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Sammanfattning 

När en patient inte kan ta beslut för sig själv, ställer det stora krav på närstående att 

vara delaktiga i beslutsfattandet. Ansvar för andra individers val, särskilt om det är 

någon som står en nära, är något som kan upplevas stressande. Syfte: Syftet var att 

beskriva närståendes upplevelser av att delta i beslutsprocessen gällande 

livsuppehållande behandling. Metod: Studien har genomförts som en allmän 

litteraturstudie där resultatartiklar sökts fram i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. Resultat: Resultatet visade på att beslutsprocessen kunde ses utifrån en 

tidslinje, där olika upplevelser uppstod vid olika tidpunkter i processen. Det framkom 

tre kategorier utifrån artiklarna med tidslinjen i åtanke: behov av och förståelse av 

information; osäkerhet och rädsla i beslutsfattandet och emotionella upplevelser. 

Slutsats: Närstående upplevde att de mottog otillräcklig och fragmenterad 

information från vårdpersonal. De upplevde även ett behov av tid till att nå insikt för 

att kunna ta grundade beslut. Närstående upplevde en osäkerhet i rollen vilket 

resulterade i rädsla för ansvar. Till sist uppkom en emotionell börda eftersom det 

fanns en ständig oro att fel beslut fattats, eller att patientens önskningar inte tagits i 

beaktande. 
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Abstract 

When patients cannot make their own decisions, it places higher demands on the 

family to be involved in the decision making. Responsibility for other individuals’ 

choices, especially a close family member, is something that can be stressful. Aim: 

The aim of this study was to describe family’s experiences of participating in the 

decision process of life sustaining treatments. Method: The study was made as a 

general literature study where result articles was searched for in the databases 

PubMed, CINAHL and PsycINFO. Results: The result showed that the decision 

process could be seen as a timeline, where different experiences emerged in different 

stages of the process. Three categories with the timeline in mind emerged: need for 

and understanding of information; uncertainty and fear of decision making and 

emotional experiences. Conclusion: Families experienced that they received 

insufficient and fragmented information from the clinicians. They also experienced a 

need for time to reflect in order to make grounded decisions. Families experienced 

uncertainty in the role which resulted in a fear of responsibility. At last an emotional 

burden emerged because there was a constant discomfort of making the wrong 

decision or neglecting the patient's wishes. 
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Inledning 

När en patient inte längre kan ta beslut för sig själv ställer det stora krav på närstående 

att axla rollen som delaktiga i beslutsfattandet (Fetherstonhaugh, McAuliffe, Shanley, 

Bauer & Beattie, 2017). Enligt 4 §, kap 4 i SFS 2014:821 ska information som inte 

kan ges till patienten direkt, i största mån ges till närstående. Vidare ska närstående 

ges möjlighet att delta i planering och genomförande av vård om detta är lämpligt och 

inte strider mot sekretess (SFS 2014:821). Ansvaret att besluta för en annan individ, 

speciellt om det är någon som står en nära, är något som kan upplevas stressande. Det 

finns en ständigt överhängande rädsla att inte leva upp till personens önskningar och 

värderingar, särskilt vid livsavgörande beslut (Fetherstonhaugh et al., 2017). 

Andershed (1998) skriver att förutom alla känslor som upplevs till följd av ansvaret 

uppkommer praktiska problem som den närstående måste ta itu med. Genom god 

insikt i sjukdomsförloppet och information kring döden, kan närstående komma till 

insikt vilket underlättar situationen och processen kring den sjuka och döende 

patienten (Andershed, 1998; Schenker et al., 2013). När prognostisk information ska 

ges beskrivs vikten av god kommunikation mellan närstående och vårdgivare av 

Schenker et al. (2013). Trots att den prognostiska informationen är negativ, är den 

betydelsefull för de närstående för att kunna förstå situationen och så småningom 

sörja (Schenker et al., 2013).  

Beslutet om livsuppehållande behandling ligger hos läkaren men både sjuksköterskan 

och de närstående är viktiga från ett omvårdnadsperspektiv (Pettersson, Hedström & 

Höglund, 2014). Ytterligare en aspekt ur omvårdnadsperspektivet är att omvårdnaden 

försvåras om patient och närstående inte är väl insatta i situationen. När beslutet var 

fattat av läkare, och patient samt närstående ska informeras, är sjuksköterskan ofta 

inte närvarande. Frågor som kan uppstå hos närstående har sjuksköterskor inga 

tydliga svar på, eftersom de inte deltagit under mötet (Pettersson et al., 2014). 

