
2008:175 

C - U P P S A T S

Sjuksköterskors upplevelse av ställningstagande till att
bibehålla eller avsluta livsuppehållande behandling

En litteraturstudie

 Laila Davidsson
 Carina Flinkfeldt

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2008:175  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/175--SE



Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Sjuksköterskors upplevelse av ställningstagandet till att 

bibehålla eller avsluta livsuppehållande behandling

- en litteraturstudie

Nurses’ experience of the decision making whether to 

maintain or withdraw life sustaining treatment

- a literature study

Laila Davidsson

Carina Flinkfeldt

Kurs: Omvårdnad C

Vårterminen 2008

Fristående kurs

Handledare: Benny Brännström 



2
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livsuppehållande behandling
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Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet

Abstrakt

Den medicinska vetenskapen och teknologin utvecklas hela tiden med syfte 
att förlänga livet. Beslut om bibehållen eller avslutad livsuppehållande 
behandling för kritiskt sjuka patienter blir en alltmer komplex och svår 
fråga. Sjuksköterskan har en central position inom vården att bistå och 
företräda patienten. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva
sjuksköterskors upplevelse vid ställningstagande till bibehållen eller 
avslutad livsuppehållande behandling. Studien baserades på 16 
vetenskapliga artiklar analyserade enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Analysen resulterade i sex kategorier; Beslut bör fattas genom samarbete i 
team, Anhörigas delaktighet i beslut, Bristande respekt för patientens 
autonomi, Nekad palliativ vård som konsekvens av fördröjda beslut, 
Ifrågasättande av beslut och stöd till läkare samt Emotionell och 
psykologisk påfrestning efter beslut om avslutad behandling. Resultatet 
visade att sjuksköterskor upplevde brist på respekt från läkare inför sin 
profession, bristande kommunikation med läkare inför beslut, konflikter 
inom och mellan de olika yrkeskategorierna angående beslut, samt 
frustration då sjuksköterskan inte kan företräda patienten enligt sina egna 
värderingar. Sjuksköterskan har en egen profession genom sitt 
karaktärsämne omvårdnad. För att sjuksköterskan ska kunna verka som 
autonom vårdgivare och företräda patienten måste anseendet för omvårdnad 
som vetenskap stärkas.

Nyckelord: samarbete, autonomi, palliativ vård, beslut, livsuppehållande 
behandling, litteraturstudie
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Döendet och döden är en naturlig del av mänskligt liv. Ett vanligt sätt att se på döden är att 

den är en följd av sjukdom, men också att den är en naturlig del av livet, att döden är ett 

naturligt slut på ett långt liv (Statens Offentliga Utredningar, 2004:123). När man talar om 

döden som ändamålsenlig menas det sätt en individ skulle välja att få dö på, om det vore 

möjligt att välja, alltså att för den enskilde dö på bästa tänkbara sätt (Sahlberg-Blom, 

Ternestedt & Johansson, 2000). En god död definieras som smärtfri och för människan 

hanterbar så tillvida att den döende så långt det är möjligt ges förutsättningar till bibehållen 

autonomi och att den omvårdnad hon får utförs enligt hennes önskan. Att döende människor 

ska slippa smärta och andra outhärdliga symtom anses vara en medicinsk och moralisk 

skyldighet (Seymour, Janssens & Broeckaert, 2007). Hög standard på vården är därför 

avgörande för en god död, speciellt vad gäller smärta och symtomkontroll (Gallagher & 

Wainwright, 2007; Johnston & Smith, 2005). Att vårda döende människor och tillvarata deras 

intressen måste vara den största utmaningen för sjuksköterskans profession (Blasszauer & 

Palfi, 2005).

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

människor och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (World 

Health Organization, 2002). All vårdpersonal utgör en viktig del av vårdkulturen och dess 

förhållningssätt är av stor betydelse för patientens livskvalitet i livets slut. Det är inte närheten 

till döden som är det mest avgörande för vårdpersonalens upplevelser och reaktioner. Däremot 

påverkar faktorer som personlighet, tidigare livserfarenheter och tidigare erfarenheter av vård 

i livets slut (SOU, 2004:123). En av de vanligaste åsikterna inom palliativ vård är att 

vårdpersonal måste vara medveten om sin egen förståelse för döden och att acceptera döendet 

(Goldsteen et al., 2006). Rädsla att prata om döden verkar vara fråga för professionerna 

istället för patienterna (Johnston & Smith, 2005).

Sjuksköterskans kompetens vilar på en humanistisk värdegrund. Respekt för patientens 

autonomi, värdighet och integritet ska visas och utifrån patientens och/eller närståendes behov 

ska sjuksköterskan föra deras talan (Socialstyrelsen, 2005). För sjuksköterskan innebär 

omvårdnaden av en döende patient att involvera sig med en person med olika fysiska symtom 

som smärta och andnöd, samt psykiska symtom som ångest, depression och förvirring 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskan ska tillgodose behoven och hantera 
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förändringar hos patienten och lindra lidande så lång det är möjligt genom adekvata åtgärder, 

samt utföra och medverka vid behandlingar och ordinationer (Socialstyrelsen, 2005).

Människans rättighet att vara autonom och att besluta om sitt liv så länge som det inte kränker 

andra är en vanlig accepterad etisk princip (Moser, Houtepen & Widdershoven, 2007; 

Sahlberg-Blom et al., 2000). Respekten för en döende patients beslut om behandling och att 

ge denne lämplig vård är inte bara nödvändigt utan även en etisk fråga (Shih, Gau, Lin, Pong 

& Lin, 2006). Patienter uttrycker vilja till aktivt deltagande när det gäller behandlingsbeslut 

för sjukdomskontroll och för att kunna leva så fullt ut som möjligt. De önskar få sin värdighet 

värnad och respekterad och kan känna oro över att förlora kontrollen över kroppsfunktionerna 

och därmed förmågan att ta hand om sig själva. Beslut om avslutad eller begränsning av 

behandling är ett sätt att utöva kontroll av sitt liv (Volker, Kahn & Penticuff, 2004).

Autonoma patienter kan vägra behandling men de kan inte kräva att en sjuksköterska gör 

något som strider mot de etiska koderna inom professionen (Gallagher & Wainwright, 2007).

En person med försvagad autonomi är i vissa fall kontrollerad av andra människor eller 

oförmögen att agera utifrån sina egna önskningar (Moser et al., 2007). Patienten önskar då 

sjuksköterskan som ansvarig för sitt individuella behov och för att hjälpa dem att bibehålla sitt 

oberoende (Johnston & Smith, 2005). Sjuksköterskan agerar inte i stället för patienten; hon

assisterar den autonoma patienten och dennes familj att fatta beslut och stöttar patienten och 

de anhöriga genom alla omvårdnadshandlingar (Thacker, 2008). Sjuksköterskan agerar som 

förespråkare för patienten, deltar i möten med läkare och värnar om att patientens vilja 

respekteras (Hermsen & ten Have, 2005).

Medicinsk teknologi, olika behandlingar och läkemedel kommer ofta till användning i livets 

slutskede. Syftet med de olika åtgärderna är att förbättra patientens tillstånd så att han eller 

hon kan återta kontrollen av sina funktioner (Socialstyrelsens författningssamling, 1992:2). 

Behandlingens mål och konsekvenser måste vara klara och man måste regelbundet utvärdera 

livskvaliteten för patienten och bedöma om behandling är medicintekniskt möjligt att 

genomföra (Hermsen & ten Have, 2005). När kurativa åtgärder/behandlingar inte längre har 

någon verkan övergår vårdens inriktning till palliativ vård och man måste då ta ställning till 

om man ska fortsätta med livsuppehållande behandling (Cook, Giacomini, Johnson & Willms, 

1999; SOSFS, 1992:2). Man kan i livets slutskede avstå från att ge såväl behandling riktad 

mot sjukdomen som livsuppehållande behandling (Cook et al., 1999; Socialstyrelsen, 2005). I 

vissa situationer är det från början uppenbart att livsuppehållande åtgärder inte kommer att ha 
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någon medicinsk effekt och läkaren kan då välja att inte påbörja någon behandling (SOSFS, 

1992:2).

Beslut om avslutad livsuppehållande behandling inbegriper det förväntade eller faktiska 

lidandet för patienten, upplevelse av patientens lidande för de anhöriga och tidsaspekten fram 

till döden (Cook et al., 1999). Att avsluta behandlingen är inte en avgörande händelse i sig 

utan en konsekvens av utvecklingen för patienten (Cook et al., 1999; Moser et al., 2007). 

Händelseförloppet inför beslut och det sätt på vilket livsuppehållande behandling avslutas är 

viktiga. Ofta har de anhöriga synpunkter och beskriver överväldigande känslor (Cook et al., 

1999). En förutsättning för att patienten och närstående ska kunna ta ställning inför beslut är 

att de får tydlig och klar information. Målet är att ta ett genomtänkt beslut för patientens bästa 

i samförstånd mellan patient, anhöriga och läkare (Hermsen & ten Have, 2005).

När en sjuksköterska är en människas förespråkare kan hon möta hinder i professionella 

relationer, inom organisationen av olika vårdmodeller, beslutsmodeller eller icke adekvata 

behandlingsprogram för smärta och symtomkontroll (Thacker, 2008). Enligt både nationella 

och internationella sjuksköterskekoder är patienten sjuksköterskans primära ansvar. 

