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Sammanfattning
Bakgrund: Det finns en skillnad mellan att avstå eller avsluta livsuppehållande
behandling. Att avstå från livsuppehållande behandling definieras som att inte starta
eller inte fortsätta åtgärderna medan avslut av livsuppehållande behandling handlar
om att aktivt stoppa behandlingen. Genom vetenskap och beprövad erfarenhet ska
nytta och risker med den livsuppehållande behandlingen övervägas till den döende
patienter då inget botemedel längre finns. Syftet: Syftet var att belysa sjuksköterskors
erfarenheter av att vårda patienter vid avslut av livsuppehållande behandling. Metod:
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. En systematisk litteratursökning
utfördes. Resultat: Studien resulterade i tio vetenskapliga artiklar som utformade
resultatet. I resultatet framkom tre kategorier: sjuksköterskors stödjande roll,
emotionell påverkan och delaktighet i beslutsprocessen. Slutsats: Att vårda patienter
där livsuppehållande behandling avslutas hade en emotionell påverkan hos
sjuksköterskor och att de saknade tid och kunskap för att kunna bearbeta sorg.
Sjuksköterskors omvårdnad av närstående sågs som en viktig del i omvårdnaden av
patienterna. Att få inkluderas vid läkarens ställningstagande om den livsuppehållande
behandling skall avslutas eller inte, sågs värdefullt då sjuksköterskorna var de som
följt patienten under en längre tid. Denna litteraturstudien ökar förståelsen för
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter där livsuppehållande behandling
avslutats. Sjuksköterskor är en viktig komponent i omvårdnaden av patienter och det
är viktigt för sjuksköterskor att lära sig bearbeta sina känslor.
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Abstract
Background: There is a difference between withholding life-sustaining treatment or
withdrawing life sustaining-treatment. Withholding life-sustaining treatment is
defined as not initiating or not continue life-sustaining treatment, while withdrawing
life-sustaining treatment is about actively stopping the treatment. Through science and
proven experience, the benefits and risks associated with life-sustaining treatment
should be considered for the dying patients when there is no cure. Aim: The aim was
to highlight the nurses' experience of caring for patients when life-sustaining
treatment is terminated. Method: The study was conducted as a general literature
study. A systematic literature search was performed. Result: The study resulted in ten
scientific articles that formed the results. The results revealed three categories: nurse's
supporting role, emotional influence and participation in the decision-making
process. Conclusion: Caring for patients with life-sustaining treatment was
terminated had an emotional impact on the nurses and the nurses had lack of time and
knowledge to be able to process their grief. Caring for the close relatives was seen as
an important part of the nurse's care in patients. To be included in the doctor's opinion
about whether the life-sustaining treatment should be terminated or not, was
considered valuable because the nurses were those who followed the patient for a long
time. This literature study increases the understanding of nurses' experience of caring
for patients where life-sustaining treatment has been terminated. Nurses' are an
important component in nursing of patients and it is important for nurses to learn how
to process their feelings.
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Inledning
Hälso- och sjukvårdens syfte är att behandla och bota sjukdom (Socialstyrelsen,
2011). Sjuksköterskors ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom,
återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, ICN, 2012). Vid
avslut av livsuppehållande behandling övergår behandlingen från kurativ till palliativ
vård. När beslut om att avsluta livsuppehållande behandling tagits blir
sjuksköterskornas fokus att lindra lidande och främja hälsa. Det är viktigt att
sjuksköterskorna värnar och respekterar patienters autonomi och integritet
(Socialstyrelsen, 2011). Det är en svår omställning för både patienter och närstående
när ett sjukdomstillstånd inte längre går att bota (Glimelius, 2012). När beslut om att
avsluta livsuppehållande behandling ska vidtas krävs det samarbete mellan
vårdpersonal, patienter och närstående (Hansen, Goodell, DeHaven & Smith, 2009)
Alla patienter ska vårdas lika (Hälso och sjukvårdslagen, 2017:30). Hälso- och
sjukvårdspersonal ska visa omtanke och respekt för den enskilda individen och
respektera de önskemål patienten har (Socialstyrelsen, 2011). Stacy (2012) belyser att
hälso- och sjukvårdspersonal möter etiska dilemman vid situationer där
livsuppehållande behandling skall avslutas. Att fortsätta eller avsluta behandling
började diskuteras under 1980-talet (Stacy, 2012). I Sverige författade Mårten Werner
motionen 1979/80:502 till riksdagen där han belyser ett dilemma som främst läkare
men också annan sjukvårdspersonal kan möta på när patienter själva vill avsluta sin
livsuppehållande behandling. Werner författade sin motion 1979/80:502 :
Skall han tillmötesgå patientens önskan med risk att ställas till svars för att inte
ha handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och på så sätt
medverkat till patientens död, eller skall han mot patientens vilja genomdriva
behandlingen och då kunna anklagas för att han inte respekterat patientens
personliga integritet? (s.7).
Werners motion kan kopplas till Socialstyrelsens (2011) författningshandbok för
hälso- och sjukvårdspersonal; om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. När
det inte längre finns botande behandling och patienten är döende skall hälso-och
sjukvårdspersonal överväga om det är förenligt med vetenskap och beprövad
erfarenhet att ge livsuppehållande behandling. Behandlingens nytta bör vägas mot den
skada den kan medföra till patienten.

