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Abstrakt 
Antalet patienter som dör på IVA efter beslut om begränsad behandling ökar. Att besluta om 
när hoppet är ute och när medicinsk behandling eller livsuppehållande åtgärder ska begränsas 
eller avslutas är dock inte självklart. Sjuksköterskan har inget beslutsfattande ansvar men 
arbetar nära patienten och kan inneha kunskap och information om familjens och patientens 
vilja. Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 
beslut om begränsad behandling av svårt sjuka patienter på IVA. Fem sjuksköterskor som 
arbetar på en intensivvårdsavdelning i södra Sverige intervjuades med semistrukturerade 
intervjufrågor. Intervjuerna skrevs ut i text och analyserades sedan med tematisk 
innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema ’Att göra sitt bästa med begränsade 
befogenheter’ med fyra tillhörande kategorier, att involverade parter är oense, att se till 
patientens bästa, att vara delaktig men inte ta beslut samt att företräda patient och närstående.  
Sjuksköterskan ställs inför svåra etiska dilemman när de behandlar en patient som uppenbart 
är döende eftersom det då känns som att motarbeta en naturlig död och eftersom teknologin 
kan hålla en patient vid liv väldigt länge på IVA blir livskvaliteten kompromissad. Effekten 
blir en känsla av att inte förlänga livet utan bara förlänga lidandet. 
Sjuksköterskans roll mot beslutsfattaren, patienten och de närstående präglas av ett stort 
ansvarskännande men begränsade möjligheter att påverka situationen och att göra det bästa 
för patienten utifrån de beslut som tas. 
 
Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, erfarenheter, begränsa behandling, intervjuer, 

tematisk innehållsanalys
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I Sverige avlider cirka 72 procent av patienterna inom intensivvård efter att ett beslut tagits 

om att avstå eller avbryta behandling (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2007). Studier har visat att 

(Faber-Langedoen & Lanken, 2000; Truog et al., 2001; Vanderspank-Wright, Fothergill-

Bourbonnais, Malone-Tucker, & Silvar, 2011) antalet patienter som dör på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) efter beslut om begränsad behandling ökar. Traditionellt ses 

intensivvårdsteamets mål vara att bota sjukdom och bevara livskvalitet men på senare år 

innebär målen även att tillgodose patientens behov för en god död. Utvecklingen i kunskap 

och teknologi har gett hälso- och sjukvårdspersonal redskap att bota och förlänga liv, liknande 

utveckling har också medfört möjligheter för att hjälpa patienter till ett värdigt och smärtfritt 

avslut (Bush, 2012; Truog et al., 2001; Vanderspank-Wright et al., 2011). Intensivvård och 

palliativ vård utesluter inte varandra utan kan anses samexistera. I den palliativa vården ställs 

dessutom samma krav på omsorg om detaljer, kritiskt tänkande och medkänsla som i 

intensivvården (Cicarello, 2003; Truog et al., 2001). Kvaliteten på vården blir avsevärt bättre 

om den palliativa vården implementeras redan tidigt på intensivvårdsavdelningen och därför 

inför allt fler sjukhus bedömning av patienter som kommer till intensivvårdsavdelningen 

utifrån behov av palliativ vård. Att utveckla en tvåvägs kommunikation med patienter och 

dess anhöriga från dag ett är centralt för den palliativa vården (Bush, 2012). 

 

Behandlingen av patienter i livets slutskede kan delas in i två faser. Den första handlar om 

processen där beslutet tas om att gå från botande till lindrande behandling. Den andra handlar 

om de åtgärder som vidtas när beslutet är taget, det innefattar humanistiska och tekniska 

färdigheter som måste integreras tillsammans med patienten och dess anhörigas behov (Truog 

et al., 2001). Att dela in processen i två faser beskriver dock inte hur komplex situationen är. 

Patienter och deras familjer skiftar inte plötsligt mellan hopp om överlevnad till att acceptera 

döden, den processen sker stegvis och tar olika tid. De närstående måste få tid att acceptera 

situationen så långt som möjligt, innan åtgärder vidtas (Socialstyrelsen, 2011, s. 53; Truog et 

al., 2001). Samtidigt är utvärderingen av den botande behandlingen också en stegvis process, 

svarar patienten på behandlingen eller inte är avgörande för den fortsatta strategin. Alla 

intensivvårdspatienter har en ökad mortalitetsrisk och kan gagnas av att en tidig bedömning 

utifrån kriterier för palliativ vård görs, så att den palliativa vården sätts in i rätt skede (Bush, 

2012).  
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Sjuksköterskans roll i den palliativa vården på IVA är att finnas till för patienten och de 

anhöriga, behandla smärta och andra symtom, samt att tillgodose patientens fysiska, 

spirituella och psykosociala behov (Bach, Ploeg & Black, 2009; Cicarello, 2003; Halcomb, 

Daly, Jackson & Davidson, 2004). Trots att patienter skulle dra fördel av att föras över till 

andra vårdinrättningar som hospice eller vårdavdelning, där det är mer anpassat för palliativ 

vård, är vissa patienter beroende av intensivvårdens teknik i livets slutskede och byte av miljö 

är inte möjligt. För dem som förväntas överleva endast en kort tid efter avslutad 

livsuppehållande teknologisk behandling kan det vara obekvämt att förflyttas till ny miljö 

med ny personal och det kan påverka den palliativa behandlingen negativt (Faber-Langedoen 

& Lanken, 2000; Truog et al., 2001). Att patienten ska flyttas ska vara ett beslut taget i 

samråd med patienten själv och dess anhöriga samt motiverat. Byte av miljö måste då göras 

utan att patientens välbefinnande, psykiskt och fysiskt, kompromissas (Cicarello, 2003). 

 

Riktlinjer som stöd i beslutstagandet att begränsa behandling 

Val av behandlingsstrategi för patienter inom intensivvård skall baseras på etiska principer 

samt medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet (SFAI, 2009). Till grund för beslut om 

begränsad behandling är människovärdesprincipen som kan beskrivas utifrån de fyra 

grundprinciperna som ska genomsyra hälso- och sjukvårdspersonals agerande. 

Autonomiprincipen innebär att patientens självbestämmanderätt måste respekteras eller 

närståendes tolkning av patienten skulle vilja. Godhetsprincipen innebär att alla ska sträva 

efter att göra gott och göra nytta. Principen att inte skada innebär att alla ska sträva efter att 

minimera lidande. Rättviseprincipen innebär allas lika värde och rätt till behandling samt att 

resurser ska användas på ett rättvist sätt (SFAI, 2009; Socialstyrelsen, 2011, s. 24-25) 

 

I Sverige finns riktlinjer där det specificeras under vilka omständigheter beslut kan tas om att 

avstå från att inleda eller avbryta livsuppehållande behandling. Riktlinjerna ser likadana ut i 

andra länder (jmf. Choong et al., 2010). Sammantaget innebär dessa riktlinjer att 

livsuppehållande behandling inte ska inledas eller redan inledd behandling ska avslutas om 

patienten önskar det, samt är beslutskapabel och införstådd med konsekvenserna. Om 

patienten inte är beslutskapabel bör den tidigare uttryckta önskan om livsuppehållande 

behandling respekteras. Om patienten inte är beslutskapabel och det inte finns muntliga eller 

skriftliga direktiv om patientens önskan tillfrågas de anhöriga om de vet vad patientens vilja 

är. Detta tas med i bedömningen men läkaren har det slutgiltiga ansvaret för beslutet. När 

prognosen är oviss är det viktigt att inleda livsuppehållande behandling och sedan avbryta 
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denna om den visar sig inte gagna patienten. Det är inte etiskt försvarbart att avstå från att 

inleda behandling om prognosen är oviss med hänvisning till att det är svårt att avbryta en 

redan inledd behandling (SOFS 2011:7; Svenska läkaresällskapet, 2007). 

 

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) har formulerat tre behandlingsstrategier 

som styr svensk intensivvård (SFAI 2009). Den första innebär inga begränsningar av 

medicinska behandlingsåtgärder. Med detta avses att fulla insatser görs under hela patientens 

vårdförlopp. Den andra strategin är begränsning av vården genom att avstå från att påbörja 

preciserad behandling. Exempel på sådan begränsning kan vara att inte påbörja 

respiratorbehandling eller att avstå hjärtlungräddning om patienten får hjärtstopp. Den tredje 

strategin innebär begränsning genom att avbryta pågående behandling som till exempel 

inotropt stöd eller dialys. 

