vad som egentligen hände och skedde med den 
sjuke.  Det var av största vikt att få närstående att förstå innebörden av allt som hände och 
skulle hända med patienten. Ge dem möjlighet att bearbeta och acceptera. Bygga en relation 
till närstående för att få reda på patientens vilja i livets slutskede om den inte redan var känd. 
Sjuksköterskan observerade och kände med närstående i deras situation av illabefinnande och 
utvecklade empati för deras upplevelser. Hos de närstående uppstod frågor, rädslor, osäkerhet 
och frustration som sjuksköterskan fick ta hand om (Halcomb, et al. 2004; McBride, et al. 
2006; Calvin, et al. 2007; McMillen, 2007). Det fanns en sårbarhet i att ha en balansgång 
mellan teknologi och att respektera patientens och dess närståendes önskemål att tillåta en 
värdig död. Det var de som behövde den största stöttningen under den svåra tid som följde när 
beslut att avstå eller avbryta behandling tagits. Sjuksköterskan värdesatte att möjliggöra för 
närstående att få tillbringa tid med sin närstående utan medicinsk teknologi. Genom en 
noggrann planering gavs de närstående tid att sörja i fred (Halcomb, et al. 2004; Heland, 
2006; McBride, et al. 2006; McMillen, 2007). Halcomb, et al. (2004) visade i sin studie att det 
i slutändan var sjuksköterskan själv som mådde bra om hon engagerade närstående och gav 
dem omsorg, mer än att det var de närstående som mådde bra av omsorgen. 

 
…ability to provide what they perceived as appropriate palliative care for their 
client was a positive experience (Halcomb, et al. 2004, s. 217). 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda 
patienter där beslut om att avstå eller avbryta behandling tagits. Valet av kvalitativ 
analysmetod överensstämmer med syftet med studien. Genom att analysera kvalitativa artiklar 
och sammanställa dem till en ny helhet ökar medvetenheten om de problem som finns kring 
vårdandet av denna patientgrupp. 
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Det fanns mycket aktuell forskning som berörde avstå eller avbryta behandling. Däremot var 
utbudet begränsat utifrån det fenomen vi valt att belysa. Därför tog sökprocessen mer tid än 
förväntat. Litteratursökningen resulterade i åtta artiklar alla skrivna med kvalitativ ansats och 
som hade en spridning i ett flertal världsdelar. Initialt var vi bekymrade över att spridningen 
av artiklarnas ursprung skulle påverka resultatet i för stor utsträckning. Att det skulle innebära 
svårigheter att applicera resultatet på svenska förhållanden. Så blev dock inte fallet då 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser kring ovan beskrivna fenomen visade sig vara 
likartade trots skillnader i hälso-och sjukvårdsstrukturer.  
 
Det har varit en tidskrävande process att strukturera och sortera nyckelfynden utifrån 
artiklarna. Artiklarna och artiklarnas resultat har lästs igenom många gånger för att kunna se 
sammanhanget, men också för att kunna identifiera nyckelfynden i varje studies resultat. 
Temana som bildades utifrån dessa nyckelord var också svåra att skilja åt då de gärna 
överlappade varandra. 
 
Det var svårt att lämna meningsbärande enheter som på ett eller annat sätt talade till oss men 
som inte svarade upp mot syftet. 
 
Vår förförståelse skrevs ner och hölls väl synlig under analysfasen, detta för att kunna behålla 
ett öppet förhållningssätt gentemot texten i artiklarna. Trots detta fick vi kämpa hårt för att 
bortse från vår förförståelse. Som tur var föll vi inte i fällan samtidigt utan kunde 
uppmärksamma varandra på när vi talade utifrån den egna erfarenheten. Att bortse från 
förförståelsen var utan tvekan det största problemet under hela arbetet. Ändå hade vi inte velat 
vara utan den då vi upplever att den varit av avgörande betydelse för hur vi tillgodogjort oss 
resultatet. 
 
 