Bakgrund:
Livsuppehållande behandling
Livsuppehållande behandling är en åtgärd som vidtas vid livshotande tillstånd för att
hålla patienter vid liv. När en skada eller sjukdom medför fara för livet innebär det att
patienten befinner sig i ett livshotande tillstånd. Ett livshotande tillstånd kan uppstå
akut eller utvecklas långsamt på grund av en progressiv eller kronisk sjukdom
(SOSFS: 2011:7; Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsen (2011) uppger att
livsuppehållande behandling är de medicinska åtgärder som hälso- och sjukvården
erbjuder till patienter som inte själva kan bevara sina livsfunktioner på egen hand. De
medicinska åtgärderna kan vara kirurgiska ingrepp till exempel organtransplantation.
Andra åtgärder kan vara läkemedel, insulin, cytostatika samt antibiotika. Den
livsuppehållande behandlingen ser också till att livsviktiga vitalfunktioner som
andning, cirkulation, medvetande eller födo- och vätskeintag upprätthålls.
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Livsuppehållande åtgärder kan vara till exempel syrgasbehandling eller
respiratorbehandling för att upprätthålla andningen, pacemakerbehandling, hjärtlungräddning (HLR), tillförsel av blodprodukter eller vätska och näring vid
upprätthållande av cirkulationen. Socialstyrelsen (2011) menar att syftet med att ge
livsuppehållande behandling handlar om att stödja patienters vitalfunktioner tills
hälso- och sjukvården undersökt, utrett eller behandlat sjukdomstillstånd. Målet är att
patienterna skall få tillbaka sina vitalfunktioner och vara utan livsuppehållande
behandling. Det finns de fall där patienter är i behov av livsuppehållande behandling
resten av livet.
Att avsluta livsuppehållande behandling
Att avstå eller avsluta livsuppehållande behandling skiljer sig åt. Att avstå från
livsuppehållande behandling definieras som att inte starta eller inte fortsätta
åtgärderna medan avslut av livsuppehållande behandling handlar om att aktivt stoppa
behandlingen (Sprung et al., 2014). Socialstyrelsen (2011) uppger att hälso- och
sjukvårdspersonal skall visa respekt för patienters önskemål samt värna om patienters
liv. Genom vetenskap och beprövad erfarenhet ska nytta och risker med den
livsuppehållande behandlingen övervägas till den döende patienter då inget botemedel
längre finns (Socialstyrelsen 2011). Skjaker, Hoel, Dahl & Stavem (2017) har
identifierat faktorer som kan påverka valet av att påbörja eller inte påbörja
livsuppehållande behandling. Äldre patienter (medelålder 70 år), tidigare svårt sjuka
patienter eller kroniskt sjuka har lägre förutsättningar för att få livsuppehållande
behandling. Om en patient inte vill ta emot eller avsluta livsuppehållande behandling
måste läkare och sjuksköterskor respektera patientens beslut. Socialstyrelsen (2011)
belyser att det är läkaren som har det fulla ansvaret om livsuppehållande behandling
skall inledas eller avslutas. Respekt och lyhördhet skall visas till patienter och läkaren
får inte sätta in åtgärder mot patienters vilja. När behandlingen inte längre kan bota
patienters livshotande tillstånd och/eller när inga livsuppehållande åtgärder görs,
övergår omvårdnaden till palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011 & Glimelius, 2012)
Världshälsoorganisationen (WHO) (2018) definierar palliativ vård som lindrande av
lidande hos patienter och dess närstående i samband med att livsuppehållande
åtgärder avslutas. En god död ses som att patienten har en bevarad självbild, integritet
och autonomi (Socialstyrelsen 2013).
Enligt svensk lag får vården inte sätta in åtgärder som syftar till att patienter skall
avlida, eutanasi, även om patienterna själv efterfrågar det (Socialstyrelsen, 2011).
Socialstyrelsen (2011) belyser att vid ställningstagande om en livsuppehållande
behandling bör avslutas eller fortskrida skall den behandlande läkaren ta reda på hur
patienten uttrycker sin inställning till livsuppehållande behandling. Det kan göras
genom att patienten själv uttryckt sin åsikt muntligt eller via ett skriftligt
livstestamente. Ett livstestamente är inte juridiskt bindande men anses värdefullt när
beslut skall tas. Om ett livstestamente är skrivet sedan tidigare, skall behandlande
läkare ta reda på om det motsvarar patientens nuvarande inställning. Om patienten
inte kan uttrycka sin åsikt själv skall läkaren säkerställa sig genom att kontrollera med
närstående och/eller hälso-och sjukvårdspersonal som vårdat patienten. Om det är
osäkert vad patienten har för nuvarande inställning skall läkaren behandla patienten
som om ett livstestamente aldrig skrivits (socialstyrelsen, 2011). Närstående till
patienter som får livsuppehållande behandling uppger att det är svårt att vara med och
fatta beslut om när livsuppehållande behandling bör avslutas. Wiegand (2008) uppger
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närståendes upplevelser av att dem behöver tid att förstå sig på och acceptera
patientens prognos och att förstå att dem inte kommer komma tillbaka som de var
förut. De närstående uppgav hopp om att patienterna skulle bli bättre även om
prognosen visade att de inte kommer att överleva, vilket gjorde det svårt för dem att
avsluta livsuppehållande behandlingen (Kitzinger & Kitzinger, 2012; Wiegand,
2008).
Rydvall & Lynöe (2008) publicerade en studie där de undersökte hur läkare
respektive allmänheten tycker det är lämpligt att avsluta eller fortsätta
livsuppehållande behandling för en svårt sjuk patient. I studien framkom det att
läkarna förstod i ett tidigare skede än allmänheten, den dödliga prognosen och valde
därför att avbryta eller avstå livsuppehållande behandling. Det som skiljde de olika
undersökningsgrupperna från varandra, förutom läkares utbildning inom medicin var
att allmänhetens syn på att hälso- och sjukvårdens uppgift är att i första hand att rädda
liv.
Etik
Att bestämma om patienters livsuppehållande behandling skall avslutas eller inte är
ett komplext beslut. Att främja hälsa och rädda liv är den främsta uppgiften inom
hälso- och sjukvården och med dagens medicinteknik finns det mycket åtgärder att ge.
Det gör att gränsen för hur länge den livsuppehållande behandlingen skall ges blir
svår att avgöra (Svantesson, 2008). Patienter har inte rätt till att kräva behandling,
däremot har patienter rätt att neka till behandling (Miller, Truog & Brock, 2010).
Beslut om att avsluta livsuppehållande behandling är ett läkarbeslut (Svantesson,
2008; Socialstyrelsen, 2011) och sjuksköterskor har inget mandat i att göra ett sådant
beslut, även om det är dem som är närmast patienterna (Svantesson, 2008).
Sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). När patienter motsätter sig
livsuppehållande behandling eller när sjukdom inte längre går att bota skall
sjuksköterskor sträva efter att lindra patienters lidande (Socialstyrelsen, 2011).
Socialstyrelsen (2011) belyser den etiska plattformen och dess principer som hälsooch sjukvårdspersonal skall förhålla sig till vid vård av patienter där livsuppehållande
behandling avslutas. Det är sjukvårdens uppgift att behandla och bota sjukdomar så
långt det är möjligt så att patienterna kan återvinna hälsa och välbefinnande.
Sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal skall förhålla sig till den etiska
plattformen och de etiska principerna Det viktigaste principerna för hälso- och
sjukvårdspersonal är människovärdesprincipen som syftar till att alla människor är
lika värda och har samma rättigheter (Socialstyrelsen, 2011). Godhetsprincipen för
hälso- och sjukvården betyder att man alltid skall sträva efter att bota patienters
sjukdom och att inte skada principen innebär att sjuksköterskor har en skyldighet att
förebygga eller förhindra skada. Autonomiprincipen innebär att alla har rätt till att
bestämma över sitt eget liv där autonomi, medbestämmande och integritet skall
respekteras. Sjuksköterskor som deltar i omvårdnaden hos patienter där
livsuppehållande behandling inte längre är förenligt med vetenskap och beprövad
erfarenhet eller där patienter motsätter sig livsuppehållande behandling, möter
situationer där de etiska principerna blir svåra att förhålla sig till. När principerna
kommer i konflikt med varandra bör hälso-och sjukvårdspersonal överväga
behandlingens nytta mot den skada den kan medföra till patienterna.
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Sjuksköterskors roll
Omvårdnad handlar om att stödja och stärka människors hälsa samt att lindra lidande.
Dessa kunskaper ligger till grund för sjuksköterskans goda vård (Ekebergh, 2016).
Joyce Travelbees omvårdnadsteori tar upp begreppen; människa som individ, lidande,
mening, empati, mellanmänskliga relationer samt kommunikation. Teorins grund är
att människan är en unik individ som endast lever en gång och att alla individer
upplever sjukdom och lidande individuellt. Travelbee belyser att det mellanmänskliga
mötet handlar om hur en interaktion mellan två individer utvecklas och skapar band
mellan dem. För sjuksköterskor handlar det om att gå ifrån sina egna reflektioner och
sig själv, för att väcka intresse för den unika individen som är framför en (Krikevold,
2000). Empati definieras som en förmåga att kunna förstå och dela en annan individs
upplevelser och för att empati ska uppstå krävs det att sjuksköterskor har viljan att
sätta sig in i den andre individens upplevelser (Travelbee, 1971/2001).
Milberg (2012) hävdar att vara närstående till en patient som är döende upplevs ha en
påverkan emotionellt och i det vardagliga livet. En central uppgift i palliativ vård är
att stödja de närstående. WHO (2018) belyser att lindra lidande för närstående som en
del av den palliativa vården. Travelbee belyser även hon sjuksköterskans roll hos de
närstående. Det sjuksköterskorna gör för patienterna påverkar även dess närstående
och vice versa. Travelbee uppger att den sjuke är en del av sina närstående och därför
kan de närstående inte uteslutas ur sjuksköterskans omvårdnad (Travelbee,
1971/2001). Sjuksköterskor är de som är närmast patienterna vid vård i olika skeden
av sjukdomstillstånd (Tee, Balmaceda, Granada, Fowler & Payne, 2013). Vid
ställningstagande om att fortsätta eller avsluta livsuppehållande behandling bör
sjuksköterskor förmedla viktiga iakttagelser och signaler från patienter till läkaren
(Valsø, Ammbjørnrud & Lindahl, 2013).

Problemformulering
Med dagens teknik är möjligheterna att rädda många liv vilket medför etiska
dilemman då gränsen för hur länge den livsuppehållande behandlingen skall ges blir
svår att avgöra. Beslut om att avsluta den livsuppehållande behandlingen kommer bli
avgörande för patienters sista tid i livet. Därför behövs det kunskap om vilken
kompetens som bör utvecklas för att utföra adekvat omvårdnad och respektera
patientens autonomi.