 

Att konvertera från botande behandling till  l indrande behandling 

Det förekommer att närstående och behandlande läkare har olika uppfattning eller att 

närstående sinsemellan är oeniga om vilka åtgärder som läkaren bör vidta (Sibbald, Downar 

& Hawryluck, 2007; Wilkinson & Savulescu, 2011). Ofta kan den svårt sjuka patienten på 

intensivvårdsavdelningen inte tala för sig själv vilket lämnar anhöriga med svåra beslut. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever det som svårt och ställs inför känslomässiga konflikter 

när anhöriga inte vill låta patienten dö. Trots att patienten lider har de anhöriga ibland svårt att 

bortse från sina egna behov och acceptansen inför döden har kanske inte infunnit sig. Om de 

anhöriga upplevs ta fel beslut och är oense med läkaren oroar sig sjuksköterskorna för att de 

inte fått tillräcklig information om patientens svåra tillstånd och prognos (Badger, 2005b; 

Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Oberle & Hughes, 2001). Beslut om att avstå från behandling 

som tas bakom stängda dörrar lämnar ofta personalen och anhöriga förvirrade, exkluderade 

eller missnöjda (Pattison, 2004). 

 

Att enas om målet för behandlingen, botande eller lindrande, är förutsättningar för att kunna 

ta rätt beslut. Först måste arbetsgruppen enas sedan måste de anhöriga få tid att acceptera 

situationen (Badger, 2005b; Cicarello, 2003; Sibbald et al., 2007). I en diskussion med de 

anhöriga angående behandlingsalternativ måste det dock finnas en balans mellan patientens 

och de anhörigas intresse (Badger, 2005b; Oberle & Hughes, 2001). Det slutgiltiga beslutet är 

ansvarig läkares men de anhörigas åsikter väger in i beslutet, de måste därför guidas igenom 

processen och får bra information på ett språk som går att förstå (Faber-Langedoen &.Lanken, 
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2000). Sjuksköterskans egen upplevelse av när känslan av att övergång från botande till 

lindrande behandling infinner sig är när patienten inte svarar på aggressiv medicinsk 

behandling eller när behandlingsalternativen börjar vara uttömda (Badger, 2005b; Calvin et 

al., 2009; McMillen, 2007). 

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll och avsaknaden av roll i  beslutstagandet 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever ibland att det är svårt att komma överens med 

beslutsfattaren om när det är dags att avsluta behandling, vilket leder till frustration (Calvin et 

al., 2009; Ferrand et al., 2003; Halcomb et al., 2004; Heland, 2006; McMillen, 2007; Oberle 

& Hughes, 2001). Att diskret lyfta frågan med en ansvarig läkare anses vara ett sätt för 

sjuksköterskan att subtilt förslå en väg att gå mot avslutande (McMillen, 2007). 

Sjuksköterskan brukar vara den initierar diskussionen med läkaren angående patientens och 

familjens önskemål. Sjuksköterskans roll kan också vara att hjälpa de närstående och patient 

att ta beslut och att stötta dem i beslutstagandet. I många fall kan sjuksköterskan hjälpa de 

närstående och patienten att förstå prognosen och vart den leder, och i slutändan hjälpa 

familjen och patienten att acceptera döden (Bach et al. 2009). Sjuksköterskor med lång 

erfarenhet i yrket får vanligtvis en större roll i beslutstagandet än nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskor (Halcomb et al., 2004; Heland, 2006)  

 

Sjuksköterskan som arbetar inom intensivvården ställs emellanåt inför etiskt svåra situationer. 

När den svårt sjuka patienten står inför att beslutas om begränsad behandling har 

sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig en viktig roll. Processen som leder fram till beslut 

kräver en god kommunikation mellan alla inblandade, patient, närstående, sjuksköterska och 

läkare. Sjuksköterskans arbete i att göra patientens vård optimal är beroende av hur 

inblandade parter kommunicerar och hanterar problematiken som kan uppstå. Hur 

sjuksköterskan ser på situationen utifrån sin roll är av vikt att ta reda på då svårigheter i 

beslutsfattandet påverkar alla involverade. I den litteraturgenomgång som gjorts finns få 

svenska artiklar som berör detta ämne. I andra länder är det uppmärksammat ur olika 

synvinklar och med varierande syften. Med tanke på detta upplevs det som viktigt att ta reda 

på hur det föreligger i Sveriges sjukvårdssystem, upplever sjuksköterskorna det som ett 

problem eller finns tydliga riktlinjer och rollfördelningar i arbetsgruppen när den ställs inför 

dessa svårigheter? Om studien skulle visa på liknande problem och konflikter i samma 

utsträckning som andra studier visat är det en viktig kunskap som förvärvas. Problemet kan då 

tas itu med och förändringar kan implementeras i omvårdnaden kring denna situation. 
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Sjuksköterskans position skulle stärkas i flera avseenden och det i sin tur medför en bättre 

omvårdnad till patienten och de närstående. 

 
Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av beslut 

om begränsad behandling av svårt sjuka patienter på IVA.  

I denna studie avses med begränsad behandling av svårt sjuka patienter, begränsning av 

kurativ behandling gällande alla sjukdomstillstånd, patientgrupper och prognoser. 

 
 
Metod 
 

Design 

Då denna studies syfte var att beskriva erfarenheter bedömdes en kvalitativ ansats som mest 

lämplig för att samla in data (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 487). Kvalitativ metod syftar till att 

förstå världen utifrån intervjupersonens perspektiv genom erfarenheter och upplevelser. Data 

samlades in med semi-strukturerade intervjuer som innebär ett samtal där kunskap utformas i 

samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen. Samtalet är strukturerat och har ett syfte, 

forskaren definierar och kontrollerar situationen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17-19). Data 

transkriberades ordagrant och analyserades sedan med tematisk innehållsanalys (Downe-

Wamboldt, 1992; Woods & Catanzaro, 1988). 

 

Deltagare 

Ett ändamålsenligt urval resulterade i att fem intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien 

(jmf. Polit & Beck, 2012, s. 517). Inklusionskriterier för deltagande var utbildade 

intensivvårdssjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet. Alla deltagarna var kvinnor, 

mellan 37 år och 50 år gamla (md=44) och hade mellan 13 år och 25 års erfarenhet (md=15). 

För att komma i kontakt med personerna togs en första kontakt med avdelningschefen på en 

intensivvårdsavdelning i södra Sverige för att fråga om tillåtelse att genomföra denna studie 

samt hjälp att rekrytera deltagare som motsvarade studiens inklusionskriterier. 

Avdelningschefen kontaktades telefonledes och skickades även ett informationsbrev om 

studien (bilaga 1) och ombads sedan att lämna ut ett informationsbrev (bilaga 2) till eventuella 

deltagare som mötte inklusionskriterierna. De som anmälde sitt intresse för deltagande skrev 

under en svarstalong (bilaga 3) med informerat samtyckte och kontaktades personligen av 

författaren för att tillsammans bestämma tid och plats för intervjun.  
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Datainsamling 

Data samlades in med semi-strukturerade intervjuer med frågor utformade i en intervjuguide 

(bilaga 4). I en semistrukturerad intervju vill forskaren försäkra sig om att specifika ämnen 

berörs i intervjun. Utmaningen är att skapa ett klimat där intervjupersonen kan tala öppet och 

med egna ord delge sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012, s. 537). Intervjuerna inleddes med 

frågor om demografiska uppgifter som till exempel; hur många år de har i yrket som 

intensivvårdssjuksköterska och ålder. Sedan ställdes bland annat följande frågor; Kan du 

berätta om ett patientfall du minns där det var aktuellt att besluta om att begränsad 

behandling? Berätta om vilken roll du har erfarenhet av att ha i samband med beslut om 

begränsad behandling? Följdfrågor relaterat till patientens familj, andra yrkesgrupper och den 

sjuke ställdes i samband med intervjufrågorna. Deltagarnas berättelser följdes upp med 

sonderande frågor (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151) för att tydliggöra innehållet i deras 

berättelser; Kan du säga något mer om det? Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad 

som hände? Har du fler exempel på det?  Intervjuerna genomfördes på arbetstid och tog 45-60 

minuter. De spelades in som en ljudfil på en bärbar dator och skrevs därefter fortlöpande ut 

ordagrant till text. 