Sjuksköterskan är direkt underställd läkarna vilka förväntar sig att sjuksköterskan utför 

ordinationer. Om atmosfären på arbetet är sådant att läkarna inte kan ifrågasättas och 

sjuksköterskan ignoreras, kan hon inte företräda patienten (Blasszauer & Palfi, 2005).

Sjuksköterskan har ett ansvar etiskt och omvårdnadsmässigt att delta i beslut om behandling. 

Sjuksköterskans observationer och kunskap om patienten utgör en del av underlaget för 

beslut. Kunskap om sjuksköterskans möjligheter och eventuella svårigheter att verka som 

autonom vårdgivare är därför nödvändigt att tydliggöra. Syftet med denna litteraturstudie var 

därför att få ökad kunskap och djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelse av 

ställningstagandet till bibehållen eller avslutad livsuppehållande behandling.

Metod

Studien är en litteraturstudie gjord utifrån kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys som metod beskriver författarens avsikt att systematiskt och 

objektivt redovisa ett specifikt fenomen och presentera tillförlitliga slutsatser av berättad, 

visualiserad eller nedskrivna data (Downe-Wamboldt, 1992). Manifest ansats för kvalitativ 
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innehållsanalys innebär att de synliga och uppenbara delarna i texten återges i detalj utan 

tolkning (Graneheim & Lundman, 2004).

Litteratursökning

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i tre databaser med medicinsk inriktning;

Academic Search, CINAHL och PubMed. De sökord som användes kombinerades på olika 

sätt med den booleska termen AND enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 66) för ett 

hanterbart utfall i antal artiklar med relevans för litteraturstudien. Några sökord trunkerades 

(*) så att alla böjningar av orden söktes. De sökord som användes var: qualitative, withdraw*, 

withhold*, nurs* och end of life. Inledningsvis användes MeSH termer i PubMed, men utfallet 

i antal träffar var så begränsat att sökningen vidare gjordes uteslutande som fritextsökning, 

FT. Hur sökning i databaserna utfördes och hur sökorden användes redovisas i tabell 1.

Abstrakt lästes igenom för att urskilja de artiklar som motsvarade studiens syfte. Totalt 

inkluderades 16 artiklar varav två via manuell sökning. Med manuell sökning avses sökning i 

databaser på artiklar länkade till redan inkluderade artiklar. Referenslistor lästes igenom för 

att om möjligt finna ytterligare artiklar men inga ytterligare artiklar som svarade mot syftet 

hittades.

Inklusions- och exklusionskriterier

Kriterier för inklusion var att studierna skulle vara kvalitativa och beskriva vård i livets 

slutskede, där beslut om livsuppehållande behandling fattas, då syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse ur ett inifrånperspektiv. Tre av de studier som inkluderades var 

utförda med både kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa studiers kvalitativa delar svarade 

mot litteraturstudiens syfte och bedömdes vara av god kvalitet. Ingen begränsning gjordes i 

sökningen vad gäller årtal för publicering av artiklar eller vårdform som patienter och

sjuksköterskor befinner sig i. Neonatal- och barnavård exkluderades då vi bedömer att 

situationer med döende barn är en exceptionell händelse som kräver särskild analys. Vi 

exkluderade även artiklar om eutanasi, palliativ sedering och LAS, läkarassisterat självmord, 

som diskuterar dödshjälp. Detta på grund av att termerna aktiv och passiv dödshjälp inte är 

definierade och att eutanasi är olagligt i de flesta länder med några enstaka undantag. 

Språkligt begränsades sökningen till artiklar på svenska och engelska.
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syftet med sökningen: Sjuksköterskans upplevelse av ställningstagande till att bibehålla eller avsluta 

livsuppehållande behandling

PubMed 2008 03 08

Söknr              *)                  Söktermer                                                                                     Antal    (Inkl
                                                                                                                                                      träffar   artiklar)
1 FT Qualitative  70 766     

2 FT Withdraw*    2 176

3 FT Withhold*    1 267

4 FT Nurs* 140 983

5 FT End of life   23 934

6 1 and 2          37   (2)

7 1 and 3          27          

8 2 and 4          48   (5)

9 3 and 4          34         

10 4 and 5        687

11 1 and 4 and 5          39   (3)

Academic Search 2008 03 09

1 FT Qualitative      25 686

2 FT Withdraw*      24 489

3 FT Withhold*        3 916

4 FT Nurs*           129

5 FT End of life        3 084

6 1 and 2           508

7 1 and 2 and 4             17       

8 1 and 3           129

9 1 and 3 and 4             12       

10 1 and 5         1 168

11 1 and 4 and 5             95    (1)

CINAHL 2008 03 09

1 FT Qualitative      31 532

2 FT Withdraw*        4 932

3 FT Withhold*               4       

4 FT Nurs*    397 532

5 FT End of life        4 044

6 1 and 2           887

7 1 and 2 and 4             76    (1)

8 4 and 5        1 468

9 1 and 4 and 5           133    (2)

*FT -fritextsökning



8

Kvalitetsgranskning

Artiklarna kvalitetsgranskades med tyngdpunkt på studiernas problemformulering, 

uppbyggnad och innehåll utifrån deras urval, metod, giltighet och kommunicerbarhet enligt

kvalitetsgranskningsprotokoll av Willman et al. (2006, s. 94, 156). Kvalitetsgranskningen 

innehöll följande avsnitt; typ av studie, studiernas tillförlitlighet, etiskt resonemang och 

resultat. Studiernas kvalitet bedömdes utifrån bedömningsskalan låg, medel och hög. Nio 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet och sju bedömdes medel på grund av att dessa artiklar 

bristfällig beskrivit någon eller några delar utifrån kvalitetsgranskningsprotokollet. De 16

granskade artiklarna presenteras i tabell 2.

Tabell 2, Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16)

Författare
År 
Land

     Typ av
     studie   

        Deltagare Metod
Datainsamling
Dataanalys

     Huvudfynd Kvalitet
(hög,  
medium, 
låg)

Badger
2005a
Rhode Island, 
USA

Kvalitativ 4 Observationer
Intervjuer
Kvalitativ innehållsanalys

De flesta sjuksköterskor ansåg att 
deras åsikter räknades och att de 
respekterades som professionella. 
Sjuksköterskor använde olika 
copingstrategier för att orka med 
att ge omvårdnad i livets slut.

Hög

Badger
2005b
Rhode Island, 
USA

Kvalitativ 24 Observationer 
Intervjuer
Kvalitativ innehållsanalys

Övergången från kurativ till 
palliativ vård var oklar, flertalet 
faktorer påverkade beslutet. 
Omvänt visas att utvecklandet av 
konsensus bland patienter, 
anhöriga och vårdpersonal när det 
gäller mål med medicinsk 
behandling, underlättar beslut.

Hög

Beckstrand et al.
2006
Utah, USA

Kvantitativ 
och kvalitativ

485 mest 
kvinnor

Frågeformulär, slutna och 
öppna frågor
Kvalitativ innehållsanalys
(öppna frågor) 

Olika hinder för sjuksköterskans 
att förse patienten med en ”god 
död” var bland annat tidsbrist, 
kommunikation och beslut som 
baserades på läkarens behov i 
stället för patientens.

Hög

Dawe et al.
2002
Kanada

Kvantitativ 
och kvalitativ

466 Frågeformulär, slutna och 
öppna frågor
Kvalitativ innehållsanalys
(kvalitativ data)

Majoriteten av sjuksköterskorna 
ansåg att patienter kan begära att 
avsluta eller bibehålla behandling. 
Det slutliga beslutet är läkarens, 
inte sjuksköterskans.

Hög

Ferrel
2006
Kalifornien, 
USA

Kvalitativ 108 Narrativ studie
Kvalitativ innehållsanalys

Sjuksköterskorna beskrev att den 
valigaste orsaken till konflikter 
var att patienter nekades palliativ 
vård. Utsiktslös behandligt gav 
sjuksköterskorna moraliska 
dilemman.

Medel
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Tabell 2, Översikt över artiklar ingående i analysen, forts. (n=16)

Författare
År 
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet
(hög, 
medium, 
låg)

Graeme et al.
2004
Kanada

Kvantitativ 
och kvalitativ

169 Frågeformulär, slutna och 
öppna frågor
Kvalitativ innehållsanalys

Team bör samarbeta för att alla 
ska förstå på vilka grunder 
beslutet tagits. Förslag till 
förbättring när det gäller patient 
och anhöriginformation samt klara 
behandlingsmål. 

Medel

Heland
2006
Australien

Kvalitativ 7 
(5 kvinnor,
 2 män)

Semistrukturerade 
intervjuer
Kvalitativ innehållsanalys

När behandlingen var utsiktslös 
spelar sjuksköterskan en 
nyckelroll avseende avslutandet av 
behandlingen vilket påverkar 
patientens och anhörigas 
upplevelse.

Hög

Hildén & 
Honkasalo 
2006 
Finland

Kvalitativ 17 
kvinnor

Ostrukturerade intervjuer 
Tematisk innehållsanalys

Patienten ville ha sjuksköterskan 
som sin företrädare, för att 
tydliggöra önskningar till läkaren. 
Sjuksköterskor beskrev att de ofta 
hade ett indirekt inflytande i 
beslut. 