Syfte
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid avslut av
livsuppehållande behandling.
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Metod
Design
Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie för att redogöra kunskap inom
syftets område (Forsberg & Wengström, 2015).

Urval
Studiens inklusionskriterier var att vetenskapliga artiklar skulle vara publicerade inom
tidsram 2008-2018, vara skrivna på engelska samt vara vetenskapligt granskade.
Artiklarna skulle vara inriktade på sjuksköterskors perspektiv vilket inkluderar alla
sjuksköterskeprofessioner. De vetenskapliga artiklarna som användes skulle minst
uppnå grad två i Carlsson & Eimans (2003) kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall
för evidensbaserad omvårdnad.

Datainsamling
För att få fram litteraturöversikt, bakgrundsinformation och för att skapa en grund i
sökarbetet samt för att se vad som fanns relaterat till syftet gjordes en inledande
informationssökning via facklitteratur och sökningar på internet om ämnet (Friberg,
2017). Därefter påbörjades den egentliga systematiska informationssökningen där
sökorden och ämnesord kombinerades i de olika databaserna (Östlundh, 2017).
Det gjordes systematiska fritextsökningar i de olika databaserna CINAHL, PubMed
och PsycInfo med orden sjuksköterskor, upplevelser, livsuppehållande vård och
avslut av livsuppehållande behandling som sedan översattes till Nurse, experience,
life support care och withdrawal of treatment. I de olika databaserna gjordes sedan
systematiska sökningar med ämnesord blandat med fritextord och trunkeringar*. För
att hitta relevanta ämnesord användes Karolinska institutets Svenska MeSH (KI) för
att få en översättning till engelska för att därefter kunna söka fram korrekt ämnesord i
respektive databas. Ämnesorden skilde sig i databaserna. Ett ämnesord som valdes var
avslut av livsuppehållande behandling som KI ändrade till upphävande av behandling
och med engelska översättningen ´withholding treatment´. Vidare sökning efter
ämnesord i Cinahl respektive Pubmed gav resultatet ´eutanasia passive´och i Psycinfo
´treatment withholding´. De ämnesord som togs fram var Livsuppehållande vård (Life
support care), Upphävande av behandling (Withholding treatment) och
Sjuksköterskor (Nurses). I de olika databaserna söktes respektive ämnesord upp för
att ersättas med korrekt Headings (CINAHL), MeSH (PubMed) eller Tesaurus
(PsycInfo), se tabell sökordsöversikt, bilaga A. För att kunna identifiera vetenskapliga
artiklar som innehöll olika böjningar av sökorden gjordes trunkering genom att
markera ordet med en asterix * av ordet nurs* (Östlundh, 2017). Databaserna
CINAHL, PubMed och PsycInfo användes för att få fram vetenskapliga artiklar inom
området omvårdnad (Friberg, 2017). För att bestämma vilka artiklar som skulle
granskas lästes först titel för att avgöra om de speglade syftet och därefter
sammanfattning på de titlar som var relevanta. Motsvarade abstrakt studiens syfte
lästes artikeln vidare i sin helhet. För att avgränsa och få fram forskning som speglade
syftet användes den booleska operatorn AND. (Forsberg & Wengström, 2015). Alla
sökningar innehöll samma begränsningar. Alla artiklar skulle vara publicerade mellan
2008-2018 samt skriva på engelska. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade
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(peer-reviewed). Sökord i kombination som inte gav något resultat kommer inte att
redovisas i tabell sökhistoriken (Tabell 2, Bilaga B).
Artikelsökning i CINAHL
För att hitta relevant forskning till resultatet som motsvarade syftet användes
sökorden i olika kombinationer. I första sökningen användes kombinationen (MH
”Life support care” AND (MH ”Euthanasia Passive”) AND Nurs* vilket resulterade i
45 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes och endast en artikel valdes ut för
granskning. I andra sökningen kombinerades sökorden (MH ”Life support care”)
AND Nurs* experience. Sökningen resulterade i 13 träffar. Alla titlar lästes men inga
abstrakt. En artikel redovisas som dubblett. I tredje sökningen kombinerades sökorden
(MH ”Euthanasia Passive”) AND Nurs*experience. Det resulterade i 21 träffar där
samtliga titlar och abstrakt lästes. Fem artiklar valdes ut och granskades och
resulterade i att samtliga fem artiklar användes varav 1 redovisas som dubblett. I den
fjärde sökningen användes kombinationen (MH ”Nurses”) AND withholding
treatment AND experience. Detta gav inga träffar. I den femte sökningen användes
kombinationen (MH ”Nurses” AND (MH ”Euthanasia Passive”) AND experience.
Det gav en träff där abstrakt lästes och redovisas som dubblett.
Artikelsökning i PubMed
För att hitta relevant forskning till resultatet som motsvarade syftet användes
sökorden i olika kombinationer. I den första sökningen kombinerades ”Life support
care”[MeSH] AND ”Euthanasia Passive” [MeSH] AND Nurs*. Sökningen
resulterade i fyra träffar där samtliga titlar lästes men svarade mot syftet. I andra
sökningen kombinerades ”Life support care” [MeSH] AND Nurs* experience.
Sökningen gav 27 träffar där samtliga titlar lästes men ingen svarade mot syftet. I
tredje sökningen kombinerades sökorden ”Euthanasia Passive” [MeSH] AND Nurs*
experience. Resultatet gav fem träffar men inget valdes då inget svarade mot studiens
syfte. Den fjärde sökningens kombination var ”Nurses” [MeSH] AND withholding
treatment AND experience. Kombinationen gav fyra träffar, där respektive titlar
lästes, där en artikel redovisas som dubblett. I femte sökningen kombinerades
sökorden ”Nurses” [MeSH] AND ”Euthanasia Passive” [MeSH]AND Experience.
Sökningen gav inga träffar.
Artikelsökning i PsycInfo
För att hitta relevant forskning till resultatet som motsvarade syftet användes
sökorden i olika kombinationer. I första sökningen kombinerades ”Life sustaining
Treatment” [Thesaurus] AND Treatment withholding” [Tesarus] AND Nurs*.
Sökningen resulterade i sex träffar där samtliga titlar lästes men inget motsvarade
studiens syfte. I andra sökningen användes kombinationen ”Life sustaining
treatment” [Tresarus]AND Nurs* experience. Sökningen gav 52 träffar där samtliga
titlar lästes. 12 abstrakt lästes som sedan valdes ut för granskning och resulterade i en
artikel. Den tredje sökningens kombination var ”Treatment withholding” [Thesaurus]
AND Nurs* experience. Sökningen resulterade i sex träffar där alla titlar lästes. Tre
artiklars abstrakt lästes men två artiklar valdes ut till granskning. Sökningen gav två
resultatartiklar varav båda var dubbletter. I fjärde sökningen kombinerades sökorden
”Nurses” [Thesaurus]AND withholding treatment AND experience. Sökningen
resulterade i 10 träffar. Alla abstrakt lästes och gav två dubbletter som används i
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resultatet. I femte sökningen gjordes kombinationen ”Nurses” [Thesaurus]AND
”Treatment withholding” [Thesaurus]AND experience vilket resulterade i en träff
varav en dubblett.
Manuell artikelsökning
Genomsökning i referenslistor gjordes i artiklar som ansågs vara relevanta till studien,
för att finna artiklar som berör studiens ämne (Forsberg & Wengström, 2015). Titlar
som ansågs vara relevanta eftersöktes för att få fram respektive artikel. Totalt gjordes
3 manuella sökningar vilket resulterade i 3 resultatartiklar.
Databearbetning
Tio artiklar valdes ut till resultatartiklar som först lästes individuellt för att få en
helhetsbild av artiklarna. Artiklarna översattes sedan till svenska för att få en bättre
förståelse av innehållet. Därefter analyserades artiklarnas resultat enligt Forsberg &
Wengströms (2015) innehållsanalys. Relevant resultat till studiens syfte färgkodades
och kategoriserades för att sedan skrivas ner i ett gemensamt dokument för att finna
likheter och skillnader mellan artiklarna. Resultaten lästes igenom gemensamt för att