 

Analys 

Intervjutexten analyserades med en tematisk innehållsanalys. Målet med tematisk 

innehållsanalys är genom ett systematiskt och objektivt tillvägagångssätt uppnå extern 

validitet och med hjälp av verbal eller skriven data beskriva ett specifikt fenomen (Downe-

Wamboldt, 1992). Initialt lästes all intervjutext igenom för att få en känsla av helheten och 

innehållet, därefter extraherades meningsenheter relaterat till syftet tillsammans med 

omgivande text för att inte sammanhanget skulle gå förlorat. Vidare kondenserades 

meningsenheterna utan att innehållet ändrades. I nästa led kodades de kondenserade 

meningsenheterna utifrån innehållet. Initialt var koderna konkreta och bestod till stor del av 

informanternas egna ord. Koderna grupperades sedan och dem som liknade varandra bildade 

preliminära kategorier.  Denna kategorisering genomfördes i flera steg till dess att inte fler 

kategorier kunde skapas. Därefter tolkades innehållet i kategorierna i förhållande till studiens 

syfte för att finna meningen med resultatet och förstå hur det kunde implementeras i 

intensivvårdssjuksköterskans arbete (jmf. Woods & Catanzaro, 1988). Mönster och 

genomgående tema noterades spontant när data läses igenom upprepade gånger samt under 

kodningen. Med i åtanken fann det Woods och Catanzaro (1988) menar, att när ett mönster 
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kan urskiljas måste forskaren vara objektiv och ställa sig frågan om mönstret är relevant i 

sammanhanget och om det förekommer på fler ställen i data innan slutsatser dras. 

Analysarbetet resulterade i ett tema med fyra kategorier. 

 
Etiska överväganden 

Denna studie har genomförts med hänsyn till de etiska riktlinjer som finns för studier där 

människor deltar som forskningspersoner. De risker som förelåg deltagare i denna studie var 

att det känsliga ämnet och därmed att de frågor som ställdes kunde beröra på ett 

känslomässigt och på ett personligt plan. Deltagarna fick ta ställning till sitt deltagande efter 

att de fått information om studiens syfte och tillvägagångsätt. De informerades också om att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge anledning. Deltagarna 

skyddades genom att konfidentialitet garanterades (jmf. Kvale & Brinkmann, 2007, s. 87-91).  

 
En bärbar dator användes för att spela in intervjuerna. Varje ljudfil förvarades i en 

lösenordskyddad mapp på datorn när den inte användes för att förhindra att någon 

utomstående skulle komma åt att lyssna på den. Efter avslutad undersökning raderades 

ljudfilerna permanent. Innan studien påbörjades var den godkänd av den forskningsetiska 

gruppen vid Luleå tekniska universitet.  

 
Resultat 
Analysen resulterade i ett tema, Att göra sitt bästa med begränsade befogenheter och fyra 

kategorier (Tabell 1). Tema med kategorier presenteras i texten nedan.  

 
Tabell 1- översikt av tema och kategorier  

Tema Kategorier 

  

Att göra sitt bästa med Att involverade parter är oense 

begränsade befogenheter Att se till patientens bästa 

 Att vara delaktig men inte ta beslut 

 Att företräda patient och närstående 
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Tema: Att göra sitt bästa med begränsade befogenheter 

Temat är en tolkning av hur de för intensivvårdssjuksköterskan begränsade befogenheterna i 

själva beslutsfattandet kan leda till en känsla av frustration men att sjuksköterskan, oavsett sin 

personliga åsikt, är präglad av att göra det bästa för alla involverade. Sjuksköterskan, 

beslutsfattaren, patienten och de närstående samspelar genom hela beslutsprocessen. 

Sjuksköterskan innehar en central roll som samordnare men också en mångfasetterad roll mot 

beslutsfattaren, patienten och de närstående beroende på hur situationen ser ut.  

 

Att involverade parter är oense  

Sjuksköterskorna berättade att ett vanligt problem i beslutssituationen är divergerande åsikter 

om patientens prognos mellan ansvariga läkare. Tvister uppstod mellan patientansvarig läkare 

(PAL) på den klinik patienten tillhört och ansvarig narkosläkare, där PAL i fler fall velat 

behandla patienten längre än personalen på IVA. Deltagarna beskrev att oenigheter mellan 

beslutsfattarna medfört att behandlingen ena dagen begränsats och nästa dag och nästa läkare 

tagit beslut om fulla åtgärder. 

 

En del i problemet med att besluta om begränsad behandling var enlig sjuksköterskorna att de 

kriterier som finns tolkas olika av olika inblandade. De berättade att det har medfört att 

vården bedrivits olika långt beroende på vem som varit inblandad i beslutet. Eftersom 

kriterierna tolkas olika och beslutet därför varit avhängigt vilken läkare som var i tjänst ansåg 

sjuksköterskorna att kriterierna borde förtydligas. Deltagarna upplevde också att det 

påverkade de närstående negativt när beslutsfattarna var oense. De berättade att de kunnat få 

stå till svars inför de närstående för de beslut som ändrats och den ambivalens det signalerade. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var inte bara vårdpersonal som emellanåt varit oense utan det 

har även förekommit att närstående till patienten varit oense sinsemellan angående om 

behandling borde avslutas eller inte. 

 
Det var inte så länge sedan vi hade det så, att frun tyckte att hon hade full insikt i att detta går inte 
längre och även om han skulle komma härifrån så är det inget värdigt liv, han vill inte ha det så. 
Dottern däremot ville att till varje pris skulle pappa leva. Det är ju sådana konflikter som ofta 
uppstår.. 
 
Sjuksköterskorna beskrev att det förekommit att närstående opponerat sig mot läkarens syn på 

situationen och rekommendation om att begränsa eller avsluta behandling. I dessa fall har det 

kunnat leda till att vården fortsatt trots dålig prognos, eftersom det varit svårt att säga nej när 
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de närstående insisterat på fortsatt vård. En deltagare beskrev att för vissa närstående har det 

varit svårt att förstå hur svårt sjuk deras anhöriga är eftersom de är varma, stillsamma och 

andas lugnt, men de har inte haft insikt i hur konstgjort det är med respiratorbehandlingen och 

alla läkemedel.  

 

Sjuksköterskorna upplevde problem med att ställas inför att ta de svåra besluten när patienten 

inkommer i den kritiska fasen borde kunna undvikas genom att beslutet tas i ett tidigare 

skede. De upplevde att vid vissa tillfällen kom patienten från avdelningen till IVA enbart för 

att ett beslut skulle tas, men de tyckte att det inte borde vara så. Hos den multisjuka gamla 

patienten ansåg deltagarna att frågan borde lyftas till diskussion redan på serviceboendet, 

antingen tillsammans med de närstående eller med patienten själv. Sjuksköterskorna ansåg att 

om patienten befinner sig på en vårdavdelning bör diskussionen lyftas betydligt oftare än vad 

den gör idag, främst eftersom personalen där känner patienten bättre. Om diskussionen lyfts 

tidigare, menade sjuksköterskorna, skulle patientens egen vilja fått råda i större utsträckning 

än vad den gjort i många situationer idag eftersom patienterna som beslutats om sällan varit 

kommunicerbara på IVA. Det skulle också ha medfört att en del patienter besparats en vistelse 

på IVA med allt vad det inneburit.  

 

Alltså jag tänker just det här att man måste ta upp dessa diskussioner långt innan. Har man en 

multisjuk patient som har leversvikt som har njursvikt och sen får en respinsuff, lägger vi den i 

respirator, de vet narkosläkarna här med att det blir ju jättejobbigt. Det kan ju både bli prisma och 

det kan bli både det ena och det andra innan det lixom.. 