Sjuksköterskor önskar även att läkarna pratar mer med patienterna och deras 

närstående innan beslutsfattandet (Hildén, Louhiala, Honkasalo & Palo, 2014). Endast 

ett fåtal artiklar finns om närstående och beslut gällande livsuppehållande behandling, 

exempelvis finns två som beskriver behovet av mer forskning inom området 

(Raijmakers et al., 2011; Schenker et al., 2013). Artiklarna lyfter att det behövs 

förbättring gällande kommunikation med närstående om svåra beslut, förståelse för 

vad närstående upplever (Schenker et al., 2013), samt behovet av global utveckling av 

evidensbaserade riktlinjer rörande närståendes involvering (Raijmakers et al., 2011).  

Bakgrund 

Livsuppehållande behandling  

Majoriteten av de patienter som dör på en intensivvårdsavdelning, dör till följd av att 

livsuppehållande behandling avslutats eller begränsats (Curtis & Vincent, 2010). Med 

livsuppehållande behandling menas behandlingar som avser att upprätthålla 

patientens grundläggande fysiologiska funktioner (SOSFS 2011:7). Till 
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grundläggande fysiologiska funktioner räknas: andning och cirkulation; födo- och 

vätskeintag; vissa kirurgiska ingrepp samt medicinska behandlingar (Birchley et al., 

2016; SOSFS:2011:7). Behandlingarna sätts in när patienten är i ett livshotande 

tillstånd, det vill säga “tillstånd som på grund av sjukdom eller skada medför fara för 

en människas liv” (SOSFS 2011:7). Närstående definieras som “familjemedlemmar 

eller andra nära släktingar” enligt Nationalencyklopedin (“Närstående”, uå). 

Sjuksköterskor och läkare anser att det övergripande ansvaret för patienten ligger hos 

läkaren, och därför bör beslutsfattandet gällande livsuppehållande behandling initieras 

av läkaren (Flannery, Ramjan och Peters 2016). Närstående träffar främst 

sjuksköterskor eftersom de arbetar närmast patienten, vilket medför att närstående 

delger önskningar om livsuppehållande beslut till sjuksköterskor i första hand 

(Flannery et al., 2016). Generellt är det närstående som delger den information till 

sjuksköterskor om när fortsatt behandling inte längre är det bästa för patientens 

livskvalitet (Flannery et al., 2016; McAndrew & Leske, 2015). I beslutsprocessen är 

det dock ovanligt att sjuksköterskor deltar eller involveras (Flannery et al., 2016). För 

närstående kan det innebära att värdefull kompetens kan gå förlorad, eftersom 

processen kräver samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för att närstående ska 

uppleva tillräcklig guidning i processen. Eftersom närstående främst träffar 

sjuksköterskor efter beslut om livsuppehållande behandling fattats, på grund av att 

sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden i livets slutskede, upplever närstående 

att kommunikationssvårigheter uppkommer eftersom sjuksköterskan inte varit 

delaktig i beslutsprocessen (Flannery et al., 2016). Många av de frågor närstående har, 

får de således inte svar på (Pettersson et al., 2014).  

Enligt svensk lagstiftning ska en verksamhetschef tilldela varje patient med 

livshotande tillstånd en fast vårdkontakt (SOSFS 2011:7). Vårdkontakten ska vara en 

legitimerad läkare med yttersta ansvar för planering av vården i samråd med, i första 

hand patienten, men även närstående. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om livsuppehållande behandling, 2 §, kap. 3 i SOSFS 2011:7, innehåller 

bestämmelser om att läkare får ta beslut om livsuppehållande behandling efter att ha 

rådfrågat minst en annan legitimerad läkare. Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 

läkaresällskapet och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2013) har utformat 

etiska riktlinjer gällande att påbörja, avstå eller avbryta hjärt- och lungräddning. De 

etiska riktlinjerna innefattar bland annat: aktuellt hälsotillstånd; dålig prognos; risk 

kontra nytta samt patientens egna värdering av sin livskvalitet. I de etiska riktlinjerna 