säkerställa att båda författarna fått fram liknande resultat. Gemensamt kontrollerades
det så att resultatet stämmer överens med orginaldata. Kategorierna valdes sedan till
studiens rubriker i resultatet. (Forsberg & Wengström, 2015). De kategorier som
framkom var; Sjuksköterskans stödjande roll, emotionell påverkan och delaktighet i
beslutsprocessen.
Forskningsetiska överväganden
För att få ett ökat vetenskapligt värde i uppsatsen skulle artiklarna vara godkända av
en etisk kommitté eller att de diskuterat noggranna etiska överväganden (Wallengren
& Henricson, 2012). Majoriteten av resultatartiklarna beskrev att deltagarna i
forskningsstudien informerats om att det var frivilligt att delta och att de kunde
avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. I flera artiklar gavs
informationen både skriftligt och muntligt. Det informerade samtycket bygger på den
etiska principen om att skydda deltagarnas frihet och självbestämmande (Kjellström,
2012). Belmontrapporten är en forskningsetisk plattform för att ge vägledning när
etiska problem uppstår. Belmontrapporten grundas i tre etiska principer; respekt för
personen innebär att erhålla deltagarnas autonomi och att deltagandet skall vara
frivilligt och att de som deltar fått tillräckligt god information och begripit den och de
nackdelar som kan medföras. Göra-gott principen handlar om deltagarna inte ska ta
skada och en riskanalys görs där risker vägs mot vinsterna forskningen genererar.
Rättviseprincipen går ut på att valet av deltagare skall behandlas rättvist och att ingen
skall utnyttjas (Kjellström, 2012). Särvimäki och Stenbock-Hult (2008) belyser att
kärnan och värdegrunden för sjuksköterskeyrket ligger i människors omsorg till
varandra. Vad som präglar sjuksköterskors arbete dagligen handlar om forskning och
vetenskap. Inom etik och omvårdnad är människovärdet det centrala värdet och är
desamma för alla. Detta är ändå inte alltid självklart och många upplever en känsla av
att de känner sig kränkta. All data redovisades oavsett om de stödjer eller inte stödjer
studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Översättning av resultatartiklarna
har gjorts med varsamhet för att bevara innebörden av dess resultat vilket innebär att
inget resultat medvetet förvrängts (Kjellström, 2012).
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Resultat
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter
vid avslut av livsuppehållande behandling. Efter analys av de vetenskapliga artiklarna
har resultatet delats upp i tre kategorier; sjuksköterskors stödjande roll, emotionell
påverkan och delaktighet i beslutsprocessen. Nedan presenteras resultatet i respektive
kategori.
Sjuksköterskors stödjande roll
När livsuppehållande behandling avslutats är målet att ge en god och värdig
omvårdnad samt att undvika ett förlängt lidande (Abu-Ghori, Bodrick, Hussain &
Rassool, 2015; Efstathiou & Walker, 2014). Förebygga trycksår, se till att patienterna
är smärtfria samt att stödja patienter och deras närstående sågs av sjuksköterskorna
som ett sätt att skapa trygghet, livskvalitet och att kunna ge den bästa omvårdnaden
fram till livets slut (Abu-Ghori et al., 2015; Kisorio & Langley, 2016; Efstathiuo &
Walker, 2014; Gallagher et al., 2015). Att säkerställa livskvalitet handlade inte endast
om patienten utan även om närstående och den vårdande sjuksköterskan (Abu-Ghori
et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev att närstående var en stor del av patientens liv.
Det framkom att patienterna skulle vara i centrum av omvårdnaden och inte de
närstående, men i slutändan vårdades patienterna genom att sjuksköterskor stöttade
deras närstående (Kisorio & Langley, 2016; Efstathiuo & Walker, 2014;
Vandersprank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman & Gagnon, 2011). För
sjuksköterskorna var det viktigt att visa sin tillgänglighet och låta närstående närvara
hos patienten. Det framkom att patienterna kände trygghet och stöd om närstående var
närvarande. Om närstående inte kunde närvara gjorde sjuksköterskorna allt för att
kunna sitta inne hos patienterna eftersom att ingen skulle behöva dö ensam. För
många närstående skapades en trygghet av vetskapen att deras familjemedlem blev
omhändertagen av en sjuksköterska (Efstathiuo & Walker, 2014; Kisorio & Langley
2016). Vid omvårdnad av patienter i livets slut och dess närstående var det viktigt att
visa respekt till deras religiösa tro och kultur (Badir et al., 2016; Kisorio & Langley,
2016; Abu-Ghori et al., 2015). Om det önskades kunde sjuksköterskorna ta kontakt
med yrkesverksamma inom olika religioner (Gallagher et al., 2015). Sjuksköterskorna
såg det som ett privilegium att få delta i omvårdnaden av patienter i livets slut.
Närstående kommer alltid bära med sig upplevelsen av sin familjemedlems död och
därav strävade sjuksköterskorna efter att närstående skulle få en så god upplevelse
som möjligt. För att göra det bästa av situationen som de närstående befann sig i,
minimerade sjuksköterskorna den tekniska övervakningen och tillät närstående att
vara involverade i omvårdnaden (Efstathiou & Walker, 2014; Vanderspank-Wright et
al., 2011).
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Emotionell påverkan
Sjuksköterskorna uttryckte en emotionell påverkan när de vårdade patienter och deras
närstående när livsuppehållande behandling avslutats. De uttryckte att det var en
utmaning att inte visa sin oro samt svårigheter att hitta en lämplig balans mellan
närhet och avstånd till patienter och närstående (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; AbuGhori et al., 2015). I vårdandet av patienter var det viktigt att inte infoga sitt eget liv
och hur sjuksköterskorna själva skulle vilja ha det. Sjuksköterskorna belyste att
mångfalden är stor och att god livskvalité är olika för alla. De oroade sig över vad
som var rätt och vad som var bra för patienten. När sjuksköterskorna orsakade vad de
uppfattade som lidande för patienterna, uttryckte sjuksköterskorna att de skapade
obehag och kunde känna brister samt skuld. Sjuksköterskorna uttryckte en upplevelse
av framgång och professionalitet när omvårdnaden motsvarade patienters önskemål
och en god livskvalité uppstod (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Jensen, Ammentorp,
Johannessen & Ørding, 2013; Kisorio & Langley, 2016). Att vårda patienter som var
yngre, lidande, ensamma eller när sjuksköterskorna kunde relatera till patienten på
något sätt var emotionellt påfrestande (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; McMillen,
2008). Sjuksköterskorna menade att det var svårare att acceptera patienters död när de
vårdat en patient under en längre tid och de byggt upp en relation tillsammans med
patienten och deras närstående (Kisorio & Langley, 2016; Liu & Chiang, 2017). Det
fanns en osäkerhet hos sjuksköterskorna när det gällde att prata om döden och
sjuksköterskorna kände sig som otillräckliga när de inte kunde ge goda förhoppningar
om framtiden. För sjuksköterskorna var det viktigt att inge trygghet och förtroende
och inte ge patienterna falska förhoppningar (Liu & Chiang, 2017)
Sjuksköterskorna såg det som ett privilegium att få vårda patienter i livets slut och
upplevde att de lärde sig konfrontera döden i sitt eget liv samt att det var personligt
och professionellt utvecklande (Liu & Chiang, 2017; Hov, Athlin & Hedelin, 2009).
Samtidigt uppgav sjuksköterskorna att det inte fanns tid till att hantera sina inre
känslor och saknade kunskapen att hantera sin sorg då de har utbildats för att dölja
sina känslor (Liu & Chiang, 2017). Vissa patienter berörde sjuksköterskorna mer än
andra vilket resulterade i att de tog med sig känslorna utanför arbetet (Hov, Athlin &
Hedelin, 2009). Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av emotionellt stöd på
arbetsplatsen då det är påfrestande att vårda patienter i livets slut (Hov, Athlin &
Hedelin, 2009).