Medel

Hov et al.
2005
Norge

Kvalitativ 14 
kvinnor

Ostrukturerade
gruppintervjuer med 
fenomenologisk ansats
Kvalitativ innehållsanalys

Sjuksköterskor beskrev ensamhet 
när det gäller ansvar och liten 
formell påverkan när det gäller 
beslut. När frågor runt huruvida 
kurativa behandlingar eller inte 
ska fortsätta var sjuksköterskan en 
kritisk förespråkare och hängiven 
vårdare. 

Medel

Jones & 
FitzGerald
1998
Australien

Kvalitativ 7 Ostrukturerade intervjuer 
med fenomenologisk 
ansats
Kvalitativ innehållsanalys

Vikten av ärlig information under 
processen att ta beslut. 
Sjuksköterskan ansåg det viktigt 
att anhöriga var välinformerade så 
att det kunde förse dem med stöd 
samt att patientens värdighet och 
bekvämlighet bibehålls.

Medel

McMillen
Under tryckning
England

Kvalitativ 11 Semistrukturerade 
intervjuer
Tematisk innehållsanalys

Sjuksköterskans erfarenhet är 
viktig, hon stödjer familjen och är 
patientens förespråkare. Det är 
inte sjuksköterskan som tar 
beslutet, men utför ordinationen 
och försöker anpassa situationen 
till patienten och anhöriga.

Hög

Oberle et al.
2000
Kanada

Kvalitativ 21 Ostrukturerade intervjuer 
enligt grounded theory
Tematisk innehållsanalys

Osäkerhet om det bästa 
alternativet för patienten och 
anhöriga var en källa till moralisk 
stress för både läkare och 
sjuksköterskor. Huvudproblemet 
för vårdpersonalen var att bevittna 
lidandet, vilket framkallar 
förpliktelser att lindra lidandet.

Medel
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Tabell 2, Översikt över artiklar ingående i analysen, forts. (n=16)     

Författare
År 
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet
(hög, 
medium, 
låg)

Robichaux & 
Clark, 2006
Texas, USA

Kvalitativ 21 Semistrukturerade 
intervjuer
Tematisk innehållsanalys

Sjuksköterskor skyddar sin patient 
och är dess förespråkare och 
försöker ge realistiska bilder av 
situationen till de anhöriga. 
Moraliska och etiska dilemman 
gör sjuksköterskan frustrerad och 
uppgiven.

Hög

Silén et al.
2008
Sverige

Kvalitativ 13 Semistrukturerade 
intervjuer
Kvalitativ innehållsanalys

Besluten påverkas av olika sätt att 
ta beslut, samarbete mellan 
sjuksköterskan och läkare, brist på 
läkarens självförtroende, hinder 
för patienten att delta samt 
obeslutsamhet om anhörigas 
position var orsaken.

Hög

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). Inledningsvis lästes de 

inkluderade artiklarna igenom upprepade gånger för djupare förståelse för innehållet. Därefter 

extraherades textenheter ur de inkluderade artiklarnas resultat. Med textenhet avses ord, 

meningar, delar av meningar och citat som svarade mot syftet. För att kunna gå tillbaka till 

originalartiklarna och kontrollera att del och helhet överensstämde kodades textenheterna. 

Vidare kondenserades textenheterna så att antalet ord reducerades utan att innehållet och 

betydelsen förändrades. Samtliga artiklar var skrivna på engelska men textenheterna 

översattes inte från originalspråk till svenska förrän vid resultatskrivning. Detta för att minska 

risken att förlora data genom felaktiga översättningar och tolkningar. Textenheter med 

likvärdig information sammanfördes i kategorier. Kategorierna sammanfördes i små steg för 

att säkerställa gemensamt innehåll i de nya kategorierna. Första kategoriseringen resulterade i 

66 kategorier, den andra i 37 kategorier och så vidare, till dess att kategorierna uteslöt 

varandra och inte längre kunde sammanföras. Då hade kategoriseringen genomförts i fem steg 

och resultatet blev sex kategorier.

Resultat

Dataanalysen resulterade i sex kategorier vilka redovisas i tabell 3. Kategorierna presenteras i 

löpande text och valideras med citat och referenser.
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Tabell 3, Översikt av kategorier (n=6)
Kategorier

Beslut bör fattas genom samarbete i team

Anhörigas delaktighet i beslut

Bristande respekt för patientens autonomi

Nekad palliativ vård som konsekvens av fördröjda beslut

Ifrågasättande av beslut och stöd till läkare

Emotionell och psykologisk påfrestning efter beslut om avslutad behandling

Beslut bör fattas genom samarbete i team

Sjuksköterskor ansåg att beslut om bibehållen eller avslutad behandling bör fattas genom 

samarbete i team. Sjuksköterskor hade en ovärderlig position att bidra med både klinisk 

information och synpunkter från anhöriga inför beslut om behandling (Dawe, Verhoef & 

Page, 2002; Heland, 2006; Hov, Hedelin & Athlin, 2006; McMillen, 2007). De upplevde trots 

detta att läkare sällan frågade efter sjuksköterskans åsikt innan de fattade beslut. Läkare ville 

inte höra vad sjuksköterskan hade att säga och underskattade hennes bidrag trots hennes 

professionella kunnande, kompetens, utbildning och erfarenhet (Graeme et al., 2004; Heland, 

2006; Hov et al., 2006; Melia, 2001; Silén, Svantesson & Ahlström, 2008). Mindre erfarna 

sjuksköterskor förmodade att deras brist på självförtroende och egna antaganden om brist på 

erfarenhet gjorde att ingen lyssnade på dem. De avstod från att säga något då de menade att 

inte någon ändå skulle ta dem på allvar (McMillen, 2007). En sjuksköterska trodde att det var 

mer sannolikt att sjuksköterskors åsikt skulle övervägas om de hade förmåga att uttrycka sig 

lugnt och rationellt med logiska argument, fakta och evidens. Om deras bidrag alls skulle 

komma att övervägas ansågs bero på relationen med den enskilde läkaren (Heland, 2006; Hov 

et al., 2006).

There should be more nurse involvement in the process. Doctors should regard 

nurses and respiratory therapists concerns and information more seriously. I 

sometimes feel that the bedside nurse’s opinion is not taken seriously.        

(Graeme et al., 2004 s.63)

De flesta sjuksköterskor uttryckte till viss del konflikt avseende deras del i beslut om 

behandling och ville vara med i de föregående diskussionerna för att kunna förstå det 
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rationella med besluten. Ofta fanns ingen motivering till beslut och sjuksköterskor ville då ha 

en förklaring av läkare. Sjuksköterskor diskuterade ofta beslut mellan sig själva men ingen 

läkare deltog i diskussionerna. Problemen ansågs relaterade till sjuksköterskans lägre position 

i den hierarkiska strukturen (Graeme et al., 2004; Halcomb, Daly & Jackson, 2004; Oberle & 

Hughes, 2000; Silén et al., 2008). Sjuksköterskors och läkares olika synsätt upplevdes som ett 

hinder för samarbete och utbyte av information. Sjuksköterskor beklagade att det inte fanns 

något forum för diskussion och menade att de ville finna vägar att hantera situationer de 

upplevde svåra och att man trots olika uppfattningar skulle kunna nå samförstånd (Hov et al., 

2006; Silén et al., 2008). Oförmåga att påverka beslut ledde till moralisk stress för 

sjuksköterskor och orsakade konflikter med läkare. Sjuksköterskor upplevde att konflikterna

fördröjde besluten. Omvårdnaden i sig och sjuksköterskeledda ronder nämndes som 

möjligheter för sjuksköterskor att bli mer involverade i beslut om behandling. Trots att 

sjuksköterskor önskade samarbete i team ville en del av dem att läkare skulle anta en 

auktoritär ledarroll (Ferrell, 2006; Halcomb et al., 2004; McMillen, 2007; Oberle & Hughes, 

2000).

Sjuksköterskor upplevde även brist på samförstånd läkare emellan när det gäller att komma 

till ett beslut. De påtalade att det var problematiskt och förvirrande då behandlingsplaner och 

beslut kom att ändras beroende på vilken läkare som var i tjänst. Osäkerhet uppstod på grund 

av otydliga mål för patientens behandling och motstridiga budskap från olika läkare. (Heland, 

2006; Melia, 2001; Silén et al., 2008). Värst av allt var då beslut om bibehållen eller 

livsuppehållande behandling upplevdes vara inkonsekventa och patientens överlevnad kom att 

avgöras beroende på vilken läkare som fattade beslut om behandling (Heland, 2006; Melia, 

2001; Silén et al., 2008). Sjuksköterskor menade att tydliga mål skulle höja känslan av 

arbetets meningsfullhet och hjälpa dem att acceptera beslut. En sjuksköterska förklarade att 

om problem uppstod skulle hon ta upp det med läkaren. Om hon sedan inte kände sig tillfreds 

med ordinationen skulle hon inte utföra den (Dawe et al., 2002; Hov et al., 2006; Silén et al., 

2008).