återfinns även situationer och tillstånd som är till grund för beslutet att avstå 

livsuppehållande behandling. Situationerna är exempelvis: att patienten inte vill; 

förväntas ha så pass kort överlevnadstid efter återupplivningsförsök eller att chansen 

för att återfå cirkulation är för liten. Mer specifika situationer för att avstå 

livsuppehållande behandling är: att patienten sedan tidigare har känd svår organsvikt 

av ett eller flera organ; grav minnessvikt eller till följd av livshotande tillstånd erhållit 

svåra motoriska handikapp (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2013).   
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Generellt är läkarnas ansvar, för att ta grundade beslut, att ta reda på information om 

patienten och närståendes önskningar och presentera behandlingsalternativ baserat på 

informationen (McAndrew & Leske, 2015). Informationen spelar en viktig roll i 

beslutsfattandet, inte minst för patienten, utan även för närståendes acceptans av 

beslutet (McAndrew & Leske, 2015). Ingen patient är den andra lik och därför bör 

beslutet alltid baseras på individuella bedömningar av varje enskild individ, när 

patienten själv inte kan förmedla sina tankar är närståendes bidrag viktiga (Flannery 

et al., 2016; Svensk sjuksköterskeförening et al., 2013). Grunden för beslutet att avstå 

eller avbryta livsuppehållande behandling, är dock alltid att de inte är till nytta för 

patienten utan skapar onödigt lidande eller ger ett ovärdigt slut på livet (Ingvar et al., 

2009). 

Tydlig dokumentation kring livsuppehållande behandling är av största vikt (Curtis & 

Vincent, 2010; SOSFS 2011:7). I patientens journal ska det finnas uppgifter om: 

ansvarig läkares åsikt gällande livsuppehållande behandling; anledning till 

ställningstagandet; vem som rådfrågats; om samtycke från patienten finns samt vad 

patient och närstående anser om beslutet. Om samtycke från patienten inte är möjligt 

ska det tydligt framgå i journalen varför (SOSFS 2011:7). Vidare, enligt 1, 4 och 6 §, 

kap. 3, i SFS 2014:821 ska det dokumenteras att patient och närstående fått tydlig 

samt anpassad information gällande ställningstagandet. Ett beslut om att avstå 

livsuppehållande behandling är inget definitivt beslut, utan ska kontinuerligt ses över 

(Svensk sjuksköterskeförening et al., 2013). I Socialstyrelsens rapport (2011), anses 

en patient som avlider till följd av beslut om att avsluta eller inte påbörja 

livsuppehållande behandling, avlida på grund av sin sjukdom eller skada. Döden 

anses som naturlig, oavsett om det snabbar på dödsprocessen, eftersom 

livsuppehållande behandling inte hade varit till gagn för patienten (Ingvar et al., 

2009).               

Hantering av beslut rörande patienter som saknar beslutskompetens 

Enligt §1 och 2, kap 4, i SFS 2014:821, står det att hälso- och sjukvård ska ges med 

respekt för patientens vilja och integritet. Efter att patienten har fått information, 

måste patienten ge samtycke, skriftlig, muntlig eller på annat sätt bekräftande, innan 

hälso- och sjukvård ges. Hälso- och sjukvården ska även så långt det är möjligt 

planeras och utföras tillsammans med patienten och med patientens önskningar i 

beaktande, problem uppkommer när patienten saknar beslutskompetens (Birchley et 

al., 2016; SFS 2014:821). I Socialstyrelsens rapport (2011) beskrivs beslutskompetens 

att ha förmåga att ta in information och därefter se de eventuella konsekvenserna av 

besluten. Det finns inga bestämmelser för hur det avgörs om någon är 

beslutskompetent, eller vem som tar beslut åt den som saknar detta inom Sveriges 

lagar (Socialstyrelsen, 2011). Det gör det problematiskt för hälso- och sjukvården att 

ge god vård och respektera patientens önskan, då en patient aldrig får påtvingas vård, 

med undantag för tvångsvård som kräver lagstöd (SFS 2008:415). Patienter som 

saknar beslutskompetens kan enbart medverka i beslutsfattandet i den mån det finns 
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nedskrivna, alternativt dokumenterade, önskemål (Birchley et al., 2016). Ofta 

exkluderas patienter från beslutsfattandet av praktiska skäl, eftersom de saknar 

beslutskompetens, och istället brukar vårdpersonalen vända sig till närstående 

(Birchley et al., 2016). 