Resultatdiskussion 
 

Förbereda/utbilda  

Sjukvården ska befrämja människans hälsa, men inte med alla medel som står till buds. 
Hälsan skall befordras till ett rimligt pris. Vilken behandling är då rimlig och förnuftig? 
Förmodligen den som tillgodoser patientens egna intresse, det vill säga den som gör livet 
drägligt för henne och som är godtagbart för närstående och för samhället. Livet i sig har ett 
grundläggande värde och i tveksamma fall är utgångspunkten att patienten kommer att klara 
krisen och överleva sin sjukdom. Bischofsberger (1995) skriver att ”livets gränser har 
visserligen flyttats fram, men döden förblir ofrånkomlig” (s.167). Bischofsberger menar 
vidare att livet ledsagas av döden, lika mycket som att de levande ska ledsaga de döende. 
Antagligen går det bara att förstå detta och i sitt liv konkret genomföra det för den som har 
lärt sig att inte förtränga döden. Därför måste beredskapen för döden tränas upp. Det är en 
utmaning för både utbildningsansvariga och sjukvården att bättre förbereda sina 
studenter/personal i vad det innebär att möta patienter i livets slutskede. I resultatet fann vi att 
intensivvårdssjuksköterskan i stor grad fick förlita sig på sina egna erfarenheter och att det då 
naturligtvis var svårare för en oerfaren än en erfaren sjuksköterska att vårda en patient där 
beslut om att avstå eller avbryta behandling tagits.  
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Riktlinjer 

Det kan verka inkonsekvent att i bakgrunden beskriva SFAI: s ”avstå eller avbryta behandling 
inom svensk intensivvård” och ändå påstå att det inte finns några enhetliga riktlinjer. Vi 
hävdar dock att så är fallet då ovan beskrivna riktlinjer inte är implementerade i praktiken, 
åtminstone inte för sjuksköterskor och det fann vi även i resultatet. Även vid förfrågan hos 
våra kollegor är det mycket få som ens känner till att det existerar några. Det råder en brist 
både i utbildning, praktik och introduktion till intensivvård vad gäller tillvägagångssätt vid 
vård av IVA-patienter där intensivvårdsinsatserna visar sig vara utsiktslösa. Det är av största 
vikt att sjuksköterskor som yrkesgrupp för en diskussion angående denna patientgrupp. I 
SFAI: s riktlinjer (2007) finns ”vägledning för praktiskt genomförande” (bilaga 1), där står 
även att ”ett väl förankrat beslut förutsätter upprepad dialog mellan ansvariga läkare, patient, 
vårdpersonal och närstående”(s. 3). Våra egna erfarenheter liksom det vi funnit i resultatet 
visar att detta inte fungerar i verkligheten. 
 

Ansvarsfördelning 

I Oberles och Hughes (2001), studie beskrivs att läkarna upplevde att sjuksköterskorna inte 
alltid förstod deras beslut kring vården av patienten. Läkarna upplevde också att 
sjuksköterskorna ibland talade om för dem vad som borde göras men att det inte alltid var 
genomförbart. Besluten var ändå i slutändan läkarens, men det fanns en förståelse över att 
sjuksköterskan ville vara mer involverad i besluten kring patienten. Sjuksköterskorna tyckte 
att det var viktigt att läkarna var tydliga. Sjuksköterskor är också medvetna om det moraliska 
dilemma läkare kan hamna i med påtryckningar från olika håll. Men då det är läkaren som 
måste ta beslutet och sjuksköterskan måste acceptera det är det inte mer än rimligt att få en 
motivering till beslutet. Eller som det står beskrivet i SFAI: s riktlinjer (2007) ”personalen ska 
fortlöpande informeras om gällande behandlingsstrategi så att de kan stödja patienten och 
närstående på bästa sätt”. Det hierarkiska systemet och bristen på kommunikation mellan 
olika yrkesgrupper torde vara den i grunden största orsaken till missförstånd och oklarheter. 
 

Handledning 

Det erbjuder en unik möjlighet till personlig utveckling, utan att det behöver vara 
självupplevt, att vårda denna patientgrupp. Hemmingsson och Ivarsson (2007), beskriver dock 
att erfarenhet i sig nödvändigtvis inte behöver leda till lärande, utan att det är viktigt att få tid 
och stöd för att reflektera i den kliniska vardagen. Antonsson (2000) skriver att effekten av 
reflekterande handledning blir att sjuksköterskan utvecklar sin yrkesroll och blir skickligare. 
Handledningen ger stöd genom att vara bekräftande, stärkande och är en ventil eller ett forum 
där man kan prata ut om sina känslor. Sjuksköterskan får stöd i att systematisera sitt tänkande 
och därigenom stärka sin självkänsla och professionella kompetens. Ohlson och Arvidsson 
(2005) kom i sin litteraturgenomgång fram till att handledning har effekter som befrämjar den 
psykiska hälsan. När det råder balans mellan krav, kontroll och stöd blir resultatet utveckling 
och kompetens. Ohlson och Arvidsson beskriver vidare att handledningen är en plats där 
sjuksköterskor kan avreagera sig och bearbeta sina känslor och reflektioner. En reflekterande 
handledning har även till syfte att hjälpa till att förstå patientens beteende och reaktioner 
(Hemmingsson & Ivarsson, 2007). 
 