Delaktighet i beslutsprocessen
Sjuksköterskorna ansåg att det var av betydelse att all sjukvårdspersonal, patienter
och närstående skulle känna sig redo inför att den livsuppehållande behandlingen
skulle avslutas (McMillen, 2008). Avslutades den livsuppehållande behandlingen för
tidigt uppgav sjuksköterskorna en känsla av att de påskyndade döden. Avslutades den
livsuppehållande behandlingen för sent var sjuksköterskorna rädda att orsaka lidande
för patienterna (McMillen, 2008; Hov, Athlin & Hedelin, 2009). Det fanns situationer
som skapade osäkerhet för sjuksköterskorna vilket var när patienter levde längre än
förväntat samt när läkaren gett otydliga direktiv om behandling. En annan utmaning
var att ge information till närstående och flertalet sjuksköterskor hänvisade dem till
läkaren (Kisorio & Langley, 2016). Osäkerheten minskade när sjuksköterskorna
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förstod motiveringen av ett beslut och kunde känna samspel med sina kollegor
(McMillen, 2008; Hov, Athlin & Hedelin, 2009). Sjuksköterskorna uttryckte en
obekvämlighet gällande när ett beslut om att avsluta livsuppehållande behandling
skulle tas då de inte ansåg att det var deras beslut att fatta (McMillen, 2008; Hov,
Athlin & Hedelin, 2009). Sjuksköterskorna önskade dock att få vara med och påverka
ett beslut då de fann att det är de som står patienterna närmast och såg den kliniska
bilden och lidandet som patienter samt närstående upplevde
(McMillen, 2008; Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Jensen et al., 2013). Konflikter
kunde uppstå när läkaren ville avsluta livsuppehållande behandling medan närstående
eller patienter ville fortsätta, eller tvärtom (Vanderspank-Wright et al., 2011).
Sjuksköterskorna ansåg då att deras roll var att bli en medlare mellan läkare,
närstående och patienter (Abu-Ghori et al., 2015; Vanderspank-Wright et al., 2011).
Sjuksköterskorna på särskilt boende kände sig ofta ensamma eftersom läkare inte
tycktes prioritera patienterna och kände sig därför ofta tvungna att ta läkarens ansvar
(Hov, Athlin & Hedelin, 2009).

Diskussion
Metoddiskussion
Litteraturstudien gjordes med en induktiv design där resultatet baseras på flera
empiriska studiers resultat (Danielsson, 2012). Syftet med studien var att belysa
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid avslut av livsuppehållande
behandling och därför var en kvalitativ metod av relevans. Wallengren & Henricson
(2012) talar om de fyra begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och
bekräftelsebarhet som ligger till grund för den vetenskapliga kvaliteten på studien.
Trovärdigheten i studien ligger bland annat i att samtliga artiklar belyser liknande
resultat, där sjuksköterskors erfarenheter syns som en röd tråd genom valda artiklar.
Under studiens gång har handledare och kurskamrater kritiskt granskat
studien/arbetet, vilket ökar studiens trovärdighet och bekräftelsebarhet (Henricson,
2012). För att få en hög trovärdighet i studien har förförståelse för ämnet bearbetas
genom att loggbok har förts under studiens gång. Att skriva loggbok ökar
trovärdigheten, pålitligheten och överförbarheten av studien (Henricson, 2012).
Det användes flera olika databaser med inriktning på omvårdnad för att öka
trovärdigheten och chansen till att finna fler relevanta artiklar (Henricson, 2012). En
svaghet med att använda sig av databasen PubMed var att det fanns svårigheter att få
upp artiklarna i fulltext vilket kan ha påverkat resultatet genom att relevanta artiklar
kan ha missats. En av studiens styrkor var att ämnesord och fritextord kombinerades i
databaserna för att få en mer specifik sökning om ämnet (Friberg, 2017). Genom
varierande sökord i de olika databaserna visade det sig att dubbletter av artiklar
uppkom vilket betyder att de sökord och kombinationer som valts fångade relevanta
artiklar för att besvara litteraturstudiens syfte. Karolinska institutets Svenska MeSH
(KI) användes för att få fram relevanta ämnesord. De ämnesord som framkom var;
Sjuksköterskor (nurse), Livsuppehållande vård (life support care) och upphävande av
behandling (withholding treatment). Vidare söktes respektive ämnesord fram i de
olika databaserna. Ämnesorden skiljer sig åt i de olika databaserna och det som var
mest framträdande var att CINAHL och PubMed gav ämnesordet ’eutanasia passive’
vid sökning efter motsvarande ämnesord till ’withholding treatment’. I vidare sökning
på KI erhölls ordet ’euthanasia’ som förslag för en snävare sökning till ’withholding
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treatment’. Passive euthanasia användes som ämnesord i CINAHL och PubMed för
att få en mer specifik sökning kring ämnet trots att det i Sverige inte är ett vedertaget
begrepp, då det enligt svensk lag inte är tillåtet att tillhandahålla patienter dödshjälp. I
databasen PsycInfo gavs ämnesordet ’treatment withholding’ vilket användes istället
för ’euthanasia passive’. Genomsökning i referenslistor gjordes i artiklar som ansågs
vara av relevans till studien, för att finna artiklar som berör studiens ämne (Forsberg
& Wengström, 2015). Titlar som ansågs vara relevanta eftersöktes för att få fram
respektive artikel.
Resultatartiklarna som användes hade som inklusionskriterier att de skulle vara peerreviewed vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt godkända. Genom att använda
sig av vetenskapligt godkända artiklar försäkrades att kvalitén på resultatartiklarna är
god, vilket ger en högre trovärdighet till litteraturstudien. Eftersom artiklarna var
skrivna på engelska kan det innebära en risk för feltolkningar vid översättning till
svenska (Friberg, 2017). För att feltolkningar ej skulle ske har engelska/svenska
lexikon använts samt att artiklarna har lästs upprepade gånger, vilket ger studien en
högre pålitlighet. Artiklarnas kvalitét granskades enligt Carlsson och Eimans (2003)
granskningsmall där första artikeln granskades ihop och poängsätts utifrån olika
kriterier, för att se om kvalitetsresultatet var likartat med varandras. Därefter
granskades artiklarna separat. Genom att båda författarna granskade artiklarnas
kvalité på samma sätt ökar trovärdigheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012).
Samtliga resultatartiklar uppnådde en kvalitet på grad I eller II vilket gör att studiens
resultat får en högre trovärdighet. En styrka med litteraturstudien är att endast
resultatartiklar med hög kvalitet har använts vilket gör att studiens kvalitet är säkrad.
Ytterligare en styrka är att databearbetningen gjordes först individuellt för att få en
förståelse vad artiklarna handlade om, för att sedan granskas tillsammans för att få
fram relevanta kodningar. Genom att resultatartiklarna granskades gemensamt har
resultatet tolkats lika vilket ökar trovärdigheten till litteraturstudien. Genom att
litteraturstudien har en god pålitlighet och trovärdighet ökar dess överförbarhet
(Henricson, 2012). Artiklarna som bearbetas kommer från olika vårdinrättningar och
länder men har liknande eller samma resultat. Författarna anser därför att
litteraturstudien är överförbar även till andra vårdkontext och länder som inte berörts i
studien.