One day consultant will be coming on saying, “right, if no improvement by 

tomorrow morning, withdrawing”, and another consultant comes on and goes 

back to square one and starts this aggressive care. (Melia, 2001, s.713)
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Anhörigas delaktighet i beslut

Sjuksköterskor såg det som en brist att man inte, om möjligt, diskuterade framtida behandling

i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. De menade att läkare, patient och anhöriga måste tala

om de beslut som kommer att måsta fattas då patienten blir alltmer sjuk. Tvekan bland läkare 

att ta initiativet och tala om framtida behandling uppfattades bero på rädsla (Graeme et al., 

2004; Silén et al., 2008). Sjuksköterskor oroade sig över om de anhöriga hade fått adekvat och 

ärlig information om den förväntade utgången, speciellt i de situationer där de förväntades ta 

beslut om fortsatt behandling. De påtalade att man alltför ofta erbjöd utsiktslös behandling 

och därmed gav anhöriga falska förhoppningar. Sjuksköterskor menade att anhöriga kunde 

lida skada av falska förhoppningar, fördröjda beslut och patientens lidande (Badger, 2005a; 

Beckstrand, Clark Callister & Kirchhoff, 2006; Halcomb et al., 2004; Oberle & Hughes, 

2000). I de fall där behandling ansågs medicinskt utsiktslös beskrev sjuksköterskor vilken 

viktig uppgift de hade att hjälpa patient och anhöriga att förstå vad som händer, ta tillvara 

deras synpunkter samt förbereda dem på dåliga nyheter (Beckstrand et al., 2006; Ferrell, 

2006; Heland, 2006; Hildén & Honkasalo, 2006; McMillen, 2007; Silén et al., 2008). Många 

sjuksköterskor upplevde att deras uppgift att stötta de anhöriga hade en djup påverkan på dem 

som individer och på deras förmåga att ge omvårdnad (Halcomb et al., 2004).

If physicians were honest about prognosis with family earlier, it would give the 

family time to prepare and have quality time with the dying patient. It would also 

help us help families to prepare. (Beckstrand et al., 2006, s. 40)

Sjuksköterskor kunde klart säga att ansvaret om beslut kom att ligga på de anhöriga som en 

konsekvens av läkares handläggning av situationen. Sjuksköterskor förmodade att anhöriga

kunde uppleva det som att de själva tagit beslut om behandling, inte läkarna. Vidare ansåg 

sjuksköterskor att hänsyn måste tas till att anhöriga kunde känna ett alltför stort ansvar att tala 

för en patient som inte kunde föra sin egen talan. Det fanns fall där anhöriga upplevde att de 

höll patientens liv i sina händer och därför lämnade över ansvaret till vårdpersonalen (Badger, 

2005b; Halcomb et al., 2004; Hildén & Honkasalo, 2006; Jones & FitzGerald, 1998; Silén et 

al., 2008). En sjuksköterska uttryckte empati med de anhörigas svåra beslut och ytterligare 

sjuksköterskor konstaterade att man inte skulle öka på de anhörigas börda därför att det kunde 

komma att påverka dem för resten av livet (Badger, 2005a; Oberle & Hughes, 2000).
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I just keep picturing my brother, my sister; my mother there in bed and it kind of 

gave empathy toward the family and the patient. I always tell myself what it is a 

very hard decision to make. (Badger, 2005a, s. 66)

Motsatt ansåg sjuksköterskor att anhöriga ibland hade ett för stort inflytande över beslut sett 

till att anhöriga inte hade några medicinska kvalifikationer. Sjuksköterskor menade att 

anhöriga inte kunde se objektivt på situationen på grund av känslomässig påverkan och 

förnekelse. Anhöriga krävde att allt som var möjligt att göra skulle göras utan att förstå vad 

deras begäran egentligen innebar. (Badger, 2005a; Badger, 2005b; Hildén & Honkasalo,2006; 

Silén et al., 2008). Sjuksköterskor kände sig frustrerade då läkare inte var tydliga mot 

anhöriga angående patientens prognos och gav vika för påtryckningar att fortsätta utsiktslös 

behandling. Trots alla insatser dog patienten och spenderade resurser var bortkastade (Badger, 

2005b; Heland, 2006; Robichaux & Clark, 2006). Sjuksköterskor upplevde att de bidrog till 

att plåga patienter då man höll dem vid liv för att de anhöriga inte kunde komma till beslut om 

behandling (Badger, 2005b; Jones & FitzGerald, 1998). Sjuksköterskor uttryckte samtidigt 

förståelse för de anhöriga sett till deras brist på kunskap om behandling. De förklarade att 

sjuksköterskan ser respiratorn som konstgjort liv medan de anhöriga upplever att man dödar 

patienten om man stänger av maskinen. En sjuksköterska kände sig hemsk då hon önskade att 

en patient skulle få dö medan de anhöriga önskade att patienten skulle få leva (Badger, 2005b; 

Halcomb et al., 2004). 

I feel like I am torturing the patient, keeping whomever alive beyond their time not 

for the patient or what the patient would want, but for other people… because the 

family can’t let go. (Badger, 2005a, s. 67)

Bristande respekt för patientens autonomi

Sjuksköterskor upplevde frustration och obehag då patientens vilja inte respekterades, inte var 

vägledande i beslut eller då patienten inte visste att denne hade rätt att vägra behandling.

(Badger, 2005b; Dawe et al., 2002; Robichaux & Clark, 2006; Silén et al., 2008). Patienter 

kunde inte tillgodogöra sig information då läkare inte använde lekmannaspråk. Sjuksköterskor 

beskrev att patienter fått sin vilja kränkt när de övertalades till behandling de egentligen inte 

ville ha. Läkarens auktoritet upplevdes som grundläggande orsak till att patienter inte vågade 
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framföra sina önskemål. Sjuksköterskor ansåg att patienter har absolut rätt att själva välja 

vilken behandling de vill eller inte vill ha och menade att sjuksköterskor respekterar patienters 

beslut (Ferrell, 2006; Hov et al., 2006; Oberle & Hughes, 2000; Robichaux & Clark, 2006; 

Silén et al., 2008).

Her oncologist kept giving her parents and husband encouragement that more 

radiation would help etc... and talked them into a feeding tube, which was much 

against her living will. In the final days, we were suctioning secretions and tube 

feeding. It was a violation of her wishes, near assault in my opinion. A horrible, 

smelly way to pass, most undignified. (Ferrell, 2006, s. 927)

Det största hindret för patientens deltagande var att patienten var för sjuk för att delta i 

besluten. Sjuksköterskor befarade att detta kunde innebära att patienten fick behandling utan 

att vilja ha det. De upplevde att patienterna var extremt sårbara då frågan väcktes om 

bibehållen eller avslutad livsuppehållande behandling. Sjuksköterskor kände att de var 

skyldiga att agera för patientens bästa och att patienternas liv och död var beroende av deras 

närvaro. De gjorde sitt bästa att tolka patientens signaler och det var viktigt för dem att få 

läkare att förstå vad symtom och lidande betydde för patient och anhöriga. En del läkare 

brydde sig dock inte om sjuksköterskans information med motiveringen att de hade ett annat 

sätt att se på saken. (Ferrell, 2006; Hildén & Honkasalo, 2006; Hov et al., 2006; Robichaux & 

Clark, 2006; Silén et al., 2008). 

And so I think 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.         

(Robichaux & Clark, 2006, s. 485)

Då olika värderingar kom i konflikt fokuserade sjuksköterskor först och främst på varför 

läkare agerade utifrån sina egna värderingar och inte utifrån patientens bästa. De upplevde att 

läkare inte ens förstod att deras åsikter gick emot patientens. Sjuksköterskor hade till och med 

vägrat utföra ordinationer de ansåg gå emot patientens vilja. En grupp sjuksköterskor 

indikerade att även de var villiga att handla direkt enligt patienters önskemål och i efterhand 

underrätta läkaren. En sjuksköterska konstaterade dock att det är moraliskt fel att avstå från att 
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ge behandling utan läkares medgivande. Sjuksköterskor kände sig frustrerade då de lärt sig att 

patientens vilja ska respekteras, men att de enligt lagen inte kunde det (Dawe et al., 2002; 

Hildén & Honkasalo, 2006; Oberle & Hughes, 2000; Robichaux & Clark, 2006). 

I have withheld treatments when it is a patient or family request and have 

discussed it with the doctor after the fact. (Dawe et al., 2002, s. 75)

Nekad palliativ vård som konsekvens av fördröjda beslut

Sjuksköterskor ansåg att konsekvensen för de patienter som fick fortsatt aggressiv behandling 

var att de nekades palliativ vård och inte kunde beredas en fridfull död. De upplevde att 

beslutet att avsluta livsuppehållande behandling förhalades av läkare som inte reflekterade

över konsekvenserna för patienten. Trots att anhöriga fått beskedet att det inte fanns något 

mer att göra fortsatte utsiktslös behandling. Fördröjda beslut orsakade patienter onödigt 

lidande vilket fick sjuksköterskor att känna sig demoraliserade, maktlösa, bedrövade, arga och 

skyldiga till att ha svikit patienterna. (Badger, 2005a; Beckstrand et al., 2006; Ferrell, 2006; 

Graeme et al., 2004; Halcomb et al., 2004; Hov et al., 2006; Jones & FitzGerald, 1998; Melia, 

2001; Silén et al., 2008).