Svensk lagstiftning tar också upp skyldigheten att delge information och det står i 

Patientlagen att om det är möjligt, och inte strider mot sekretess eller tystnadsplikt, 

ska närstående vara delaktiga i planering och utförandet av vården (SFS 2014:821). 

Vidare beskriver SFS 2017:30 §2b att patient och närstående har rätt till all 

information som beskrivs i kapitel tre i Patientlagen, till exempel: aktuellt 

hälsotillstånd; behandlingsmetoder; behandlingsalternativ; risker samt möjlighet att 

välja behandlingsmetoder. När det inte är möjligt att ge patienten informationen direkt 

ska den så långt det är möjligt ges till närstående (Curtis & Vincent, 2010; SFS 

2014:821). Svensk sjuksköterskeförening et al. (2013) skriver att vid beslut om 

livsuppehållande behandling där tidigare överenskommelser inte har ägt rum och 

patienten inte är i tillstånd att svara för sig själv, bör vårdpersonal rådfråga 

närstående. Enligt svensk lagstiftning har vårdpersonal ingen skyldighet att handla i 

enlighet med närståendes önskemål om det anses lönlöst för patienten. I slutändan är 

det ansvarig läkare som har sista ordet (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2013). 

Curtis och Vincent (2010) beskriver att närståendes involvering i beslut om 

livsuppehållande behandling varierar i stor utsträckning internationellt. I vissa delar 

av världen är det helt upp till närstående att besluta för patienter som saknar 

beslutskompetens. I länder där närstående inte har en central roll i beslutsfattandet, är 

det läkaren som beslutar. Det är även upp till läkaren att avgöra hur involverade 

närstående ska vara (Curtis & Vincent, 2010).  

Ett problem för närstående i beslutsfattandet är att i många fall diskuteras 

livsuppehållande behandling så sent att patienten inte får möjligheten att själv delta på 

grund av sitt sjukdomstillstånd (Yuen, Reid & Fetters, 2011). Patientens oförmåga att 

delta medför problem då närstående i stor utsträckning saknar adekvat kunskap om 

livsuppehållande behandling, samt har fått för lite information för att kunna ta 

grundade beslut. Resultatet av bristande kunskap leder ofta till att närstående har 

önskemål om fortsatt behandling i tron av att det är vad patienten vill (Yuen et al., 

2011). Diskussioner om risker med livsuppehållande behandling är inte vanligt 

förekommande trots att vårdpersonal har en skyldighet att informera patient och 

närstående om patientens tillstånd och prognos (Curtis & Vincent, 2010; Yuen et al., 

2011).  

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Benzein, Hagberg och Saveman (2017b) beskriver att när personer är en del av 

varandras liv, som en familj är, påverkar en persons livssituation övriga personers 

mående, både positivt och negativt. Vid sjukdom påverkas således samtliga 

familjemedlemmar på ett eller annat sätt, vidare kan på så sätt även familjen ha 
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inverkan på lidande, hälsa och välbefinnande. I dagens hälso- och sjukvård har 

närstående kommit att spela en allt större roll. Närstående har i allt större utsträckning 

blivit delaktiga i och fått ansvar för omvårdnad av patienten. Påfrestningen att vara 

närstående är emotionellt ansträngande i sig. Behöver närstående då dessutom vara 

delaktig i vården, förstärks påfrestningen ytterligare och kan komma att bli en börda. 

Det är därför ofta inte tillräckligt att som vårdpersonal fokusera enbart på patienten, 

utan närstående behöver inkluderas. Möts hela familjen som en enhet av 

vårdpersonalen, kan samtligas kompetens komma till nytta genom att planering av 

vården sker tillsammans med de närstående. Närståendes inverkan på patientens hälsa 

och ohälsa, samt samspel med patienten, benämns familjefokuserad omvårdnad. 

Familjefokuserad omvårdnad kan delas in i två varianter: familjecentrerad omvårdnad 

och familjerelaterad omvårdnad, vilka kompletterar varandra (Benzein et al., 2017b). 