Resultatdiskussion
Syftet var att utifrån sjuksköterskors perspektiv belysa erfarenheterna av att vårda
patienter vid avslut av livsuppehållande behandling. I resultatet framkom tre
kategorier; sjuksköterskans stödjande roll, emotionell påverkan och delaktighet i
beslutsprocessen.
Sjuksköterskors omvårdnad av närstående visade sig vara av stor betydelse hos
sjuksköterskorna för att vården av patienterna skulle upplevas fullbordad. Resultatet i
denna studie styrks av Gjerberg, Førde, Pedersen och Bollig, (2010); Hansen et al
(2009); Vandersprank-Wright, Efstathiou, Vandyk (2018) som belyser att närstående
ses som en viktig del i omvårdnaden av patienter där livsuppehållande behandling
avslutades. Resultatet styrks av Joyce Travelbees omvårdnadsteori som belyser vikten
av att värna om patientens närstående. Att allt som sjuksköterskor gjorde för
patienterna påverkar även deras närstående (Travelbee, 1971/2001). Att arbeta med
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närstående inkluderar att sjuksköterskor tog sig tiden, gav tydlig information och
visade empati (Gjerberg et al, 2010; Vandersprank-Wright et al, 2018; Travelbee
1971/2001). Downar, Delaney, Hawryluck och Kenny (2016) rekommenderade i sina
riktlinjer gällande avslutande av livsuppehållande behandling, att sjuksköterskan skall
uppmuntra närstående att närvara hos patienten vid avslut av livsuppehållande
behandling. Vandersprank-Wright et al. (2018) belyser att sjuksköterskor eller
närstående skall närvara hos patienten då det inte ansågs humant att lämna döende
patienter ensamma. Gjerberg et al (2010) styrker att ingen patient skall dö ensam
vilket upplevdes svårt att uppfylla bland sjuksköterskor på särskilt boende på grund
av personalbrist. Att lämna en patient ensam inför döden på grund av personalbrist,
bryter mot människovärdesprincipen som syftar till att alla människor är lika värda
och har samma rättigheter. Vandersprank-Wright et al. (2018) belyser att
sjuksköterskor upplever svårigheter att tala om döden men belyser också att det kan
vara svårt att infinna sig i situationer där närstående och läkare inte är överens om
behandlingen. Sjuksköterskor hade en betydande roll för patienter, närstående och
läkare genom att förmedla information däremellan (Gjerberg et al, 2010;
Vandersprank-Wright et al, 2018). Downar et al. (2016) beskriver att anhöriga oftast
ville ha en mer aktiv behandling än sjukvårdspersonal, vilket kan kopplas till att
närstående upplevde att de behövde mer tid att acceptera patientens prognos och att de
fortfarande kände hopp om att patienten skulle bli bättre (Kitzinger & Kitzinger,
2012; Wiegand, 2008). Återigen ses vikten av att sjuksköterskorna inkluderar
närstående i omvårdnaden när livsuppehållande behandling avslutas.
I denna studiens resultat framgår det att sjuksköterskorna kände en osäkerhet om
vilken behandling som skulle tillämpas när läkaren gav otydliga direktiv. Valsø et al.
(2013) och Downar et al. (2016) uppger att sjuksköterskor kände osäkerhet när ett
beslut tas utan sjuksköterskans medverkan i ställningstagandet vilket gör att de
upplevde etiska svårigheter att vårda patienter. Det framgick att sjuksköterskorna
kände osäkerhet om deras handlingar var rätt och bra för patienterna. Lai, Wong och
Ching (2018) tar upp att sjuksköterskorna inte ville störa patienterna och inte skapa
lidande. För sjuksköterskor var det viktigt att försöka förstå och förutse behoven hos
döende patienter. Det gjorde att processen när döden inträffade blev lättare och bidrog
till utveckling av ett användbart och stödjande förhållande mellan sjuksköterskor,
patienter och familjer (Paganini, 2010). Downar et al. (2016) rekommenderade att
fokus skulle inriktas på symtomlindring och patientens komfort genom att all icke
symtomlindrande behandling skulle avslutas. Hansen et al. (2009) uttryckte att det
krävs bättre kommunikation mellan sjuksköterskor, läkare och närstående.
I denna studie uppgav sjuksköterskorna att det var emotionellt påverkande att vårda
patienter där livsuppehållande behandling avslutades. Det framkom även i denna
studies resultat att sjuksköterskorna upplever tidsbrist och/eller kunskapsbrist för att
kunna bearbeta sina känslor på arbetsplatsen. Att vårda patienter i livets slut beskrevs
av sjuksköterskor enligt Tee et. al (2013) som en utmaning och en känslomässig
upplevelse. Vandersprank-Wright et al. (2018) styrker denna studiens resultat genom
att presentera sjuksköterskors upplevelser när patienter har dött. Sjuksköterskor
upplevde det svårt att släppa patienterna och anhöriga när arbetsdagen slutade, vilket
resulterade i att de kände sig utmattade och uttömda. Sjuksköterskorna kände att det
var olämpligt att skylta med sina känslor och det resulterade i att de inte bearbetade
sorgen ordentligt. Att kunna bearbeta en patients död ansågs främjande men bristen på
tid gjorde att sjuksköterskorna var tvungna att fortsätta utan att bearbeta känslorna
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som uppkom. Downar et al. (2016) rekommenderade att sjukvårdspersonal skall
överväga professionell hjälp för bearbetning vid utmanande och svåra känslor.
Socialstyrelsen har författat en handbok (socialstyrelsen, 2011) riktad till dem som
ansvarar för och arbetar med vård av patienter med livshotande sjukdomar och
skador. Handboken är en samlad beskrivning av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling. Den ger stöd i form
av riktlinjer för såväl ledningens styrning, planering och uppföljning samt hälso- och
sjukvårdspersonalens dagliga arbete. Handboken innehåller en beskrivning av den
etiska plattformen och principer som hälso- och sjukvårdspersonal skall förhålla sig
till. Studien av Valsø et al. (2013) belyser vikten av att öka sjuksköterskors kunskap
om etik och nationella riktlinjer, vilket bidrar till att ge ökad trygghet i att delta i
beslutsprocessen. Tee et al. (2013) belyser sjuksköterskors obekvämlighet när det
gäller att prata om att avsluta livsuppehållande behandling med patienter och deras
närstående. De menar att det är viktigt för sjuksköterskor att kunna kommunicera med
döende patienter. Downar et al. (2016) rekommenderar att sjuksköterskor bör vara
utbildade i att bemöta och stötta sörjande patienter och närstående.

Konklusion
När livsuppehållande behandling avslutas är sjuksköterskor en viktig komponent i
omvårdnaden av patienter i livets slut. Sjuksköterskor anser att deras kompetens och
närhet med patienter och närstående borde vara avgörande när beslut om att avsluta
livsuppehållande behandling skall tas. Det finns en rädsla av att orsaka lidande hos
patienter och många ställer sig frågan om den omvårdnaden de ger är av tillräckligt
god kvalitét. Omvårdnaden handlar inte bara om patienterna utan inkluderar även
stöttning till deras närstående. Inför döden upplevs samtal med patienter och
närstående som en svårighet. När patienter har dött medför det en känslomässig
påverkan på sjuksköterskor speciellt när omvårdnaden kring patienter och deras
närstående pågått under en längre tid. Detta medför att sorg behöver bearbetas men på
grund av tidsbrist eller kunskapsbrist uteblir det vilket medför att de tog med
känslorna utanför arbetstiden.

Implikation
Resultatet påvisade att det är utmanade att vårda patienter där livsuppehållande
behandling avslutats eftersom det medför en osäkerhet i att inte vilja skapa lidande för
patienter och anhöriga. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna visa empati på en
professionell nivå där ens egna känslor inte tar över. Sjuksköterskor behöver
respektera och värna om patienternas önskemål. Att arbeta kring en palliativ patient
och deras närstående, där relationer ofta byggs upp, gör det svårt att släppa känslor
när patienterna dött. Det är viktigt att tillsammans med sina arbetskollegor reflektera
kring de känslor som uppstår och att få tid till bearbetning på arbetsplatsen genom
stöd av chefer eller annan vårdpersonal. Det krävs mer forskning om hur
sjuksköterskor påverkas i olika arbetssituationer i förhållande till tidsbrist och
personalbrist.
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Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

Databasnamn

Databasnamn

Databasnamn

Sjuksköterskor

Nurse (Heading)

Nurses (MeSH)

Nurses (Thesaurus)

Upplevelse

Experience (fritext)

Experience (fritext)

Experience (fritext)

Upphävande av
behandling

Euthanasia passive
(Heading)

Euthanasia passive
(MeSH)

Treatment withholding
(Thesaurus)

Livsuppehållande
behandling

Life support care
(Heading)

Life support care (MeSH)

Life sustaining treatment
(Thesaurus)

BILAGA B
Datum

Databas

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

45

45

1

1

13

13

2

(1*)

52

12

2

1

21

21

5

5 (1*)

6

3

2

2 (1*)

10

10

2

(3*)

4

4

1

(1*)

1

1

1

(1*)

1

1

1

(1*)

(MH “life support care”) AND (MH
“euthanasia passive”) AND Nurs*

17/10

Cinahl

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
(MH “life support care”) AND Nurs*
experience (fritext)

17/10

Cinahl

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
“Life sustaining treatment”
[Thesaurus] AND Nurs* experience
(fritext)

17/10

PsycInfo

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
(MH “euthanasia passive”) AND
Nurs* experience (fritext)

17/10

Cinahl

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
“Withholding treatment” [Thesaurus]
AND Nurs* experience (fritext)

18/10

PsycInfo

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
“Nurses” [Thesaurus] AND
“withholding treatment” [Thesaurus]
AND experience (fritext)

18/10

PsycInfo

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
“Nurses” (MeSH) AND withholding
treatment AND experience (fritext)

18/10

PubMed

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
(MH “Nurses”) AND (MH
“euthanasia passive”) AND
experience (fritext)

23/10

Cinahl

Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review
“Nurses”[Thesaurus]“ Treatment
withholding” [Thesaurus] AND
experience (fritext)

23/10

PsycInfo
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Publicerade 2008-2018, artiklar på
engelska, peer-review

25/10

25/10

25/10

Manuell
sökning

Referenslista i artikel: Negotiated
reorienting: A grounded theory of
nurses’ end-of-life decision-making in
the intensive care unit.