 

Att se till patientens bästa 

Sjuksköterskorna beskrev att problem i beslutssituationen av olika slag orsakat onödigt 

lidande för patienten trots att problemen grundat sig i att alla velat göra det bästa för 

patienten. Deltagarna beskrev möjliga orsaker till att beslutet uteblivit i många situationer. De 

var av åsikten att det berott på rädsla och osäkerhet, en del läkare har haft en tendens att aldrig 

ta dessa beslut. Det kunde ha att göra med rädsla för att bli anmäld, menade sjuksköterskorna, 

men det grundade sig ändå i att det var ett människoliv det handlade om, ingen ville göra fel 

när de stod inför att besluta om liv eller död. De beskrev att konsekvensen av beslutsfattarens 

osäkerhet har blivit att somliga förhalat tiden så att nästa ansvarig fått ta beslutet. Deltagarna 

upplevde att osäkerheten medfört att beslutsfattaren behållit livlinor i form av att vissa 
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åtgärder inte satts ut. I slutändan har alla velat se till patientens bästa men rädslan för att ta 

beslut har ibland fått den motsatta effekten, att lidandet förlängts.  

 

Sjuksköterskorna berättade att de upplevt att beslutet att fortsätta behandla inte alltid var till 

patientens fördel. Om patienten tidigare hade uttryckt sin vilja var det dessutom inte säkert att 

det respekterades, ibland fick de närståendes vilja råda. För deltagarna kunde det kännas som 

att de våldförde sig på patienten när vården gick emot deras uttryckta vilja och det upplevdes 

som ett förlängt lidande. Det beskrevs också som problematiskt av sjuksköterskorna att 

patienten många gånger förbisetts. Frågan ställdes sällan direkt till patienten om deras egen 

vilja och beslutet togs vanligtvis tillsammans med de närstående utan att patienten 

inkluderades, trots att patienten skulle kunna vara med. 

 

Oftast glömmer man bort det, att man kan fråga den som är drabbad. Man tänker inte på det utan man 

går vid sidan om och sätter sig i ett rum vid sidan om och glömmer bort att den faktiskt är vaken och 

kan vara med och nicka. 

 

En sjuksköterska uttryckte det så att människan förbises när patienten inte görs delaktig eller 

ens informeras om prognosen. Hon var av den åsikten att i vissa fall borde till och med den 

nedsövda patienten informeras med respekt för personen. De uttryckte att vården drivits för 

långt i många situationer i dagsläget. Patienter där tillståndet upplevts utsiktslöst har vårdats 

bortom rimliga gränser och deltagarna tyckte att ett beslut om att begränsa behandlingen 

borde tagits betydligt tidigare i många fall för att patienten skulle slippa lida. 

 
Vi kanske har en patient som är 89 eller 90 år. Han kanske har varit fullt frisk sedan innan men 
hamnar i något dilemma här då, man måste ju, man måste få dö någon gång. Nu kanske det låter 
hemskt men.. 
  

En sjuksköterska berättade att även om patienterna lämnat IVA och gått till en vårdavdelning 

var det många som aldrig kom hem igen, de dog i sviterna av sitt tillstånd. Sjuksköterskorna 

berättade att de ofta varit av åsikten att vården dras för långt, sällan tvärt om. De upplevde att 

det över tid har blivit en förändring, patienterna är sjukare och hålls vid liv längre idag. 

Deltagarna beskrev en känsla av uppgivenhet när de berättade om hur det var att vårda en 

patient där prognosen upplevts som utsiktslös och att det tycktes sätta prägel på hela 

avdelningen. 

 

Det kan väl bli att man emellanåt känner sig lite uppgiven att gå till jobbet. Ännu en dag mot ett mål 
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som är förutbestämt. Fast, man ska aldrig säga aldrig. Ja men det kan jag nog säga, att det är lite.. 

lite trist 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte alltid accepterats när patienten inte längre svarat på 

behandling och ansåg när väl beslutet var fattat måste beslutsfattaren stå fast vid det. De 

betonade dock att oavsett om de misstyckt till ett beslut har de inte kunnat annat än agera i 

patientens intresse. Deltagarna såg sig själv som patientens advokat i den meningen att de 

alltid ser till patientens bästa, oavsett situation, och kämpar för att de ska ha det så bra som 

möjligt. 

 

Sjuksköterskorna beskrev många erfarenheter av vad som kan vara problematiskt i 

beslutssituationen men de var också medvetna om att det är svårt att förändra det som råder, 

hur de ska kunna göra det bästa för varje individ. Svårigheten i att ta beslut, menade de, har 

handlat om att det är liv eller död det ska fattas beslut om. Det upplevs att det inte generellt 

går att säga vem som är kandidat för intensivvård och i vilken situation eller under vilka 

omständigheter en patient kan nekas intensivvård. En sjuksköterska beskrev att ålder till 

exempel inte är en avgörande faktor då många kan vara pigga trots hög ålder. En deltagare 

exemplifierade att om det kommer in en svårt grundsjuk patient som fått en pneumoni, ska vi 

lägga i respirator eller inte? Eftersom det handlar om ett människoliv finns rädslan över att ta 

fel beslut. 

 

Att vara delaktig men inte ta beslut 

Deltagarna berättade att det är den patientansvarige läkaren som beslutat om begränsad 

behandling men diskussionen har förts tillsammans med ansvarig narkosläkare. De beskrev att 

de inte har en beslutsfattande roll men, som en deltagare beskrev, har kunnat påverka beslutet 

omedvetet. Sjuksköterskorna berättade att de brukade vara med i beslutsprocessen men är inte 

beslutskompetenta och tyckte det var bra att beslutet låg hos en annan yrkesgrupp.  

 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av ambivalens över sin roll i beslutsfattandet. De var 

tacksamma över att inte behöva fatta beslut och ville inte förändra sin roll i processen. 

Samtidigt beskrev de en frustration över att inte alltid ha blivit lyssnad på av beslutsfattaren. 

Deltagarna beskrev att det är viktigt att någon ställer frågan varför, särskilt när beslutet tas om 

att behandlingen ska fortsätta. Många gånger har åsikten de framfört varit att det har gått för 
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långt. En deltagare var av åsikten att intensivvårdssjuksköterskor generellt är mer 

ifrågasättande.  

 

Sedan tror jag nog att sjuksköterskor generellt, som jobbar inom intensivvård i alla fall, jag ska inte 

säga att vi är kaxigare men jag tror att vi är mer ifrågasättande. Och jag tror att man ifrågasätter 

mer, man accepterar inte bara att höra utan delar man inte uppfattningen så frågar man varför. Och 

det kan ju skapa jättemycket debatt och frågor fast oftast på ett positivt sätt, tycker jag.. 

 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att de i samband med beslutsfattandet inte alltid har 

givits en möjlighet att göra sin röst hörd. Vissa hade lyssnat medan andra inte lyssnade på 

deras åsikter. De uttryckte en önskan om att bli lyssnad på eftersom de ofta har haft viktig 

information att förmedla om patienten, som beslutsfattaren inte tagit med i beräkningen. En 

sjuksköterska beskrev hierarkiska hinder: 

 

När man har sådana här ronder där alla specialister är med, till exempel medicinläkaren om de är 

inkopplade, infektionsläkaren, kirurgläkare, narkosläkare, först har en sittning där man går igenom 

vad det finns för möjligheter och finns det några möjligheter. Innan kanske det är så att vi har vårdat 

och känner att det här går inte längre utan vi måste.. PAUS.. men jag tror inte att, de är så här jätte, 

de lyssnar inte så gärna på oss.. på.. yrkeskategorier längre ner i hierarkin. Det är tyvärr så. 

 

En sjuksköterska beskrev att i många situationer när hon uttryckt att vården dragits för långt 

har hon fått gehör, men det var inte säkert det var det svar som önskats. Deltagarna beskrev att 

även fast de i slutändan varit glada över att slippa vara den som tagit beslutet har det 

förekommit att de varit oense med beslutsfattaren om när det varit dags att begränsa 

behandling. Det har till och med kunnat uppstå konflikter om de inte delat uppfattning. De 

beskrev att de inte skulle vilja förändra sin roll men önskar ha större inflytande eftersom de 

ser på situationen ur en annan synvinkel. 

 

Deltagarna beskrev erfarenheter av att de närståendes vilja vägts in i beslutet men var av 

åsikten att de inte ska behöva ta beslutet. Ibland har det lagts för mycket beslutsfattande 

ansvar på de närstående men i de flesta fall har beslutsfattaren varit duktig på att lyfta den 

bördan från de närståendes axlar. 