We have patients with wide open pressors, fluids, etc, even though we’ve told the 

family that nothing can be done; we’re running around fruitlessly not 

accomplishing anything. (Beckstrand et al., 2006, s. 42)

You´re not prolonging life…but rather prolonging misery. (Badger, 2005a, s.67)

Sjuksköterskor menade att den tid det tog att komma till ett beslut upplevdes längre av 

sjuksköterskor då beslutet inte är deras men att de står närmast dess konsekvenser. De förstod 

att beslutet att avsluta livsuppehållande behandling var svårt. Även om beslutet i sig inte alltid 

ifrågasattes orsakade det problem beroende på hur man kommit till beslut. Samarbete mellan 

sjuksköterskor, patienter och anhöriga förhindrades om beslut dröjde. Sjuksköterskor trodde 

att då läkare inte tillbringar lika mycket tid med patienten ser de inte lidandet, men menade att 

läkare ändå realistiskt måste överväga konsekvenserna av sina beslut. Enligt sjuksköterskor 
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var döden det mest naturliga som kunde hända på en vårdavdelning och de önskade att 

människor skulle tillåtas att dö (Badger, 2005a; Beckstrand et al., 2006; Graeme et al., 2004; 

Halcomb et al., 2004; Melia, 2001; Silén et al., 2008). 

It is not that there is kind of, you know nurses are right and the doctors are 

wrong, but I just think the actual time span can feel very sort of prolonged, 

particular from a nursing point of view. (Melia, 2001, s. 712)

Sjuksköterskors huvudsakliga etiska dilemma var att inte skada patient och anhöriga. Några 

sjuksköterskor talade om moralisk stress i de fall där de ansåg att man valt fel väg att gå i 

patientens behandling och att de själva kom att bidra till patientens lidande. Sjuksköterskor 

kände desperation då de tyckte sig se en tom blick i patientens ögon eller en bön om hjälp de 

inte kunde ge (Badger, 2005a; Halcomb et al., 2004; Hov et al., 2006; McMillen, 2007; Melia, 

2001; Oberle & Hughes, 2000). Vidare upplevde sjuksköterskor avsevärd psykisk och 

emotionell påfrestning ju längre tid de vårdade en patient och ju djupare deras engagemang 

för patient och anhöriga blev. Sjuksköterskor kände sig utmattade och försökte stänga ute sina 

känslor. En sjuksköterska kände det nästan som en befrielse när patienten slutligen dog. Det 

faktum att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde lindra patientens plåga fick dem att 

reflektera över sin yrkesutövning och dess meningsfullhet (Badger, 2005b; Halcomb et al., 

2004; Hov et al., 2006).

The hardest thing to do is keep intervening with a patient who is clearly dying so 

as to prevent a natural death. (Badger, 2005a, s. 67)

Ifrågasättande av beslut och stöd till läkare 

Ett sätt som sjuksköterskor hanterade besluten på var genom att ifrågasätta dem. Läkare 

kunde reagera med irritation när deras beslut ifrågasattes. Sjuksköterskor såg sig dock inte

som passiva observatörer utan som starka deltagare i etiska konflikter. De beskrev också 

positiva upplevelser av konflikterna, som till exempel känsla av professionell utveckling.

Sjuksköterskor menade att det låg en utmaning i de situationer där besluten går emot vad 

sjuksköterskor finner rimligt och de var stolta över att ha tagit upp kampen för patientens 
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bästa (Badger, 2005b; Ferrell, 2006; Heland, 2006; Hov et al., 2006; Silén et al., 2008). Ibland 

blev sjuksköterskor än mer bestämda i sin attityd mot läkare för att få dem att ta sitt ansvar då 

läkare visade tecken på att dra sig undan patienten, eller ville skjuta över ansvaret på någon 

annan. Sjuksköterskor ansåg att de oftare kom till ett snabbare beslut än läkare. De menade att 

det kunde bero på att sjuksköterskan tillbringar mer tid med patient och anhöriga och då är 

mer observant på när patienten inte svarar på behandling. Mer erfarna sjuksköterskor 

tenderade att leda diskussionen och påverkade beslut att avsluta behandling. (Hov et al., 2006; 

McMillen, 2007; Melia, 2001; Silén et al., 2008).

I think the challenging aspects are those situations where the decision is made by 

the medical profession, because they are generally the ultimate arbiter in the 

current health system, and that decision is at variance that which nurses believe is 

reasonable. (Heland, 2006, s. 27)

Sjuksköterskor ansåg att läkare saknade handlingsförmåga att fatta beslut. De trodde att det 

handlade om prestige och rädsla, att läkare kanske kände att de var tvungna att veta vilket som 

var rätt beslut bara för att de var just läkare. Prestige upplevdes också ligga bakom motviljan 

att avsluta behandling i ett tidigare skede, att inte ”ge upp” för fort, varför behandlingen 

kunde fortsätta trots dålig prognos. Sjuksköterskor menade att läkare måste lära sig när det är 

tillåtet att släppa taget och låta en patient att dö, så att patienten inte utsätts för onödig stress 

och läkarens känsla av skuld lindras (Beckstrand et al., 2006; Jones & FitzGerald, 1998; Silén 

et al., 2008).

Physicians need to realize that death is a part of life and not view it as a failure, 

understand that everyone dies and that death is okay.                            

(Beckstrand et al., 2006, s. 41)

Sjuksköterskor var samtidigt förstående inför att beslut om att avsluta livsuppehållande 

behandling måste få ta sin tid för att ansvarig läkare skulle kunna känna sig tillfreds med 

beslutet. Även om sjuksköterskor ofta ifrågasatte beslut kunde de också stötta och underlätta 

för läkare i beslut. Det fanns också fall där sjuksköterskor tillsammans med läkare kommit 
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fram till beslut om avslutad behandling (Beckstrand et al., 2006; McMillen, 2007; Oberle & 

Hughes, 2000; Silén et al., 2008). Mer erfarna sjuksköterskor iakttog försiktighet när de 

närmade sig beslut rörande liv och död eftersom de vårdat patienter som blivit bättre efter att 

behandlingarna avslutats. En sjuksköterska menade att om tillfälle bjuds att avstå behandling 

ska man göra det, för när behandling väl påbörjas är den svår att avsluta för att man då dödar. 

Sjuksköterskor förklarade att de inte skulle vilja vara i läkares position att ta beslut om vem 

som får leva och vem som ska dö. Sjuksköterskor påpekade att det slutgiltiga beslutet att 

avsluta behandling aldrig var deras (Dawe et al., 2002; Heland, 2006; McMillen, 2007; Melia, 

2001).

Emotionell och psykologisk påfrestning efter beslut om avslutad behandling

Läkare bar bördan av att fatta beslut och ge ordinationer medan sjuksköterskors börda kom av 

att leva med beslut fattade av någon annan. Sjuksköterskor konfronterades hela tiden med 

dilemmat att rädda liv eller att acceptera döden, att göra gott och inte skada. Beslutet att 

avsluta behandling var en börda vissa sjuksköterskor personligen bar på sina axlar. De

uttryckte påtagliga psykosociala konsekvenser av beslut om avslutad behandling och kände 

sig helt utmattade. Sjuksköterskor menade att deras grundutbildning inte givit dem tillräckliga 

kunskaper att bereda patienter vård vid livets slut utan att de fått lära sig ”den hårda vägen”

(Badger, 2005a; Beckstrand et al., 2006; Halcomb et al., 2004; Hov et al., 2006; Jones & 

FitzGerald, 1998; McMillen, 2007; Melia, 2001; Oberle & Hughes, 2000). Beslut om avslutad 

livsuppehållande behandling för en patient sjuksköterskor själva kunde identifiera sig med var 

särskilt påfrestande. Sjuksköterskor upplevde det känslomässigt svårare att vårda unga 

människor. Dessa patienter hade ofta barn och sjuksköterskorna kom att tänka på sina egna 

barn och sin egen familj. De såg de anhöriga och kunde känna deras smärta. En sjuksköterska 

reflekterade att hon kommit att uppskatta livet mer därför att det en dag kunde vara hon eller 

en av hennes anhöriga som låg där (Badger, 2005a; Badger, 2005b; McMillen, 2007).

My main ethical dilemma here is definitely when they withdraw. I find it very very 

hard. (Melia, 2001, s. 713)

Sjuksköterskor berättade om svårigheter att vårda patienter där livsuppehållande behandling 

avslutats. De beklagade att läkare inte lät dem delta i beslut om behandling och att de slutligen 
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lämnades ensamma att hantera döendet. Sjuksköterskor menade att de inte bara blev lämnade 

med de psykologiska aspekterna för de anhöriga utan också med de praktiska göromålen att 

avsluta behandlingen. Detta upplevdes mycket påfrestande särskilt om ordinationer var 

otydliga eller om de var tvungna att utföra ordinationerna med anhöriga närvarande.

Sjuksköterskor menade att det kunde uppfattas som om deras handlingar direkt bidrog till 

patientens död. (Halcomb et al., 2004; Heland, 2006; McMillen, 2007; Melia, 2001). Trots en 

önskan att läkare skulle vara mer engagerade kunde sjuksköterskorna inte formulera vilken 

uppgift läkaren skulle ha. Sjuksköterskor var också medvetna om sin position i hierarkin och 

konstaterade att det är sjuksköterskan som utför ordinationer (Halcomb et al., 2004; Silén et 

al., 2008).

I mean we can hardly just quit and stand aside. That’s the way it works. It’s a bit 

like in the army – you follow orders, do what you’re told.                                 