Hur går sjuksköterskan från novis till expert, hur hanteras upplevelserna? I vårt resultat kom 
vi fram till att det finns många olika sätt att hantera sina upplevelser. Det måste dock finnas 
mer strukturerade sätt att gå vidare och skaffa sig erfarenhet än via egenhändigt ihopsnickrade 
metoder. Arbetar sjuksköterskor mer utifrån erfarenhetsbaserade kunskaper än utifrån en 
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systematiskt reflekterande handledning? Vi måste ställa mer krav på både 
utbildningsansvariga och verksamhetsansvariga att på ett bättre sätt förbereda sina 
medarbetare inför det ansvar och de påfrestningar som kommer med att arbeta med svårt 
sjuka människor. I stället för att riskera medarbetare som antingen förhärdas eller nedbryts 
borde det strävas efter att skapa ett klimat där medarbetare utvecklas yrkesmässigt och ökar 
sin självkännedom för att bättre kunna ta hand om människor i kris. Att ”jobba med sig själv” 
borde vara självklart och ett krav innan sjuksköterskan börjar jobba med svårt sjuka 
människor.  
 
Vi har haft god hjälp av vår fördjupning i ämnet när situationer uppstått där att avstå eller 
avbryta intensivvård blivit aktuell. Det har gett oss en ökad beredskap inför reaktioner och 
händelseförlopp som kan uppstå. Vi har sett att det finns ett stort behov av att 
medvetandegöra de problem och känslor som kan uppstå och hoppas att med detta arbete 
kunna få igång en dialog, både tvärprofessionellt och kollegor emellan. Även betydelsen av 
handledning behöver lyftas. På IVA, SÄS Borås, har det bedrivits frivilligt deltagande i 
handledning i yrkesmässig växt (HYV) sedan 1996. Forskning kring HYV visar att det kan 
vara ett stöd för att förebygga psykisk ohälsa. Det har visat sig att handledning ökar känslan 
av att förstå sig själv och sina egna reflektioner. Den stärker även självkänslan och 
sjuksköterskans professionella kompetens (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 

Frustration 

I vårt resultat fann vi att för sjuksköterskan innefattade bra vård i livets slutskede att patienten 
var så smärtfri som möjligt, upplevde välbefinnande samt behöll sin värdighet. Att behandla 
smärta och ångest vet vi kan påskynda döendet. För att få bukt med smärtorna kan man 
behöva ge patienten så höga doser smärtstillande medel att döden blir en indirekt följd av 
medicineringen. En tillräckligt hög smärtstillande dos kan bli en för hög ”livdos”. Detta är 
dock en etiskt accepterad behandling då syftet är att symtomlindra, inte att förkorta livet och 
ska inte blandas ihop med dödshjälp. Det är dock inte ovanligt att som sjuksköterska få tankar 
om att ens vårdhandlingar är den direkta orsaken till patientens död. Sjuksköterskan är oftast 
den som utför ordinationer som t.ex. att koppla bort respirator, stänga av inotropt stöd, ge 
smärtstillande och ångestdämpande läkemedel. Sjuksköterskor kände en oro för om det som 
gjordes var rätt eller skadligt för patienten. Detta kan, som vi såg i resultatet, leda till att skapa 
osäkerhet och väcka existentiella frågor hos sjuksköterskan. Tydliga mål och ordinationer är 
viktiga för att minska problem av detta slag. 
 
 
 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

De resultat som framkommit skulle kunna leda till: 
 

• Att medvetandegöra värdet av handledning i yrkesmässig växt för personal. Vikten av 
att ta vara på den möjlighet som erbjuds. 

• Att de riktlinjer från SFAI som finns delges sjuksköterskorna och används som stöd 
vid beslut om att avstå eller avbryta intensivvård. 

• Att integrera denna moraliska och etiska problematik redan under utbildningen till 
intensivvårdssjuksköterska för att vara bättre förberedd. 
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• Arbeta för att minska hierarkin inom sjukvården genom utökat tvärproffessionellt 
samarbete och förbättrad kommunikation mellan yrkesgrupper.  
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Bilaga 1 

Avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård. 
 

1. Andning 
Spontan luftandning bör eftersträvas. 
Om ventilatorbehandling avbryts: 
- Tag ställning till fri luftväg. Diskutera eventuella åtgärder med anticholinergica, näs-
svalgtub, oral svalgtub, endotrachealtub eller trachealkanyl. 
- Tag ställning till lufthunger. Diskutera eventuella åtgärder med befuktad syrgas, 
opioider och sedering. 
Om ventilatorbehandling fortgår: 
- Tag ställning till lägsta möjliga syrgastillförsel och anpassa ventilationsmode till 
patientens lufthunger och andningsmönster. 
 