 

Att företräda patient och närstående 
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Sjuksköterskorna beskrev sin egen roll som samordnare, där all information gått igenom dem 

och förmedlats vidare till de berörda. De brukade vidarebefordra information om hur 

patienten eller närstående tänker eller vilka behov som funnits. Deltagarna beskrev det som att 

de i många situationer varit patientens förmedlare av känslor men också att de fungerat som 

länken mellan närstående och beslutsfattaren. Det fungerade också omvänt att 

sjuksköterskorna höll patient och närstående uppdaterade fortlöpande om läget och såg till att 

de var insatta i vad som hände. Deltagarna i studien beskrev att mycket av deras roll i 

beslutsprocessen handlade om att stötta patientens närstående. 

 

Man är nästan lite kurator. Att man har den här, det är ju det, det är ju mer tröstande, eller i alla fall 

lyssnande. Servera fakta efteråt och, ja vad ska jag säga, det är lixom, du är den omvårdande och då 

är du ju även den för anhöriga då, som blir min roll. 

 

Sjuksköterskorna berättade att i samband med anhörigsamtalen, där beslutet diskuterats 

tillsammans med de närstående, har de haft en passiv roll. De satt vanligtvis med och flikade 

in omvårdnadsaspekter men det har varit beslutsfattaren som planerat och styrt samtalet. Där 

fyllde de funktionen att trösta de närstående om beskedet var dåligt. Efter samtalet har 

sjuksköterskorna haft en desto större informativ roll, eftersom de närstående brukade ha 

många frågor efteråt. Deltagarna beskrev också att de sett till att de närstående hört allt det 

som sagts på samtalet men också av erfarenhet har de varit lyhörda inför att de närstående 

behövt upprepade samtal för att förstå innebörden av det som sagts. En sjuksköterska beskrev 

att ibland har det varit nödvändigt att återberätta för de närstående vad som sagts på samtalet 

då språkförbistringar hos beslutsfattaren försvårat kommunikationen. Ett annat förekommande 

problem där sjuksköterskan fått gå in och stötta var när beslutsfattaren inte tagit sig tid för de 

närstående. Då har sjuksköterskan istället genomfört samtalet utifrån sin kompetens. 

 

Sjuksköterskorna berättade att det varit vanligt förekommande att patienten som stått inför att 

beslutas om inte haft några närstående som kunnat föra deras talan. De beskrev att beslutet i 

vissa fall varit enklare att fatta då eftersom mer känslor vägts in i beslutet om de närstående 

var närvarande. Deltagarna poängterade dock att i dessa situationer har beslutet inte varit 

godtyckligt för att patienten inte haft några närstående. De beskrev att de haft en mer 

medmänsklig roll gentemot patienten när det inte funnits några närstående och de har 

försäkrat sig om att patienten visats samma värdighet men det präglades också av en känsla av 

att situationen var tragisk. 
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Diskussion  
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 

beslut om begränsad behandling av svårt sjuka patienter på IVA. Resultatet av denna studie 

visar att patientens vilja inte alltid var känd vid beslut om begränsade åtgärder eftersom 

patienten många gånger var för sjuk för att kunna kommunicera frågan, något som skapade 

frustration hos de deltagande sjuksköterskorna. Enligt Pattison (2004) är det sällan 

diskussionen förs med patienten om dennes vilja om fortsatt behandling innan hon eller han 

blir inkapabel att kommunicera beslutet själv, vilket gör att patientens egen vilja ofta är okänd 

när beslutet ska fattas. Även Cohen et al. (2005) fann i en omfattande studie utförd på 37 

europeiska intensivvårdsavdelningar att i endast 20 procent av fallen där det var aktuellt att 

besluta om begränsad behandling var patientens vilja känd. I många av fallen var det 

dessutom de närstående som förmedlade patientens vilja och informationen kom därför från 

en sekundärkälla och var inte helt säkert patientens egna ord snarare än familjens uppfattning. 

I 94 procent av fallen var patienten inte vid medvetande eller tillräknelig för att ta 

diskussionen med.  

 

Resultatet visar att det förekommer att beslutsfattarna är oense sinsemellan, att de närstående 

kan vara oense med beslutsfattaren och att de närstående kan vara oense sinsemellan om 

vilket beslut som ska tas. Liknande resultat beskrivs i olika studier (jmf. Sibbald, Downar & 

Hawryluck, 2007; Wilkinson & Savulescu, 2011) och visar att när de närstående motsätter sig 

beslutsfattarens rekommendation om att begränsa behandling är det svårt för beslutsfattaren 

att gå emot de närstående och väljer istället att fortsätta behandla. Studier (Sibbald et al., 

2007; Wilkinson & Savulescu, 2011) belyser problematiken att när familjen är överens med 

läkaren om att avsluta behandling är det enkelt att fatta ett beslut, men när det finns oenighet 

och familjen motsätter sig läkarens förslag är det mindre tydligt vad som är rätt beslut att 

fatta. Att motsätta sig familjens önskemål eller fortsätta behandla beslutsfattarens 

rekommendation till trots finns inget självklart svar på. När familjens önskan däremot beviljas 

trots att det går emot personalens åsikt samt även ibland den döendes tidigare uttryckta 

önskan, leder det ofta till övervård och onödigt lidande för patienten (Sibbald et al., 2007; 

Wilkinson & Savulescu, 2011) samt en moralisk stress hos personalen som ska administrera 

behandlingen (Badger, 2005a; Halcomb et al., 2004; Heland, 2006; Mobley, Rady, Verheijde, 

Patel & Larson, 2007).  
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Sjuksköterskorna i denna studie upplevde en känsla som kan tolkas som moralisk stress, 

framför allt när en patient där tillståndet upplevdes som utsiktslöst av sjuksköterskorna 

behandlades med fulla åtgärder. Enligt Badger (2005a) är det för intensivvårdssjuksköterskor 

att bedriva meningslös vård där patientens tillstånd ses om obotligt en av de mest stressfulla 

situationerna att utsättas för inom yrket eftersom det ger en känsla av att tortera patienten. Det 

svåraste är att fortsätta behandla en patient som uppenbart är döende eftersom det då känns 

som att motarbeta en naturlig död och eftersom teknologin kan hålla en patient vid liv väldigt 

länge på IVA blir livskvaliteten kompromissad. Effekten blir en känsla av att inte förlänga 

livet utan bara förlänga lidandet. Hamric (2000) menar att moralisk stress uppstår när en 

person upplever sig veta vilken väg som är rätt att gå ur etisk synvinkel men har ingen 

möjlighet att gå den vägen på grund av organisatoriska hinder så som maktlöshet, alltså 

oförmåga att påverka ett beslut taget av läkaren. Den moraliska stressen kan visa sig genom 

allt från en känsla av att något är fel till känslor av depression och ångest. Meltzer och 

Huckabay (2009) indikerar att denna moraliska stress intensivvårdssjuksköterskor känner när 

de behandlar en patient där tillståndet upplevs utsiktslöst är en bidragande faktor till 

utbrändhet. 

 

Den konflikt sjuksköterskorna i denna studie beskrev när de upplevde att en patient 

behandlades trots att tillståendet bedömdes som utsiktslöst kan tolkas vara ett moraliskt 

dilemma. Collste (2010, s. 115) menar att moraliska dilemman är valsituationer där det 

föreligger en konflikt mellan olika de etiska principerna, att någon princip talar för ett val av 

handling och en annan princip för ett annat val. Collste menar vidare att intuitionen om vad 

som är moraliskt riktigt att göra ibland kommer i konflikt med en tolkning av 

människovärdesprincipen, som innebär att människoliv alltid bör räddas. Sjuksköterskorna i 

denna studie kan tolkas stå inför detta moraliska dilemma då de i sin profession strävar efter 

att rädda liv men som medmänniska vill minimera lidande. För att lösa konflikten mellan 

moralisk intuition och etisk princip, menar Collste (2010, s. 116), kan principen specificeras, 

till exempel på följande sätt: mänskligt liv ska alltid räddas utom i de fall där det endast 

återstår en kort period av stort lidande. Princip och intuition befinner sig nu i jämvikt. 