1

1

1

1

Manuell
sökning

Referenslista i artikel: Being a nurse in
nursing home for patients on the edge of
life.

1

1

1

1

Manuell
sökning

Referenslista i artikel: From
vulnerability to passion in the end-oflife care: The lived experience of nurses.

1

1

1

1

•

*Samma artikel på olika databaser.
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Tabell 2: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Efstathiuo, N., & Walker, W. (2014) Intensive care nurses´experiences of providing end-of-life
care after treatment withdrawal: a qualitiaitve study. Journal of Clinical Nursing, 23, 3188-3196.

Land
Databas

England
Cinahl

Syfte

Att undersöka erfarenheterna av intensivvårdssjuksköterskor förebygger vård i livets slut hos
vuxna personer och deras familjer efter att beslut av att avsluta behandling

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk

Urval

Tretton sjuksköterskor deltog i studien.

Datainsamling

Insamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer som gjordes med ansikte mot ansikte. En
akademisk forskade höll i intervjuerna som spelades in och transkriberades. Alla sjuksköterskor
fick vara på två frågor; Vad vård i livets slutskede betydde för dem och Situationer där de
föreslog vård i livets slutskede.

Dataanalys

Transkriptionen analyserades genom fenomenologisk analys

Bortfall

Inget bortfall redovisas.

Slutsats

För intensivvårdssjuksköterskorna handlar det om att lindra lidande och ge patienten en värdig
död. Detta genom att respektera patientens önskemål. Som sjuksköterska arbetar du inte bara
med patienten utan tar också hand om familjemedlemmar och fungerar som stöttepelare till dem.
Att medla mellan patient och anhöriga kan framstå som en utmaning. Viktigt att som
sjuksköterska att visa sin tillgänglighet och stöttning gentemot patient och anhöriga men att
också hantera sina egna känslor som dyker upp.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Artikel 2
Referens

Kisorio, LC., & Langley, GC. (2016) Intensive care nurses´ experiences of end-of-life care.
Intensive and Critical Care Nursing 33, 30-38.

Land
Databas

Sydafrika
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede som
kunde ligga till grund för utveckling av åtgärder och stöd för att kunna förbättra kvaliteten vid
vård i livets slutskede i Sydafrika.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Empirisk

Urval

Tjugofyra sjuksköterskor deltog. Deltagarna var från tre olika sjukhus och sjuksköterskorna
arbetade inom allmän medicin, trauma och kardiothorax på vuxen intensivvård.
Inklusionskriterier var att de skulle ha mer än sex månaders erfarenhet på avdelningen och jobba
på intensivvården för vuxna.

Datainsamling

Deltagarna delades in i tre fokusgrupper för diskussion, en grupp på varje sjukhus, för att dela
med sig av sina egna erfarenheter.

Dataanalys

Data analyserades genom transkribering som skrevs ner efter varje diskussionstillfälle.
Noteringar gjordes under diskussionerna. Varje transskript lästes flera gånger och som stöd fanns
en ljudinspelning och korrigeringar gjordes vid behov.

Bortfall

Inget bortfall redovisas.

Slutsats

Att ta hand om patienter i livets slut upplevs som en utmanande process. Sjuksköterskan bygger
upp relationer med både patienter och anhöriga vilket kan upplevas som svårt när patienten inte
längre finns. Det är viktigt att säkerställa sig att patienten är smärtfri och inte lider. Som
sjuksköterska är vård vid livets slut en erfarenhet som byggs upp under tiden. Det reflekteras
över att erfarna sjuksköterskor hanterar situationen på annat sätt än nyexaminerade
sjuksköterskor vilket gör att bemötandet av anhöriga och patienter kan kännas olika utmanade.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Artikel 3
Referens

Abu-Ghori, I.K., Bodrick, M.M.E., Hussain, R., & Rassool, G.H. (2016) Nurses’ involvement in
end-of-life care of patients after a do not resuscitate decision on general medical units in Saudi
Arabia. Intensive and Critical Care Nursing 33, 21-29

Land
Databas

Saudi Arabien
PsycInfo

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter och meningen med deras involvering vid
vård i livets slutskede efter att beslut om att dra tillbaka hjärt- och lungräddning tagits.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologi

Urval

Tjugosex legitimerade sjuksköterskor deltog i studien.

Datainsamling

Insamlingen av data genom att själva skriva dagbok med egna reflektioner. Denna metod vad
inspirerad av Johns originalmodell om strukturerade reflektioner.

Dataanalys

Det gjordes fältstudier genom observationer. Fältstudierna analyserades tillsammans med
dagböckerna för att få fram kategorier till resultatet.

Bortfall

Inget bortfall redovisas.

Slutsats

Sjuksköterskors fokus handlar om att respektera patientens rätt till att inte vilja ha
livsuppehållande åtgärder och där ge en värdig vård som lindrar lidande. För en sjuksköterska
slutar inte vårdandet av patienten bara för ett beslut om att livsuppehållande behandling skall
avslutas. I vård vid livets slut är det viktigt att ta hand om patientens familjemedlemmar och visa
tillgänglighet och stöd som sjuksköterska. Det handlar även om att agera som mellanhand mellan
läkare och anhöriga och patient för bästa möjliga vård.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Jensen, H.I., Ammentorp, J., Johannessen, H. & Ørding, H. (2013) Challenges in End-of-Life
decisions in the Intensive Care Unit: An Ethical Perspective. Bioethical Inquiry, 10, 93-101

Land
Databas

Danmark
PsycInfo

Syfte

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor, intensivists och läkare upplevelser vid beslutstagande
vid livets slut på en intensivvårdsavdelning och hur olika utmaningarna påverkar
beslutsprocessen.

Metod:
Design

Kvalitativ

Urval

I studien deltog 11 sjuksköterskor och 10 intensivists och fyra läkare som arbetade inom
intensivvård.

Datainsamling

Sjuksköterskorna och intensivists delades upp i tre grupper där erfarenhet var huvudkategorin, de
med mest erfarenhet i en grupp, och de med medel i en och de med liten erfarenhet i en grupp,
för diskussion. Läkarna intervjuandes individuellt.

Dataanalys

Intervjuerna var inspelade och transkriberades. All data lästes flera gånger.

Bortfall

Inga bortfall redovisas.

Slutsats

Det diskuteras om när livsuppehållande åtgärder skall dras och vem som är mest redo.
Sjuksköterskorna upplever att de är närmast patienten och de gör bedömningen före läkaren när
åtgärder skall avslutas. Sjuksköterskorna upplever att de vill vara delaktiga i läkarnas beslut.

Vetenskaplig
kvalitet

Medel, Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Gallagher, A., Bousso, R. S., McCarthy, J., Kohlen, H., Andrews, T., Paganini, M. C., …
Padilha, K. G. (2015). Negotiated reorienting: A grounded theory of nurses’ end-of-life decisionmaking in the intensive care unit. International Journal of Nursing Studies, 52(4), 794–803

Land
Databas

Tyskland, Brasilien, Palestina, Irland, England
Manuell sökning

Syfte

Syftet med studien var att förstå sjuksköterskors beslutsfattande inom intensivvårdsenheter inom
olika kulturella sammanhang.