(Silén et al., 2008, s. 165)

En sjuksköterska sökte tröst i vetskapen att människan inte är odödlig och att biomedicinsk 

teknologi bara tillfälligt kan förlänga livet och att döden till slut är oundviklig. Andra 

sjuksköterskor menade att de tidigt visste vad som skulle komma att hända med patienten och 

att de accepterade det. De förklarade att det är konstigt att gå från att göra till att inte göra

men att det faller sig naturligt för sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde lättnad av att lindra 

lidandet genom omvårdnad även om situationen kändes sorglig. De menade att det är en 

förmån att ha detta yrke. Oavsett hur utgången blev hade de gjort en intensiv ansträngning

(Badger, 2005b; Halcomb et al., 2004; Hov et al., 2006).

They are at the end of the road so it’s not an adjustment to you. In your mind you 

know what the eventually end is going to be. (Badger, 2005b, s. 516)

Sjuksköterskor betecknade upplevelsen som positiv, negativ, bra eller dålig beroende på hur 

de känt sig under tiden fram till beslutet om avslutad av livsuppehållande behandling. De 

upplevde stress om beslutet dröjde, men kunde ändå se vikten av att alla inblandade var 

överens och kände sig tillfreds med beslutet. En sjuksköterska menade att snabba beslut kom 
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av hänsyn till patientens värdighet och de anhörigas situation (Halcomb et al., 2004; Jones & 

FitzGerald, 1998; McMillen, 2007; Melia, 2001). Sjuksköterskor kämpade för att hantera 

balansen mellan att göra det bästa för patienten och bereda de anhöriga tid att förbereda sig på 

det oundvikliga slutet. Erfarna sjuksköterskor kunde trots den svåra situation de befann sig i 

anpassa skeendet efter patientens och de anhörigas behov (Badger, 2005b; Heland, 2006; 

Jones & FitzGerald, 1998). Sjuksköterskor upplevde en positiv känsla av möjligheten att få ge 

palliativ omvårdnad till patienterna och bereda dem en värdig död. De uttryckte en hög grad 

av omsorg för patientens välmående, smärtfrihet och värdighet inför döden. Att lindra 

patientens lidande mildrade sjuksköterskans känsla av misslyckande då patientens sjukdom 

inte gick att hejda (Beckstrand et al., 2006; Halcomb et al., 2004).

Every patient needs to have someone present with them at the moment of death –

to touch them, speak to them, to let them know it’s okey to go.                

(Beckstrand et al., 2006, s. 41)

Diskussion

Enligt Holloway & Wheeler (2002) fokuserar kvalitativ forskning på hur människor uppfattar 

och förstår sina erfarenheter och den värld de lever i. Målet är att försöka förstå verkligheten 

för individer, grupper eller kulturer. I vår litteraturstudie har vi försökt fånga sjuksköterskans 

upplevelse vid ställningstagandet till bibehållen eller avslutad livsuppehållande behandling.

Artiklarna i denna litteraturstudie belyste olika problem och situationer när beslut om 

behandling ska fattas. Studierna i samtliga artiklar var utförda på akut- och 

intensivvårdsavdelningar. Studien resulterade i sex kategorier: Beslut bör fattas genom 

samarbete i team, Anhörigas delaktighet i beslut, Bristande respekt för patientens autonomi, 

Nekad palliativ vård som konsekvens av fördröjda beslut, Ifrågasättande av beslut och stöd 

till läkare samt Emotionell och psykologisk påfrestning efter beslut om avslutad behandling.

Resultatet i kategorin beslut bör fattas genom samarbete i team visade att sjuksköterskor 

uppfattande sig själva som länken mellan patient, anhöriga och läkare när det gäller att 

förmedla information inför beslut. De upplevde dock att läkare inte respekterade 

sjuksköterskans ställning och att de inte lyssnade på sjuksköterskans åsikter. Detta medförde
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problem för henne att företräda patienten och tydliggöra dennes omvårdnadsbehov för läkare

inför beslut. Enligt Blasszauer och Palfi (2005) är det välkänt att rationella beslut endast kan 

fattas på basen av sann och adekvat information. Vi bedömer att sjuksköterskor besitter 

avgörande information inför beslut om behandling sett till deras professionella position och 

detaljerade kunskap om patienten. Vaartio, Leino-Kilpi, Salanterä och Suominen (2006) 

påpekar att patienter anser att sjuksköterskan har känsla för att uppfatta patienters behov 

genom att tolka både verbala och icke verbala uttryck. Vi har gjort tolkningen att en orsak till 

att läkare inte överväger den information sjuksköterskan kan bidra med är att hon i den 

hierarkiska strukturen är underställd läkaren, vilket också stöds av Pendry (2007) och

Blasszauer och Palfi (2005). Vi påstår att om läkare inte tar hänsyn till den information 

sjuksköterskan kan ge kommer inte patientens totala situation att värderas inför 

beslutstagande, vilket inte ger ett korrekt beslutsunderlag.

Resultatet i vår litteraturstudie visade ett bristande samarbete och kommunikation mellan 

läkare samt oklara mål för behandling och inkonsekventa beslut. Detta orsakade 

sjuksköterskor frustration och en ohållbar arbetssituation. Breen, Abernety, Abbot och Tulsky 

(2001) bekräftar att konflikter uppstår mellan läkare då de har olika åsikter om patientens 

behandling. Med utgångspunkt av detta har vi gjort tolkningen att tydliga mål och riktlinjer i 

vårdorganisationen är en förutsättning för konsekventa beslut. Sjuksköterskor ska kunna 

känna sig trygga med ordinationer och uppleva att arbetet med omvårdnad är meningsfullt. 

Sjuksköterskor i vår studie nämnde sjuksköterskeledda ronder som en möjlighet att stärka 

deras position och utveckla teamarbete. Mrayyan (2004) säger att upplevd autonomi är den 

starkaste indikatorn för arbetstillfredsställelse. Om sjuksköterskan respekteras och kan agera 

som autonom ökar produktiviteten och därmed vårdkvaliteten. Svantesson, Löfmark, Thorsén, 

Kallenberg och Ahlström (2008) förespråkar så kallade etiska ronder vilka visat sig kunna 

stimulera ett vidsynt tänkande, en känsla av samhörighet, ett stärkt självförtroende att handla, 

insikt i moraliskt ansvar och känslomässig befrielse. I de etiska ronderna fick läkarna enligt 

Svantesson et al. (2008) en insikt om vikten av en dialog med sjuksköterskor när det gäller 

komplexa frågeställningar rörande patienters situation och behandling. Ferrand et al. (2003)

säger att från sjukvården utomstående personer förväntar sig att sjuksköterskor och läkare 

arbetar tillsammans för patienters välbefinnande. Enligt Vaartio et al. (2006) finns denna 

förväntan även hos patienter. Med utgångspunkt av detta bedömer vi att etiska ronder är en 

möjlighet för både sjuksköterskor och läkare att känna att man i samförstånd och nyttjat alla 
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resurser på bästa sätt. Detta i sin tur är en förutsättning för väl underbyggda beslut alla 

inblandade kan acceptera. 

Resultatet i kategorin anhörigas delaktighet i beslut visade att sjuksköterskor ansåg att 

anhöriga inte fick information och tillfälle för diskussion om behandling och prognos. 

Sjuksköterskor upplevde att de anhöriga ibland tvingades till för stort ansvar i beslut om 

behandling. Motsatt påstod sjuksköterskor också att anhöriga ibland hade för stort inflytande 

över beslut till nackdel för patienten. Enligt Torjuul och Sorlie (2006) får sjuksköterskor, 

patienter och anhöriga vänta alldeles för länge på nödvändig information och medicinska 

beslut. Johnson, Cook, Giacomini och Willms (2000) och Rieth (1999) återger att anhöriga är 

rädda att ge upp hoppet för fort och vill ha vägledning för att kunna ta ett beslut. Att läkare tar 

sig tid med de anhöriga för att informera dem och stilla deras oro påpekas av Breen et al. 

(2001) som en förutsättning för att de anhöriga snabbare kommer till acceptans om avslutad

livsuppehållande behandling. Vidare påpekar Vincent, Berré och Creteur (2008) att anhöriga 

vill vara delaktiga i beslut men att de sällan tillfrågas. Detta bekräftas av Ferrand et al. (2003) 

som säger att 75 % av både sjuksköterskor och läkare anser att även de anhöriga alltid ska 

informeras men att i praktiken görs detta bara i hälften av fallen. Vi bedömer att om anhöriga 

inte är informerade har de heller ingen förutsättning att komma till insikt om att döden är nära 

förestående. Detta innebär i sin tur att de inte får någon möjlighet att förbereda sig och ta ett 

värdigt avsked. Dessutom finns risken att lidandet för den döende patienten förlängs om 

anhöriga fortsatt insisterar på livsuppehållande behandling. Denna risk påpekas också av 

Kinoshita (2007). Sibbald, Downar och Hawryluck (2007) bekräftar att anhöriga kan komma 

att insistera på fortsatt utsiktslös behandling tvärt emot den medicinska professionens åsikt då 

de anhöriga saknar medicinsk kunskap. Enligt Breen et al (2001) och Kinoshita (2007) tror 

sjuksköterskor att anhöriga inte alltid tar beslut enligt patientens egna önskningar. 