 

De deltagande sjuksköterskorna i denna studie upplevde att beslut om att vidta medicinska 

åtgärder ibland gick emot patientens tidigare uttryckta önskan. Collste (2010, 2. 78-79) menar 

att varje människa har rättighet att ta ställning i moraliska frågor. Till grund ligger 
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uppfattningen att människan har förmåga och vilja att själv bestämma över sitt liv och är med 

andra ord autonom. En god hälso- och sjukvård ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Hälso- och sjukvårdslagen har tolkats så att patienten, menar 

Collste, efter att ha fått tillräcklig information om alternativa behandlingsmöjligheter, har rätt 

att själv bestämma om behandling ska ges. Collste (2010, s. 79) menar att motsatsen till 

autonomi är paternalism. Det sjuksköterskorna i denna studie upplevde i situationer där 

patientens tidigare förmedlade vilja förbisågs kan enligt Collste tolkas som stark paternalism. 

Inom vården innebär stark paternalism att vårdpersonal beslutar om en behandling som 

uppfattas för patientens bästa oavsett patientens medgivande.  

 
I resultatet framkommer att sjuksköterskorna beskrev deras upplevelse av orsaker till att 

beslutet skjuts upp och att de exkluderas från beslutsfattandet, bland annat beslutsfattarens 

rädsla för att bli anmäld. Pochard et al. (2001) fann liknande resultat utifrån beslutsfattarens 

perspektiv. Läkarna tyngs av en rädsla för att bli anklagad för att negligera patienten eller att 

bli anmäld. Resultatet visar vidare att sjuksköterskorna inte har förståelse för varför de 

kriterier som används som stöd i beslutstagandet tolkas olika av olika läkare och därför 

resulterade i oenigheter om vad som är rätt att göra. En orsak till detta kan enligt Pattison 

(2004) vara att de vedertagna prognostiska verktyg som finns är ett bra stöd i beslutsfattandet 

men de kan inte precisera när eller förutsäga om patienten kommer att dö eller överleva. 

Breen, Abernethy, Abbott och Tulsky (2001) menar att intensivvård är primärt till för att 

vårda svårt sjuka patienter som har möjlighet att återhämta sig. Det faktum understödjer det 

Pattison (2004) hävdar, att det är skillnad i hur den palliativa vården ser på patienten jämfört 

med hur intensivvården ser på den palliativa patienten. Den palliativa vårdens filosofi är 

holistisk och patientfokuserad medan inom intensivvården ligger vikten på livräddande teknik 

och medicinska färdigheter. Intensivvårdsfilosofin utmanas när livet inte längre kan förlängas 

och patienten är döende. Pattison (2004) beskriver att när vården blir för fokuserad på 

livsuppehållande åtgärder kompromissas patientens välmående och sjuksköterskans ansvar 

över patientens komfort får en lägre prioritet till förmån för fokus på de livsuppehållande 

åtgärderna. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskan inte alltid är överens med beslutsfattaren om vad som är 

rätt att göra. Liknande resultat beskrivs även i andra studier (jmf. Calvin et al., 2009; Ferrand 

et al., 2003; Halcomb et al., 2004; Heland, 2006; McMillen, 2007; Oberle & Hughes, 2001) 

där intensivvårdssjuksköterskan ibland upplever att det är svårt att komma överens med den 
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ansvariga läkaren om när ett beslut ska tas, både att fortsätta behandla men framförallt att 

avsluta behandling. Enligt dessa studier kan det ofta upplevas som frustrerande för 

sjuksköterskan att inte kunna påverka den process som leder fram till ett beslut om behandling 

och att läkaren inte lyssnar och tar till sig den patientansvariga sjuksköterskans åsikter. Enligt 

Ferrand et al., (2003) upplevde 75 procent av sjuksköterskorna att samarbetet vid 

beslutstagandet var dåligt i vårdteamet. Trots att både läkare och sjuksköterskor generellt 

ansåg att alla i teamet behöver delta i diskussionen. Både läkare och sjuksköterskor upplevde 

att sjuksköterskorna inte var involverade, samtidigt menar Pattison (2004) att 

kommunikationen i vårdteamet är en av de viktigaste faktorerna för att beslutsfattandet ska 

vara optimalt. Kennard, Speroff och Pupolo (1996) menar att erfarenheten hos 

sjuksköterskorna är att när de exkluderas från att delta i beslutet är det till stor nackdel för 

patienten och omvårdnaden. Enligt Pattison (2004) är upplevelsen bland sjuksköterskor att 

läkarna ser det som sin jurisdiktion och inkluderar därför inte dem som borde involveras i 

beslutet. Sjuksköterskorna i denna studie upplevde frustration när de exkluderades från 

beslutsfattandet och inte fick göra sin röst hörd. Detta bekräftas av Pattison (2004) som menar 

att beslut om att avstå från behandling som tas utan att konsultera de omvårdnadsansvariga 

ofta lämnar personal förvirrade, exkluderade eller missnöjda. 

 
Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskorna i många fall var av åsikten att vården 

dragits för långt och att ett beslut om begränsning borde tagits tidigare. I en omfattande 

multicenter-studie (Rocker et al., 2004) undersöktes huruvida mortalitet hos 

intensivvårdspatienter kunde förutsägas och vilka konsekvenser det i så fall får. Resultatet 

visade att i de fall patienten bedömdes ha hög mortalitetsrisk av ansvarig narkosläkare 

överlevde en stor andel inte intensivvårdsvistelsen, men också att läkaren i många fall 

överskattade mortalitetsrisken. Av de patienter som bedömdes ha en låg mortalitetsrisk 

överlevde en stor andel intensivvårdsvistelsen. Sjuksköterskor skattade mortalitetsrisken 

sammantaget högre för fler patienter än läkaren och sjuksköterskan överskattade i fler fall. Ett 

resultat som mycket väl kunde berott på läkarens möjlighet till inflytande över åtgärder som 

vidtas lika gärna som sjuksköterskans felbedömning. Läkarens skattning av mortalitetsrisk var 

också starkt associerad med begränsning i behandlingsåtgärder och dessutom en starkare 

förutsägande faktor för mortalitetsrisk än sjukdomens svårighetsgrad, organdysfunktion och 

användande av inotropa läkemedel. Liknande resultat sågs i en studie av Frick, Uehlinger och 

Zeurcher Zenklusen (2003) där sjuksköterskan i överlag var mer pessimistisk i sin bedömning 

av mortalitetsrisk och ville överväga att begränsa behandling i fler fall än läkaren. 
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Sjuksköterskan hade i fler fall gjort rätt bedömning av mortalitetsrisken än läkaren men 

bedömde också att det var aktuellt med begränsad behandling i fall med svårt sjuka patienter 

som sedan överlevde vistelsen på IVA. Resultaten från dessa studier kan mycket väl spegla 

förhållandena på den intensivvårdsavdelning denna studie utförts på och stärker det faktum att 

sjuksköterskan och läkaren ser på situationen på helt olika sätt utifrån deras profession.  

 

Deltagarna i denna studie beskrev att de arbetar närmare patienten och påverkas av att 

ständigt vara närvarande när åtgärder som orsakar lidande utförs, medan läkaren är den som 

ordinerar åtgärden och endast bedömer effekterna av den. Sjuksköterskans divergerande 

åsikter kan tolkas vara känslomässigt motiverade medan läkaren kan bibehålla en objektivitet 

i sin bedömning som inte färgats av åsynen av konsekvensen den ordinerade behandlingen 

fått. Hamric (2000) lyfter fram denna problematik angående läkarens och sjuksköterskans 

bristande insyn i varandras situationer och menar att sjuksköterskor som arbetar kring 

situationer med sjuka, sköra människor men har litet eller obefintligt inflytande att agera när 

de beslut som tas anses vara fel, blir maktlöshet en omständighet som skapar moralisk stress. 

Hamric beskriver vidare att det är problematiskt att det inte uppmärksammas på kliniken hur 

ofta denna upplevelse förekommer och vilka konsekvenser den får för sjuksköterskan. En del 

i problemet är att de som bestämmer, ofta beslutsfattarna, motvilligt behandlar det som det 

allvarliga problem det är, vilken kan bero på att de inte är medvetna om problemets förekomst 

och omfattning. Det sjuksköterskorna i denna studie upplevde som ett förlängt lidande för 

patient och som påverkade dem känslomässigt negativt kan tittas på ur flera perspektiv. 

Arman Rehnsfeldt och Rehnsfeldt (2011, s. 31) anser att lidande är något naturligt 

förekommande i det mänskliga livet som måste ses och accepteras som det. Föreställningen 

om att lidande skulle vara utan mening är problematisk men förekommer ofta inom det 

biomedicinska paradigmet där all strävan är att eliminera lidande genom medicinska åtgärder. 