Metod:
Design

Kvalitativ
Grounded Theory

Urval

Totalt deltog 51sjuksköterkor från de olika länderna. Sjuksköterskorna skulle ha minst sex
månaders erfarenhet och arbeta på en intensivvårdsavdelning.

Datainsamling

Semi-strukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. Under insamlingen ställdes
bredda frågor om vård i livets slutskede. Fältstudier gjordes av deltagarna i respektive land.

Dataanalys

Utifrån grounded theory kodades data genom jämförelse och öppen kodning. Öppen kodning
fortsatte tills kärnrubriker framkom. Kodning fortsatte tills forskarna kunde förstå data utifrån
sjuksköterskans perspektiv.

Bortfall

Inga bortfall redovisas.

Slutsats

Som sjuksköterska är det viktigt att ta sig tid i omvårdnaden. Upplevelse av att få vara delaktig i
beslut och är delaktig genom att förmedla mellan patient, anhöriga och läkare. Att stötta anhöriga
i vården kring deras anhöriga och respektera dem och patienten.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlson & Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Liu, Y.-C., & Chiang, H.-H. (2017). From vulnerability to passion in the end-of-life care: The
lived experience of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 31, 30–36.

Land
Databas

Taiwan
Manuell sökning

Syfte

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors levda erfarenheter i bestämmelse av vård i
livets slutskede.

Metod:
Design

Kvalitativ
Tolkningsfenomenologisk analys

Urval

13 kvinnliga sjuksköterskor med ursprung från olika avdelningar med erfarenheter av palliativ
vård deltog.

Datainsamling

Den första författaren deltog genom att verka som dirigent vilket främjade gruppdialogens möten
som varade varje vecka under totalt sex veckor. All data spelades in och transkriberades och
analyserades ihop med författarens dagböcker och feedback från deltagarna.

Dataanalys

Dataanalysen gjordes utifrån en tematisk analysteknik från IPA, Tolkningsfenomenologisk
analys, där den levda erfarenheten och meningen som deltagarna använde från det är primär för
forskningen. Forskaren lyssnade igenom det insamlade materialet och skapade transskript. Alla
transskript analyserades många gånger för att sedan jämföras för likheter som kunde skapa
kategorier.

Bortfall

Inga bortfall redovisas.

Slutsats

Att prata om döden med patienter och anhöriga beskrevs som en känslomässig svårighet och gör
det svårt att släppa taget efter att ha vårdat en patient under en längre tid samtidigt som det ses
som ett privilegium att vårda patienter vid livets slutskede. Det behövs mer tid för reflektion
kring hanterig av egna känslor.

Vetenskaplig
kvalitet

Medel, Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

McMillen, R.E. (2008) End of life decisions: Nurses perceptions, feelings and experiences.
Intensive and Critical Care Nursing 24, 251-259

Land
Databas

England
Cinahl

Syfte

Syftet med studien var att undersöka erfarenheter från intensivvårdssjuksköterskors vård av
patienter när livsuppehållande behandling avslutats och för att svara på två frågor; Vilken roll
spelar sjuksköterskorna och hur påverkar det dem?

Metod:
Design

Kvalitativ
Grounded theory

Urval

Totalt deltog åtta kvalificerade sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning i norra
England. Det var tre sjuksköterskor med lång erfarenhet och fem sjuksköterskor som hade mellan
sex månader och sju års erfarenhet.

Datainsamling

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuer spelades in.

Dataanalys

Det inspelade materialet transkriberades och analyserades utifrån grounded theory.

Bortfall

Inga bortfall redovisas.

Slutsats

Vid avslut av livsuppehållande behandling känner många sjuksköterskor osäkerhet och rädsla för
att orsaka lidande för patienten. Sjuksköterskorna önskade mer delaktighet när beslut skall tas då
de känner att de har en stor delaktighet i vården kring patienten.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Hov, R., Athlin, E. och Hedelin, B. (2009) Being a nurse in nursing home for patient on the egde
of life. Scandinavian Journal of Caring Science 23, 651-659

Land
Databas

Norge
Manuell sökning.

Syfte

Syftet var att få en djupare förståelse hur det är att vara sjuksköterska på ett vårdhem för
patienter vid livets slutskede.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk

Urval

Fjorton sjuksköterskor deltog i studien, sex sjuksköterskor från vårdhem A och åtta
sjuksköterskor från vårdhem B. Sex deltagare var legitimerade sjuksköterskor och åtta var klinik
sjuksköterskespecialister.

Datainsamling

Alla deltagarna blev individuellt intervjuade av ena forskaren, Hov, i cirka en timme var.
Deltagarna beskrev sina upplevelser av vård i livets slutskede efter att behandling avslutats. Alla
intervjuer blev inspelade.

Dataanalys

Utifrån hermeneutisk fenomenlog analys. Allas band lyssnades på för att hitta en mening av
fenomenen som kunde bli teman och subteman.

Bortfall

Inga bortfall redovisas.

Slutsats

Att vårda patienter i livets slutskede som sjuksköterska bidrar till mycket känslor. Sjuksköterskor
menar att samtidigt som de påverkar en emotionellt är det ett privilegium att få vårda patienter
och deras anhöriga. De uttrycker en önskan om att kunna reflektera kring känslor på
arbetsplatsen då de ofta känner emotionellt för patienterna utanför arbetet.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Badır, A., Topçu, İ., Türkmen, E., Göktepe, N., Miral, M., Ersoy, N., & Akın, E. (2016). Turkish
critical care nurses’ views on end-of-life decision making and practices. Nursing in Critical
Care, 21(6), 334–342.

Land
Databas

Turkiet
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka synen och praxisen hos sjuksköterskor inom kritisk vård vid vård i livets
slutskede.

Metod:
Design

Kvantitaiv
Tvärsnittsstudie

Urval

I studien skickades det ut formulär till 32 intensivvårdsavdelningar där 866 sjuksköterskor skulle
få svara. Av dessa valde 240 sjuksköterskor att inte delta och 24 slutförde inte sina formulär,
vilket gjorde att 602 svarade korrekt på studien.

Datainsamling

Forskarna lämnade material till sjuksköterskorna hos chefen på varje avdelning.

Dataanalys

Data analyserades med användning av SPSS 18.0. I dataanalysen användes procentuella medel
och standardavvikelser vid analys av fynd om demografi och chi-kvadratanalys användes för att
undersöka relationerna mellan oberoende variabler.

Bortfall

Av alla deltagare var det 264 som inte svarade.

Slutsats

Vid vård i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till patienters och anhörigas
religiösa tro samt att det är viktigt med att säkerställa livskvalitet.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Vanderspank-Wright, B., Fothergill-Bourbonnais, F., Brajtman, S., & Gagnon, P. (2011). Caring
for patients and families at end of life: the experiences of nurses during withdrawal of lifesustaining treatment. Dynamics, 22(4), 31–35

Land
Databas

Canada
Cinahl

Syfte

Syftet med denna studie var att utforska erfarenheterna av sjuksköterskor i vården som vårdar
patienter under pågående livsuppehållande behandling.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk

Urval

Sex sjuksköterskor som arbetade inom kritisk vård deltog i studien.

Datainsamling

Individuella djupgående intervjuer genomfördes. Intervjuaren ställde öppna frågor. Intervjuerna
varade i cirka en timme.

Dataanalys

Forskarna analyserade materialet utifrån deltagarnas beskrivningar för att kunna identifiera
nyckelord och fraser. Utifrån detta kunna koda för att hitta teman och subteman till resultatdelen.

Bortfall

Inga bortfall redovisas.

Slutsats

Vid avslut av livsuppehållande behandling ses närstående som en viktig del i patientens
omvårndad. Det är viktigt att göra det bästa för både patient och anhöriga. Att säkerställa en bra
miljö som upplevs som lugn och trygg och där den tekniska utrustningen minimeras och
involvera närstående i omvårdnaden. Sjuksköterskan ses som en mellanhand som medlar mellan
anhöriga, patienter och läkare då det ibland uppstår konflikter om patientens vård.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög, Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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