Benzein, Hagberg och Saveman (2017a) skriver att den familjecentrerade 

omvårdnaden utgår från ett systematiskt förhållningssätt, vilket innebär att summan är 

större än delarna, det vill säga att när en del, den insjuknande patienten, förändras så 

påverkar det övriga delar, familjen som helhet. Vikten av att se samspel mellan 

individer och inte enbart se individen, samt att skifta fokus från symtom och diagnos 

till individen och gruppens upplevda hälsa, poängteras. I det systematiska 

förhållningssättet lyfts även teorin om kommunikation och kontroll, som menar att det 

bästa sättet att få kunskap om omgivningen är genom återkoppling om vad som sker. 

Detta sker cirkulärt eftersom en individs beteende både påverkar och påverkas av 

andras beteenden (Benzein et al., 2017a). Benzein et al. (2017b) förklarar att 

familjerelaterad omvårdnad fokuserar antingen till största del på patienten men med 

hänsyn till patientens närstående, eller på närstående och patienten utgör kontext. 

Vanligtvis utgörs den familjerelaterade omvårdnaden av en relation mellan 

vårdpersonal och patient med närstående som kontext. Familjefokuserad omvårdnad 

syftar till att nyttja familjers kunskap och expertis i omvårdnaden (Benzein et al., 

2017b).  

Problemformulering 

Inom hälso- och sjukvården ska patientens självbestämmande och integritet 

respekteras i största möjliga mån. När patienten saknar beslutskompetens kan 

närstående få vara delaktiga i beslutsfattandet kring livsuppehållande behandling. 

Genom att göra en litteraturstudie över närståendes upplevelser att vara delaktiga i 

beslutsprocessen, kan kunskap och förståelse nås för att sjuksköterskor ska kunna ge 

bästa möjliga stöd till de närstående. 

Syfte  

Syftet var att beskriva närståendes upplevelse av att vara delaktiga i beslutsprocessen 

gällande livsuppehållande behandling. 
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Metod  

En allmän litteraturstudie genomfördes och arbetet har utformats med inspiration från 

Fribergs (2017) beskrivning av en allmän litteraturstudie. Metoden användes för att få 

ny och fördjupad förståelse för närståendes upplevelser av att delta i beslutsprocessen 

om livsuppehållande behandling. 

Datainsamling  

Inledningsvis gjordes en allmän litteratursökning för att få en överblick över det valda 

ämnet och syftet. Utifrån vad som hittades vid den allmänna sökningen kunde sökord 

identifieras och en mer strukturerad sökning genomfördes i databaserna Public 

Medline (PubMed), Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) och Psycological Abstracts (PsychINFO). Databaserna valdes eftersom de 

innehåller omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017). Sökningarna gjordes genom 

fritextsökningar eftersom det inte fanns några MeSH termer i PubMed alternativt inga 

CINAHL headings som passade syftet. Sökorden som användes var: ej HLR; 

närstående; livsuppehållande behandling; beslut om livets slutskede och upplevelser 

med motsvarande engelska översättningar: do not resuscitate (DNR); family; 

relatives; surrogates; life sustaining treatments; end of life decision och experience. 

Sökorden redovisas i sökordsöversikten (bilaga A) och kombinationerna av sökorden, 

som genererade resultatartiklar, redovisas i sökhistoriken (bilaga B). För att 

kombinera de valda sökorden användes booleska operatorerna AND och OR. 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att booleska operatorn AND används för 

att smalna av en sökning och göra den mer specifik, genom kombination av de valda 

sökorden. Vidare ger operatorn OR möjligheten kombinera sökorden och sökordens 

synonymer och på så sätt få en bredare sökning. För att komplettera sökningarna 

användes trunkering och citationstecken. Trunkeringar användes för att få fram alla 

former och böjningar av ordet genom att ersätta slutet med en asterisk (Forsberg & 

Wengström, 2013). Citationstecken användes då sökorden skulle vara i anslutning till 

varandra (Karlsson, 2017). Vissa av artiklarna som lästes var dubbletter och hittades 

vid flera sökningar samt i flera databaser, utav 20 lästa artiklar hittades fyra i fler än 

en databas (se bilaga B). 