Problemet är att lidande inte går att eliminera eftersom det tillhör det mänskliga livet som ett 

universellt fenomen. Föreställningen om lidandets meningslöshet i samband med vårdarens 

undvikande attityd förstärker ytterligare lidandet för patienten. Vårdaren undviker att möta 

patienters lidande för att skydda sig mot sina egna känslor och när patienten då inte blir 

bekräftad ökar lidandet ytterligare och blir till ett så kallat vårdlidande. Vårdarens syn på 

lidandet som meningslöst kan verka betungande för den lidande patienten och försvårar en 

god vård.  
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Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna var ambivalenta avseende sin roll i 

beslutet. De ville inte ta beslut men önskade mer inflytande eftersom de arbetar närmast 

patienten och dess närstående. Detta i enlighet med andra studier (jmf. Ciccarello, 2003; 

Halcomb et al., 2004) som också visar på erfarenheter av att sjuksköterskan ofta är den som 

bäst känner till patientens och familjens mål eftersom hon arbetar närmast patienten och har 

bäst förutsättningar att diskutera situationen med dem och få en inblick som läkaren inte har 

tillgång till. Resultatet i denna studie visar att det förekom att sjuksköterskan var av åsikten att 

aktiv behandling ska avslutas i ett tidigare skede än vad läkarna anser. I en studie av 

McMillen (2007) beskrevs samma divergerande åsikter mellan läkare och sjuksköterska och 

där ansågs en bidragande orsak till det vara att sjuksköterskorna arbetar närmre patienten, 

därför upptäcker de tidigare att patienten inte svarar på behandling. 

 
De deltagande sjuksköterskorna hade en viktig roll gentemot patienten och dess närstående i 

beslutsprocessen, fast de inte tog beslutet. Omvårdnadskompetensen var ett viktigt redskap i 

arbetet både med patienten och de närstående. Bach, Ploeg och Black (2009) menar att 

sjuksköterskorna har en betydelsefull roll i beslutsprocessen. Deras närvaro och att lyssna om 

de anhöriga eller patienten behöver prata är en del. Att vara talesperson för patienten och de 

närstående är en annan del, som grundar sig i att förmedla deras vilja och behov till 

beslutsfattaren. Enligt Halcomb et al. (2004) upplever sig sjuksköterskan ha en större 

förståelse för de psykosociala behoven hos de närstående eftersom hon arbetar närmare dem 

än beslutsfattaren. Dessutom upplevs beslutsfattaren ofta var ovillig att överväga den 

psykosociala aspekten av situationen eller uppmärksamma meningslös eller betungande 

behandling vilket ställer större krav på att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt. 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde sig ha en viktig informativ roll mot patienten och de 

närstående. Bach et al. (2009) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i att på ett enkelt 

språk förklara för patienten och dess närstående hur läget är och försäkra sig om att de förstått 

informationen i samband med situationer där det är aktuellt att besluta om begränsad 

behandling. 

 

Deltagarna i denna studie upplevde att fatta beslut när patienten inte hade några närstående 

närvarande kunde vara enklare eftersom den känslomässiga aspekten i beslutsprocessen som 

påverkas av relationer då inte är närvarande. Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) fann också 

i sin studie bland svenska intensivvårdssjuksköterskor att vid beslut om att begränsa eller 

avsluta behandling gick processen betydligt snabbare då det inte fanns några närstående att ta 
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hänsyn till. I denna studie fick sjuksköterskorna en annorlunda roll mot patienten i dessa 

situationer. Fridh et al. (2009) fann att sjuksköterskan agerar substitut och får anta en roll både 

inom sin profession men också som medmänniska när det inte fanns några anhöriga 

närvarande. Sjuksköterskan ser det som viktigt att behandla dessa patienter med samma värme 

och medkänsla som i de situationer där anhöriga fanns närvarande. För deltagarna i denna 

studie var det viktigt att patienterna visades samma värdighet.  

 

Metoddiskussion  
 

Då syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter hos deltagarna blev val av metod en 

kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2012, s. 14) lämpar sig kvalitativa metoder till att 

förstå människans levda erfarenhet genom at samla i och analysera kvalitativ narrativ och 

subjektiv data. Deltagarna valdes ut genom ett ändamålsenligt urval för att de inkluderade 

med säkerhet skulle vara vidareutbildade samt ha så pass lång erfarenhet i yrket att de skulle 

vara väl insatta i handlandet kring den undersökta situationen. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

515) är ett huvudkriterium när en population utses att de möjliga deltagarna har erfarenhet av 

fenomenet som ska undersökas.  

 

I studien deltog fem intensivvårdssjuksköterskor vilket kan anses vara få deltagare men 

innehållsrikedom i data var det som avgjorde antalet deltagare. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

521) finns inga regler för urvalets storlek i kvalitativa studier utan behovet av information 

som finns för att uppnå syftet styr antalet deltagare. I praktiken innebär det att när ingen ny 

information erhålls i intervjuerna uppnås kan antalet deltagare anses stort nog. Kvaliteten på 

data är också en viktig faktor i storleken på urvalet. Om deltagarna kan kommunicera och 

delge erfarenheter på ett detaljerat sätt kan datamättnad uppnås med ett relativt litet urval.  

 

Data samlades in med semistrukturerade intervjuer för att få svar på forskningsfrågan. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 535-537) vill forskaren i en semistrukturerad intervju försäkra sig om 

att specifika ämnen berörs i intervjun. De vet vad de vill fråga om men kan inte förutse vad 

svaren blir. Kvale och Brinkmann (2009, s. 17-19) menar att intervjun också är ett utbyte av 

åsikter mellan två personer men att intervjun inte ett samtal mellan likställda parter. Därför är 

det viktigt att samtalet är strukturerat och att forskaren kontrollerar situationen. Polit och Beck 

(2012, s. 542) menar att det viktigaste är att vara en god lyssnare, att inte avbryta, leda, ge råd 

och dela åsikter. Endast genom att verkligen lyssna på vad personen säger kan intervjuaren 
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ställa rätt följdfrågor. Som tidigare nämnts flöt samtalen på bra men i efterhand reflekterades 

över att samtalet kunde styrts ytterligare eftersom i efterförloppet när data transkriberades 

blev det tydligt att en del av data inte var förenligt med syftet.  

 

En faktor som kan ses som en begränsning i materialen är att deltagarna alla arbetade på 

samma intensivvårdsavdelning och därför finns en risk för att data till viss del speglar den 

lokala kulturen. Kvale och Brinkmann (2009, s. 281) menar på att i kvalitativa studier kan vi 

fråga oss, istället för om intervjuresultatet kan generaliseras i största allmänhet, om kunskapen 

från intervjuerna kan överföras till andra relevanta situationer (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 

585). I detta fall, för att undvika att ställas inför att dra slutsatser om huruvida kulturen på 

avdelningen påverkar överförbarheten, kan den maktlöshet och frustration som 

sjuksköterskorna i studien beskrev, överföras till liknande situationer på andra håll i Sverige. 

Alltså effekten av dessa situationer, inte hur situationen uppstår eller när den uppstår, 

eftersom det förmodligen skiljer sig från sjukhus till sjukhus. Annan forskning, som tidigare 

nämnts, visar att de situationerna som framkallade dessa känslor hos sjuksköterskorna i 

studien förekommer i hela Europa. Därför kan de påvisade konsekvenserna för sjuksköterskan 

till viss del kan överföras till andra sjuksköterskor när de ställs inför liknande situationer. 

Samtidigt, menar Polit och Beck (2012, s. 585) är överförbarheten i resultatet upp till 

betraktarens öga men forskaren har ett ansvar att redovisa metod och resultat så grundligt att 

läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om möjlighet till att överföra resultatet till en annan 

kontext. 