2. Smärta 
Behandlas med opioider efter behov för att uppnå preciserad effekt. 
 

3. Ångest och oro 
Behandlas med anxiolytika och/eller sederande läkemedel efter behov för att uppnå 
preciserad effekt. 
 

4. Dialys 
Kan och bör avslutas. 
  

5. Pacemaker 
Temporär pacemaker kan stängas av. Permanent pacemaker kan stängas (kräver 
programmering av pacemakerkunnig person). 
 

6. Vasoaktiva läkemedel 
Kan och bör utsättas. Tempo och timing anpassas efter situationen. 
 

7. Läkemedel (antibiotika, trombosprofylax, insulin mm) 
Kan och bör utsättas. 
 

8. Blodtransfusion 
Kan och bör avslutas. 
 

9. Nutrition och vätska 
Kan och bör utsättas. Befukta läppar och svalg regelbundet. 
 

10. Provtagningar och undersökningar 
Kan och bör avslutas. 
 

11. Monitorering 
Bör reduceras till ett minimum, exempelvis enbart EKG. Stäng av larm. Det kan vara 
fördelaktigt att släcka patientmonitorn (SFAI: s riktlinje, 2007, s.4). 

 



Bilaga 2 
 

Översikt av analyserade artiklar 
 
 
 Perspektiv  

(vårdvetenska
pliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv) 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

1. 
Titel:  
Being an 
intensive care 
nurse related to 
questions of 
withholding or 
withdrawing 
curative 
treatment 
Författare:  
Hov,R., 
Hedelin,B., 
Athlin.,E 
Tidskrift: 
Journal of clinical 
nursing 
Årtal: 
2006  

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
fenomenologisk 
metod som skildrar 
sjuksköterske- 
perspektiv 
      
 
 
                         

Studiens syfte är att 
skapa en djupare 
förståelse för hur det 
är att vara IVA-
sjuksköterska i 
situationer relaterade 
till tillbakahållande 
eller 
tillbakadragande av 
kurativ behandling 

Gruppintervjuer 
med fjorton 
sjuksköterskor 
uppdelade i två 
grupper. I 
analysprocessen 
användes Colaizzis 
modell. 

Fyra huvudteman 
framträdde som fångade 
sjuksköterskans 
upplevelser: ensam med 
ansvar, pendlandet mellan 
pessimism och optimism, 
osäkerhet, yrkesstolthet 
trots lite formellt 
inflytande 

2. 
Titel:. 
The neuroscience 
ICU nurses 
perceptions about 
end-of-life care 
Författare: 
Calvin,A 
Kite-Powell,D 
Hickey,J  
Tidskrift: 
Journal of 
neuroscience 
nursing 
Årtal: 
2007 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterske-
perspekiv 
 
 

Studiens syfte är att 
undersöka 
Neurointensivvårds-
sjuksköterskans 
upplevelser sett till 
deras roller och 
ansvarsförhållanden 
i beslutsfattandet 
kring förändringar i 
intensitet i vården 
och vård i livets 
slutskede 
 

Tolv NIVA-ssk 
intervjuades en och 
en med i förväg 
skapade frågor som 
matchade syfte med 
studien. 
Intervjuerna 
analyserades  med 
hjälp av grounded 
theory. 
 

Tre huvudteman 
framträdde: hjälpa förstå, 
stå mitt i 
kommunikationsprocessen
och känna av patientens 
och de anhörigas känslor 



3. 
Titel: 
Registered nurses 
experience of the 
withdrawal of 
treatment from 
the critically ill 
patient in an 
intensive care 
unit 
Författare: 
Rooyen van,D 
Elfick,M 
Strumpher,J 
Tidskrift: 
Curationis 
Årtal: 
2005 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
fenomenologisk 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterske-
perspektiv 
 
 
 

Studiens syfte är att 
undersöka och 
beskriva IVA-
sjuksköterskors 
upplevelser i beslut 
rörande 
begränsningar av 
intensivvård 
 

Sex sjuksköterskor 
intervjuades med en 
öppen fråga. 

Två teman identifierades: 
relationen sjuksköterskan 
utvecklar med individer 
som är involverade i 
processen runt 
begränsning av 
intensivvård, den inre 
moraliska konflikten hos 
sjuksköterskan relaterad 
till etiska aspekter vid 
begränsning av 
intensivvård.  