Vårdpersonal måste då enligt Breen et al (2001) och Sibbald et al. (2007) fatta beslut i de 

anhörigas ställe, eller vägra att tillmötesgå deras begäran om massiva insatser för att kunna 

avbryta utsiktslös behandling. Utifrån resultatet gör vi bedömningen att tid för information 

måste beredas anhöriga. De ska kunna ta ställning till beslut om behandling för sina kära och 

själva känna att beslutet blir det rätta. Läkare måste ta sitt ansvar att öppet och ärligt samtala 

om prognos och förutsättningar för behandling utan att överföra ansvaret för beslut på de 

anhöriga. Detta är direkt avgörande för acceptans av lindrande palliativ vård även om det

innebär att livets kvarvarande dagar eller timmar förkortas. 
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Resultatet i kategorin bristande respekt för patientens autonomi visade att sjuksköterskor 

upplevde att patienters vilja inte respekterades i beslut om behandling. De menade att 

patienters liv och död var beroende av deras närvaro. Att patienten ska visas respekt och 

tillåtas vara delaktig i beslut om sin egen behandling är en självklarhet och enligt Johnson et 

al. (2000) har den ansvarige läkaren en skyldighet att informera patienten samt diskutera 

diagnos och prognos. Vidare står i SOU (2004:123) att utgångspunkten ska vara den, att

patienten vill vara informerad och delaktig i sin egen vård och för detta krävs information, det 

är en grundläggande rättighet. Patienten har enligt Happ, Swigart, Tate, Hoffman och Arnold

(2007) rätt att själv välja vilken behandling vederbörande vill eller inte vill ha. Rieth (1999) 

menar att en kompetent patient har rätt att välja att avstå behandling inkluderat 

livsuppehållande åtgärder. Enligt SOU (2004:123) kan en patient av olika skäl välja att inte 

delta i beslut och ett sådant beslut betraktas som självbestämmande när omständigheterna för 

övrigt varit optimala. Av resultatet drar vi slutsatsen att det är viktigt att läkare informerar 

patienter i den utsträckning som lagen anger. Detta för att patienten ska kunna bearbeta sin 

situation och vara införstådd med de beslut om behandling som kan komma att bli aktuella. 

Sjuksköterskans arbete att stötta patienten och förbereda denne inför beslut försvåras om 

patienten inte har information att ta ställning till och saknar kunskap om sin rättighet till 

delaktighet i beslut om sin egen behandling. Detta bekräftas av Blasszauer och Palfi (2005), 

Borbasi, Wotton, Redden och Chapman (2005), Happ et al. (2007) samt SOU (2004:123) som

säger att patienten inte kan beredas en god död om denne inte är förberedd och saknar insikt.

Vidare framkom i vår litteraturstudie att patienter inte kunde delta i beslut om behandling på 

grund av sviktande hälsa vilket också påvisas av Johnson et al. (2000) och Kinoshita (2007). 

Happ et al. (2007) beskriver att flertalet läkare och anhöriga enträget försökte övertala 

patienten att påbörja behandlingar av olika slag trots att patienten led av psykologisk stress 

och andra kognitiva symtom. Sjuksköterskor i vår litteraturstudie menade att detta kunde 

innebära att patienter fick behandling de egentligen inte ville ha, en risk även Kinoshita 

(2007) och Seal (2007) påtalar. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och i Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) står att vården så långt som 

möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten och att patienten skall visas 

omtanke och respekt. Enligt Sahlberg-Blom (2000) förekommer att patienter i ett tidigare 

skede av sin sjukdom uttryckligen säger att de vill att andra ska fatta beslut i deras ställe då de 
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inte kan det själva. Blasszauer och Palfi (2005) vidhåller vidare att döende patienter ofta ber 

sjuksköterskan om hjälp med beslut. En del av sjuksköterskans ansvar enligt Vaartio et al. 

(2006) är att som patientens företrädare skydda patienten och utvärdera dennes belägenhet. Vi 

bedömer att sjuksköterskan har en avgörande position att assistera den autonoma patienten 

eller företräda den icke autonoma patienten för att säkerställa att dennes vilja respekteras, 

vilket också bekräftas av Hermsen och ten Have (2005), Johnston och Smith (2005) och 

Thacker (2008). Vi påstår att om patientens integritet och vilja kränks har man gjort sig 

skyldig inte bara till ett lagbrott utan också till att försätta en medmänniska i en underlägsen 

position. Sjuksköterskan ska därför företräda patienten och bevaka att dennes rättigheter och 

vilja respekteras oavsett vilka andra värderingar de kommer i konflikt med. Vi drar slutsatsen 

att både sjuksköterskor och läkare måste åsidosätta sina egna värderingar och erfarenheter till 

förmån för patientens egna beslut. Vaartio et al. (2006) säger att företräda patienter gör 

sjuksköterskan av personlig och professionell förpliktelse som står över allt annat. Enligt

Pendry (2007) tvingas dock sjuksköterskor ofta kompromissa mellan sina egna värderingar att 

företräda patienten samt läkares och vårdinrättningens värderingar. Bucknall och Thomas 

(1997) och Kerfoot (1989) säger att ansvaret för en fungerande organisation som värnar 

sjuksköterskans autonomi ligger på organisationens ledning. Vi tolkar detta som att 

sjuksköterskan hamnar i en orimlig situation då hon förväntas agera för patientens bästa men 

samtidigt måste inrätta sig i en organisation som hindrar henne från att göra det. 

Utgångspunkten måste vara den att patienten och dennes vilja står i centrum och om 

sjuksköterskan är patientens företrädare ska hon tillåtas att agera som sådan utifrån sin egen 

övertygelse. 

Resultatet i kategorin nekad palliativ vård som konsekvens av fördröjda beslut visade att sjuk-

sköterskor ansåg att läkare inte reflekterade över konsekvenserna av beslut om bibehållen 

behandling för uppenbart döende patienter. Sjuksköterskor ansåg att patienter nekades 

palliativ vård och istället utsattes för onödigt lidande på grund av bibehållen livsuppehållande 

behandling. Ofta framhärdar läkare enligt Kinoshita (2007) och Sibbald et al. (2007)

utsiktslös behandling trots att vederbörande endast har kännedom om en mindre del av 

patientens totala vårdsituation. Detta bekräftas av Bucknall och Thomas (1997) samt Torjuul 

och Sorlie (2006) som menar att sjuksköterskor upplever att patienters lidande förlängs på 

grund av läkarens egen tillfredsställelse med sina beslut om behandling. Enligt Melnechenko 

(2003) påstår läkare att de vill erbjuda sina patienter en sista chans, men att den motiveringen 
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är mer på det psykologiska planet för läkaren än det faktiskt medicinska. Kinoshita (2007) och 

Vincent et al. (2008) hävdar att man rimligtvis kan anta att ingen skulle vilja ha behandling 

som endast förlänger döendet, samtidigt som Rieth (1999) påtalar att förlänga tiden fram till 

det oundvikliga slutet till priset av lidande inte är ett alternativ. Vi bedömer att förutsättningen 

för att sjuksköterskan ska kunna bereda patienter god omvårdnad måste målen med 

behandling och beslut fattas i förvissning om vad konsekvensen blir för patienten. Patientens 

välbefinnande måste utan förbehåll prioriteras. Sjuksköterskan hamnar i en emotionellt och 

professionellt ohållbar situation om hon inte enligt egna värderingar tillåts bereda döende 

patienter den palliativa vård hon anser patienten vara berättigad till vilket också hävdas av 

Melnechenko (2003), Seal (2007) och Torjuul och Sorlie (2006).

I vår litteraturstudie framkom att då sjuksköterskor inte kunde bereda uppenbart döende 

patienter palliativ omvårdnad kom de att ifrågasätta sin yrkesutövning och dess 

meningsfullhet. Sjuksköterskor beskrev situationen som orsak till moraliskt dilemma vilket 

även Pendry (2007) funnit. Av detta drar vi slutsatsen att sjuksköterskan hamnat i en orimlig 

situation som patientens företrädare ställt mot den medicinska professionens värderingar. 

Borbasi et al. (2005) och Vincent et al. (2004) bekräftar att det är svårt för sjuksköterskan att 

företräda döende patienter då läkare är inriktade på bibehållen livsuppehållande behandling. 

Enligt Bucknall ochThomas (1997) sätts relationen mellan sjuksköterskor och läkare ofta 

under hård press relaterat till beslut om behandling till patienter med dålig prognos. 

Svantesson, Sjökvist, Thorsén och Ahlström (2006) förklarar att läkares ansvar att ta beslut 

om behandling och ansvar inför juridiska, sociala och personliga konsekvenser gör att en del 

läkare finner det mycket svårt och därför tvekar inför beslut. Detta kan förklara att 

sjuksköterskor upplever det som att läkare överbehandlar. Kinoshita (2007) påpekar att för att 

kunna bereda patienten en god död måste man arbeta i team. Vi bedömer att då 

sjuksköterskan är den inom vården som står närmast den döende patienten utsätts hon för 

påfrestningar som kan undvikas genom teamarbete och etiska ronder. Om alla vårdgivare kan 

samverka till acceptans för behandlingens syfte och mål kan man skapa en vårdmiljö med 

förutsättningar för goda resultat oavsett om beslutet gäller bibehållen behandling eller 

palliativ vård.