 

Val av syfte till denna studie kommer från egna yrkeserfarenheter av denna problematik. Den 

risk för förförståelse som därför förelåg kan ses som en begränsande faktor i materialet och 

analysen. Polit och Beck (2012, s. 176) menar att forskarens förväntningar och förutfattade 

meningar kan vara ett hinder i intervjusituationen eftersom en risk föreligger för att 

förväntningarna omedvetet kommuniceras till intervjupersonen då och påverkar svaret på 

frågorna som ställs. Effekten kan bli att forskaren styr intervjun i den riktning hon eller han 

själv vill. Denna risk var undertecknad medveten om och gjorde sitt yttersta för att inte 

kommunicera sina egna värderingar till intervjupersonen. Polit och Beck (2012, s. 585) menar 

att för att det slutgiltiga resultatet ska spegla deltagarnas information och inte förändras av 

forskarens värderingar och perspektiv är textnära manifest analys med återkoppling till 

textens helhet under analysen (jmf. Downe-Wamboldt, 1992) en bra metod. 
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Slutsats och implikationer för omvårdnad 

Denna studie visade att intensivvårdssjuksköterskan upplever många olika problem i 

beslutssituationen. Sjuksköterskans roll mot beslutsfattaren, patienten och de närstående 

präglas av ett stort ansvarskännande men begränsade möjligheter att påverka situationen. 

Rollen i själva beslutet är otydlig och präglas av dels missnöje av att inte vara delaktig men 

samtidigt en känsla av lättnad över att slippa vara den som tar beslut. Sjuksköterskan har en 

tydligare roll gentemot patienten och dess närstående och kämpar för att i alla situationer göra 

det bästa för patienten trots att beslutet att fortsätta behandling många gånger väcker 

frustration.  

 

Fler studier inom området behövs i Sverige med tanke på de problem sjuksköterskan upplever 

i dessa situationer. Problemen utgör ett hinder i den omvårdnad patienten är i behov av i det 

känsliga skedet när döden är närvarande. Därför behöver ämnet studeras vidare, lyftas till 

diskussion och där med kan sjuksköterskan slutligen få stöd i att stärka sin roll som 

omvårdnadsansvarig och förtydliga målsättningen för omvårdnaden av dessa patienter och 

dess anhöriga. 

 

Resultatet i denna studie visar att kommunikationen mellan yrkesgrupperna som arbetar kring 

patienten som beslutas om är bristfällig. Kunskapen från denna studie kan användas som 

underlag för diskussion på kliniken hur arbetsgruppen strategiskt ska hantera moralisk stress 

och den frustration sjuksköterskorna upplever. Att lyfta problemet till diskussion tillsammans 

med beslutsfattarna kan ge värdefull insikt för båda parter och ligga till grund för närmare 

samarbete mellan professionerna på intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskan kan genom att 

beskriva sin syn på saken och ställa direkta frågor, i en mindre laddad kontext, till 

beslutsfattarna få en inblick i hur det upplevs att vara den som faktiskt tar beslutet om liv eller 

död. Och omvänt, beslutsfattarna behöver få en chans att förstå hur det är att vara den som är 

närmast patienten och vilka känslor det väcker när det upplevs som fortsatt behandling medför 

ett förlängt lidande för patienten.  
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         Bilaga 1 

 
 
 
Till ansvarig avdelningschef  
 
Hej 
Jag heter Anna Jonsson och läser till specialistsjuksköterska inom intensivvård vid Luleå 
tekniska universitet. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete, en intervjustudie där jag 
ämnar undersöka intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av beslut om begränsad 
behandling av svårt sjuka patienter på IVA. Jag behöver hjälp att komma i kontakt med 5-6 
intensivvårdsutbildade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom yrket. De 
individuella intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter. Jag önskar att genomföra dem 
under mars månad. 
 
Deltagarna kommer att få både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
genomförande och vi kommer tillsammans överens om tid och plats. Intervjuerna kommer att 
spelas in och sedan skrivas ut i full text. Ljudfilen kommer sedan att förstöras.  
 
Jag ber därför dig att utse möjliga deltagare och sedan lämna ett informationsbrev till dem, för 
att hjälpa mig i att förmedla en kontakt mellan oss. 
 
 
 
Godkännande 
Undertecknad avdelningschef godkänner härmed att studenten får genomföra sina intervjuer 
enligt det tillvägagångssätt som delgivits.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Jonsson 
Leg. Sjuksköterska/IVA student 
Tel. 070-602 97 84 
annjod-1@student.ltu.se 
 
 
Lisa Skär 
Biträdande professor i omvårdnad, handledare 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
Tel. 0920-49 10 00 vx 
lisa.skar@ltu.se 



 
 

 
 
         Bilaga 2 

 
 
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Antalet patienter som dör på IVA efter beslut om begränsad behandling ökar. Att besluta om 
när hoppet är ute och när medicinsk behandling eller livsuppehållande åtgärder ska begränsas 
eller avslutas är dock inte självklart. Sjuksköterskan har inget beslutsfattande ansvar men 
arbetar nära patienten och kan inneha kunskap och information om familjens och patientens 
vilja. Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 
beslut om begränsad behandling av svårt sjuka patienter på IVA. 
 
Jag vänder mig därför till dig som har minst två års erfarenhet i yrket som 
intensivvårdssjuksköterska för att genomföra en intervju i detta ämne. Fem till sex 
sjuksköterskor kommer att intervjuas och varje intervju kommer att ta ungefär 30-60 minuter. 
Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text. Ljudfilen kommer sedan att 
förstöras. Endast jag och min handledare kommer att ta del av intervjuerna i sin helhet, jag 
kan därför garantera din anonymitet och att ett visst svar inte kan härledas till Dig. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avsäga dig din medverkan utan att 
uppge någon anledning. Om du är intresserad av att delta eller om du vill veta mer kan du 
lämna en ifylld svarstalong till din avdelningschef så kontaktar jag dig. Tid och plats 
bestämmer vi tillsammans. 
 
Jag som gör studien heter Anna Jonsson och detta är ett examensarbete i min 
specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska. Jag studerar vid Luleå tekniska universitet 
men bor i Karlskrona. 
 
 
 
 

Anna Jonsson 
Leg. Sjuksköterska/IVA student 
Tel. XXX-XXX XX XX 
annjod-1@student.ltu.se 
 
 
Lisa Skär 
Biträdande professor i omvårdnad, handledare 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
Tel. 0920-49 10 00 vx 
lisa.skar@ltu.se 



 
 

Bilaga 3 
 

Svarstalong  

Till dig som är intensivvårdssjuksköterska med minst två års erfarenhet och intresserad av att 

delta i en studie om erfarenheter av beslut om begränsad behandling av svårt sjuka patienter 

på IVA. 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  

 

Jag önskar delta i studien: 

 

 

 

 

Namn:  

 

Telefonnummer: 

 

E-post:  

 



 
 

Bilaga 4 Intervjuguide 
 
 
1. Kan du berätta om ett patientfall du minns där det var aktuellt att besluta om begränsad 
behandling? 
 
 

a. Var det frågan om att avstå från att påbörja preciserad behandling eller avsluta 
påbörjad behandling? 

b. När beslut ska fattas, hur gör man patienten och familjen delaktig i beslutet? 
c. Hur fungerade kommunikationen med andra yrkesgrupper, ex läkare, konsulter, usk, 

sjukgymnast, arbetsterapeut? 
 
2. Berätta om vilken roll du har erfarenhet av att ha i samband med att beslut om begränsad 
behandling tas? 
 

a. Berätta om vilken roll du har haft i kontakt med familjen? 
b. Berätta om vilka roll du har haft i kommunikation med andra yrkesgrupper, ex läkare, 

konsulter, usk, sjukgymnast, arbetsterapeut? 
c. Berätta om vilken roll du har haft gentemot den sjuke? 

 
3. Vilken roll skulle du vilja ha? 
 
4. Vad tycker du är problematiskt i dessa situationer? 
 

a. I kontakt med familjen? 
b. I kommunikationen med andra yrkesgrupper? 
c. I kontakt med den sjuke? 
 

5. Vad tycker du fungerar bra i dessa situationer? 
 

a. I kontakt med familjen? 
b. I kommunikationen med andra yrkesgrupper? 
c. I kontakt med den sjuke? 

 
6. Kan du berätta om ett patientfall där det i en sådan situation inte fanns några nära anhöriga 
att diskutera beslutet med?  
 

a. Hur upplevde du det? 
b. Kommunicerade ni på ett annorlunda sätt i arbetsgruppen kring beslutet? 
c. Hur var din kontakt med patienten? 

 
7. Har du några tankar eller reflektioner över hur detta skulle kunna förändras/förbättras i 
framtiden? 
 
Sonderande frågor – Kan du säga något mer om det? Kan du ge en mer detaljerad beskrivning 
av vad som hände? Har du fler exempel på det? 
 