4. 
Titel: 
End of life 
decisions: Nurses 
perceptions, 
feelings and 
experiences. 
Författare: 
McMillen, R.E 
Tidskrift: 
Intensive and 
critical care 
nursing 
Årtal: 
2007 

 Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterske-
perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 

Studiens syfte är att 
undersöka 
erfarenheter hos 
IVA-sjuksköterskor 
som vårdar patienter 
där beslut tagits om 
att begränsa 
intensivvården 

Åtta sjuksköterskor 
intervjuades. 
Analysmetod; 
Grounded theory. 

Två teman identifierades: 
sjuksköterskans roll, 
sjuksköterskans känslor 
kring begränsningar av 
vården. 

5. 
Titel: 
An insight into 
Australian nurses 
experience of 
withdrawal/withh
olding of 
treatment in the 
ICU 
Författare: 
Halcomb,E 
Daly,J 
Jackson,D 
Davidson,P 
Tidskrift: 
Intensive and 
critical care 
nursing 
Årtal: 
2004 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
fenomenologisk 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterske 
perspektiv 

Studiens syfte är att 
undersöka IVA-
sjuksköterskans 
upplevelser vid vård 
av patient där beslut 
tagits om 
begränsningar av 
intensivvård. 

Tio sjuksköterskor 
intervjuades med en 
i förväg bestämd 
fråga.  

Fem huvudteman 
framträdde under 
analysen: psykologiskt och 
fysiskt välbefinnande för 
patienten och de 
närstående samt 
omvårdnad, spänning och 
konflikt, att inte göra illa, 
sjuksköterska -familj 
relationen, 
osynliggörandet av 
sjuksköterskans egna sorg 
och lidande 



6. 
Titel: 
Practice of expert 
critical care 
nurses in 
situations of 
prognostic 
conflict at the end 
of life 
Författare: 
McBride 
Robichaux,C 
Clark,A 
Tidskrift: 
American journal 
of critical care 
Årtal: 
2006 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
sjuksköterske-
perspektiv 

Studiens syfte är att 
undersöka hur 
konfliktsituationer 
upplevs för 
sjuksköterskan vid 
vård i livets 
slutskede där beslut 
om begränsande av 
intensivvård tagits 

Tjugoen 
sjuksköterskor 
intervjuades. De 
ombads reflektera 
över en eller två 
patientsituationer 
som de upplevt. 
Intervjuerna 
analyserades 
narrativt. 

Tre teman hittades: skydda 
och representera patienten, 
presentera ett realistiskt 
perspektiv, uppleva 
frustration och resignation. 

7. 
Titel: 
Hidden and 
emerging drama 
in a Norwegian 
critical care unit: 
ethical dilemmas 
in the context of 
ambiguity 
Författare: 
Haugen Bunch,E 
Tidskrift: 
Nursing Ethics 
Årtal: 
2001 

Vårdvetenskaplig 
artikel som följer 
upp en tidigare 
studie gjord 1995. 

Studiens syfte är att 
undersöka vilka 
etiska dilemman som 
kan uppstå på en 
högteknologisk 
avdelning och hur 
man handskas med 
dem. 

En kvalitativ 
jämförande design 
med deltagande 
observation 
användes. 
Sjuksköterskor 
intervjuades 
spontant efter 
speciella incidenter. 
En delvis 
strukturerad 
intervjuguide 
användes som 
byggde på studien 
från 1995. 
Grounded theory 
användes. 

Sex etiska dilemman 
identifierades: beslut om 
begränsande av vård, om 
huruvida det sk finns 
åldersgränser för 
hjärtkirurgi, 
tillhandahållandet av 
begränsade resurser, 
resurser beträffande 
personal, situationer där 
man skadar mer än gör 
nytta om man fortsätter 
vården, flyttande av 
patienter till andra 
vårdinrättningar.  

8. 
Titel: 
Fruitful or futile: 
intensive care 
nurses 
experiences and 
perceptions of 
medical futility 
Författare: 
Heland,M 
Tidskrift: 
Australian 
critical care 
Årtal:2006 

Vårdvetenskaplig 
artikel som 
relaterar till 
sjuksköterskors 
upplevelser. 

Studien undersöker 
sjuksköterskans 
känslor och 
upplevelser på en 
intensivvårdsavdelni
ng när vården blir 
utsiktslös. 

Sju sjuksköterskor 
intervjuades med en 
kvalitativ ansats. 
Frågorna de fick 
var delvis 
förutbestämda. 

Resultatet visade att det 
finns ingen lösning som 
passar alla.”No size fits 
all”. Den visade också att 
sjuksköterskorna spelade 
en viktig roll i situationer 
där begränsningar av 
intensivvård gjordes, och 
att sjuksköterskorna 
upplevde frustration när de 
var tvungna att ge vård 
som de inte samtyckte till. 
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