Resultatet i kategorin ifrågasättande av beslut och stöd till läkare visar att ett sätt för 

sjuksköterskor att hantera beslut var genom att ifrågasätta dem. Detta kom ibland att orsaka 
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konflikter mellan sjuksköterskor och läkare, men sjuksköterskor såg sig dock som starka 

deltagare i konflikterna och tog upp kampen för patientens bästa. Vaartio et al. (2006) säger 

att patienter förväntar sig att sjuksköterskan inte accepterar att patientens rättigheter 

nonchaleras. Sjuksköterskan förväntas tydliggöra patientens rättigheter och vid 

missförhållanden ifrågasätta det som berör patienten. Konflikter mellan sjuksköterskor och 

läkare angående patienters behandling bekräftas också av Bucknall och Thomas (1997) och av 

Breen et al. (2001). Mac Donald (2002) påtalar att i de flesta moderna vårdorganisationer har 

sjuksköterskan en egen profession och ett juridiskt reglerat ansvar. Sjuksköterskans profession 

har egna normer vilket innebär att ingen läkarordination har tillräcklig moralisk tyngd att köra 

över dessa normer. Om en läkares ordination går emot sjuksköterskans normer eller hennes 

expertkunskaper har sjuksköterskan rätt att protestera via sin professionella autonomi. Mac 

Donald (2002) påpekar dock att lagen begränsar sjuksköterskans autonomi så att hon inte kan 

göra anspråk på uppgifter som åligger läkare. Vi bedömer att då sjuksköterskor ifrågasätter 

ordinationer och beslut gör hon det enligt det ansvar som åligger henne etiskt, moraliskt och 

juridiskt enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lagen om yrkesverksamhet på hälso-

och sjukvårdens område (1998:531) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). Vi påstår att sjuksköterskan är skyldig att agera för patientens bästa 

oavsett om eventuella konflikter beror på bristande kommunikation med läkare, olika 

värderingar och synsätt mellan vårdgivare eller brister i organisationen.

Resultatet i vår litteraturstudie visade att sjuksköterskor samtidigt var förstående inför att det 

tar tid att fatta beslut gällande liv och död. Läkare sökte ibland stöd för beslut hos 

sjuksköterskor, vilka då såg det som sitt ansvar att underlätta för läkaren. Bucknall och 

Thomas (1997) säger att sjuksköterskor inte har ansvar att fatta beslut men att det förekommer 

att de ger läkare direktiv om läkare inte har överblick över situationen. Detta bedömer vi som 

ytterligare stöd för att de två professionerna är beroende av varandra vilket också bekräftas av 

Mac Donald (2002) som menar att sjuksköterskans sakkunskap är beroende av hellre än 

underordnad den medicinska kunskapen. I studie av Svantesson et al. (2006) framkommer att 

sjuksköterskors och läkares åsikter vad gäller bibehållen eller avslutad livsuppehållande 

behandling inte skiljer sig nämnvärt. De båda yrkeskategorierna gjorde samma bedömningar 

om behandling i fiktiva patientfall och framlade liknande argument för sina beslut. Däremot

säger Svantesson et al. (2006) bör resultatet tolkas med hänsyn till att de läkare som deltog i 

studien inte för tillfället befann sig i beslutsfattande position. Vi vill understryka att vi inte 
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anser att sjuksköterskor har rätt och läkare fel utan visa på vikten av ömsesidig respekt för de 

två professionernas kompetensområden. Om målet med hälso- och sjukvård är att patientens 

väl och ve ska stå i centrum kan inte omvårdnad som vetenskap underställas den medicinska, 

utan de två måste betraktas som oumbärliga delar som kompletterar varandra. 

Resultatet i kategorin emotionell och psykologisk påfrestning vid beslut om avslutad 

behandling visade att sjuksköterskor kände sig tyngda av bördan av att leva med beslut 

fattade av någon annan, vilket även påpekas av Pendry (2007). Enligt Rieth (1999) är beslut 

angående bibehållen eller avslutad livsuppehållande behandling en komplex och emotionellt 

laddad händelse. I studie av Vincent et al. (2008) ansåg majoriteten av sjuksköterskor att 

beslut om avslutad livsuppehållande behandling är mer betungande än beslut om bibehållen 

livsuppehållande behandling. Vi bedömer att om inte sjuksköterskor ska riskera 

arbetsrelaterad utbrändhet på grund av emotionell och psykologisk påfrestning måste de vara 

involverade i diskussionen fram till beslut om avslutad behandling. Detta för att 

sjuksköterskan ska kunna se det rationella med beslutet. Om sjuksköterskor känner sig 

delaktig kan det mildra upplevelsen av att tvingas leva med beslut bortom egen kontroll. Vi 

drar slutsatsen att resurser för att mildra sjuksköterskors betungande upplevelser att avsluta 

livsuppehållande behandling måste finnas tillgängliga. Dessa insatser skulle kunna vara 

samtal enskilt eller i grupp med utbildad handledare för debriefing. Ramcharan (2007) menar 

i sin kommentar till Hov et al. (2007) att just detta med behovet av stöd till sjuksköterskor i 

beslut om bibehållen eller avslutad livsuppehållande behandling är en viktig slutsats att dra 

utifrån det resultat de presenterar.

Resultatet i vår litteraturstudie visade vidare att sjuksköterskor då beslut fattats om avslutad 

livsuppehållande behandling strävade efter att bereda patienten en värdig död. Att samtidigt 

kunna ge de anhöriga en möjlighet att ta avsked utan påträngande medicinsk teknologi 

värderades högt. Johnson et al. (2000) påstår att en död utan maskiner och slangar anses vara 

mer värdigt och behaglig då närvaron av medicinsk utrustning förstärker intrycket om 

människans beroende och sårbarhet. Shih et al. (2006) beskriver att sjuksköterskor anser att 

värdigheten är väldigt viktig för en människa, även när döden är nära förestående. 

Sjuksköterskor upplever det meningsfullt att ta initiativet att visa respekt för den döende 

patienten och dennes anhöriga. Vi bedömer att det finns ett behov av möjligheten att på en 



29

vårdavdelning så värdigt och lugnt som möjligt avsluta livsuppehållande behandling. Alla 

resurser som kan tänkas behövas praktiskt och personalmässigt ska finnas på plats.

Metoddiskussion

En studies pålitlighet förutsätter att den är grundlig och nära metoden. Om resultatet är 

pålitligt ska det vara korrekt och med verkligheten överensstämmande. Detta betyder att 

läsaren i detalj ska kunna följa och utvärdera hela forskningsprocessen (Holloway & Wheeler, 

2002 s. 254-255). Vi har arbetat systematiskt, metodiskt och genomgående fört en diskussion 

i studiens samtliga delar med syftet som utgångspunkt. Vi har visat pålitligheten genom att 

utförligt beskriva forskningsprocessens alla delar och bekräftat dem med källhänvisningar och 

citat som illustrerar och validerar kategorierna. Tillförlitligheten stärks av att resultatet kan 

verifieras med flertalet referenser. Vi kan däremot inte påstå att resultatet är generaliserbart då 

syftet med litteraturstudien var att beskriva ett inifrånperspektiv vilket är unikt för varje 

individ. En nackdel är att samtliga studier resultatet bygger på är utförda i länder vi benämner 

som västländer. Detta gör att resultatet begränsats till en förhållandevis liten del av världen 

med kristendom som statsfest religion. 

Samtliga analyserade artiklar var publicerade på engelska men textenheterna översattes inte 

till svenska förrän vid resultatskrivning för att minska risken för förlorad eller felaktig 

information genom tolkning. Dataanalysen ägnades mycket tid då materialet var omfattande. 

Textenheter omprioriterades flera gånger under olika kategorier och återkopplades ideligen 

till originalartikel. Detta för att minimera riskera att egen tolkning av innebörd i textenheter 

skulle förvränga resultatet och strävan mot att innehållet i respektive kategori skulle vara rent. 

Kategorierna tenderade hela tiden att gå in i varandra vilket vi påstår visar att sjuksköterskans 

arbete är komplext och inte kan delas i helt enskilda fristående delar. Vi uppfattar 

kategorierna som kugghjul som tillsammans bildar vetenskapen omvårdnad. Därför

strukturerades kategorierna sett ur sjuksköterskans perspektiv mot de relationer och 

förutsättningar hon arbetar inom; organisation och hierarki, anhöriga, patient, omvårdnad och 

emotionell påfrestning. 
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Slutsats

Sjuksköterskor har traditionellt belönats för sin omsorg om patienter men sjuksköterskor gör 

mer än att lägga svala händer på feberheta pannor. Sjuksköterskor är idag professionella 

vårdgivare som arbetar självständigt och identifierar behov hos patienter, initierar 

omvårdnadsåtgärder och utvärderar och ansvarar för resultatet. I vår studie framkommer dock 

att sjuksköterskan stöter på hinder att som autonom vårdgivare företräda patienten och hennes 

kunskaper om den enskilde patienten och dennes situation underskattades. Vi anser att detta 

påvisar ett behov av att utvärdera sjukvården och dess organisationer för att bättre utnyttja

befintliga resurser och undvika konflikter mellan de parter som ska verka för god vård. Vår 

förhoppning är att studien kan bidra till förståelse för vikten av samarbete för att höja 

kvaliteten i vården. Sjuksköterskans arbetsgivare och medarbetare bör förstå att ta tillvara hela 

hennes potential. 

Mer forskning om sjuksköterskans position i vårdorganisationer behövs för att identifiera 

hindren till varför hon inte värderas som vårdgivare med eget specifikt kompetensområde. En 

intressant frågeställning är om män till lika stor del som kvinnor upplever brist på respekt 

inför sitt yrkeskunnande som sjuksköterska. Genusperspektivet i traditionella kvinnoyrken 

inbjuder till vidare studier.
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