Inklusionskriterier för artiklarna var: skrivna på engelska; inte äldre än tio år (2009–

2019); refereegranskade och minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Artiklarnas skulle även inrikta sig på vuxna. Exklusionskriterierna 

var: reviewartiklar; artiklar rörande närstående till barn i livets slutskede; eutanasi och 

processen från kurativ till palliativ, då de inte passade syftets inriktning. I samtliga 

databaser valdes åren 2009–2019, däremot framkom en artikel från 2008, trots 

begränsningen, och eftersom artikeln ansågs bra och relevant till syftet inkluderades 

den i resultatet. Totalt granskades 11 artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Samtliga artiklar med ett undantag, som var utav mixad metod, var 

av kvalitativ metod. Artiklarna granskades utifrån den kvalitativa granskningsmallen, 

även den av mixad metod eftersom enbart den kvalitativa delen av resultatet ansågs 
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relevant för syftet. Efter granskning exkluderades två artiklar som inte uppfyllde 

kravet att vara grad II eller I, det vill säga medelhög till hög kvalitet, enligt den 

kvalitativa granskningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003). Det resulterade i nio 

resultatartiklar.  

PubMed 

I databasen PubMed gjordes sex sökningar genom olika kombinationer av sökorden 

för att få fram artiklar (bilaga B). Samtliga sökningar begränsades till: engelska; 

publicerade 2009–2019; ålder 19+ år och ingen reviewartikel. Första sökningen som 

genomfördes var "do not resuscitate” AND famil* OR surrogate* OR relatives, 

sökningen resulterade inte i några resultatartiklar. Sökning två var “life sustaining 

treatment*” AND famil* OR surrogate* OR relatives, 190 artiklar framkom varav 19 

sammanfattningar och 12 artiklar lästes. En artikel valdes därefter ut. Tredje 

sökningen, “end of life decision” AND famil* OR surrogate* OR relatives, 

genererade 239 träffar där 15 sammanfattningar och 11 artiklar lästes och en valdes 

ut. Sökning fyra var densamma som sökning nummer ett men det lades till experienc* 

efter famil* OR surrogate* OR relatives, men inga artiklar valdes ut. Femte 

sökningen var densamma som sökning två men även här lades experienc* till i slutet, 

sökningen genererade ingen ny artikel. I sjätte och sista sökningen användes samma 

sökord som i tredje sökningen men med experienc* i slutet, sökningen genererade 

ingen ny resultatartikel. 

CINAHL 

I enlighet med sökningarna i Pubmed gjordes samma sökningar i CINAHL (bilaga B). 

Begränsningarna i ClNAHL var: research article; refereegranskad; engelska; 

publicerade 2009–2019 samt vuxna personer. Sökning ett resulterade inte i några 

resultatartiklar. Andra sökningen genererade 118 artiklar varav 17 sammanfattningar 

och 15 artiklar lästes. En artikel valdes därefter ut. Den tredje sökningen resulterade 

inte i några resultatartiklar. Sökning fyra resulterade inte i några resultatartiklar.  

Femte sökningen resulterade inte i några resultatartiklar. Sjätte och sista sökningen 

genererade 72 träffar, sex sammanfattningar och tre artiklar lästes. Två artiklar valdes 

därefter ut. 

PsycINFO  

Även i PsychINFO användes likadana sökord med samma kombinationer (bilaga B). 

Begränsningarna i databasen var: refereegranskad; publicerad 2009–2019; 

refereegranskad tidning; engelska samt vuxna 18 år och äldre. Första sökningen 

resulterade inte i några resultatartiklar. Nästa sökning gav 130 artiklar där 11 

sammanfattningar och artiklar lästes. En artikel valdes därefter ut. I tredje sökningen 

kom 179 artiklar fram, av dessa lästes 17 sammanfattningar och 15 artiklar. En artikel 

valdes därefter ut. Sökning fyra genererade inte heller någon ny resultatartikel. 

Sökning fem gav 124 träffar där en artikel valdes ut efter att ha läst 15 
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sammanfattningar och sex artiklar. Sista sökningen gav en användbar artikel av 169 

träffar, efter 15 lästa sammanfattningar och 11 artiklar.  

Databearbetning  

Bearbetningen genomfördes och analyserades med inspiration från innehållsanalys 

(Forsberg & Wengström, 2015). Innan bearbetningen påbörjades diskuterades 

förförståelsen av ämnet. I första hand lästes artiklarna enskilt i sin helhet för att få en 

överblick över innehållet. Därefter diskuterades resultatet för att nå en djupare 

förståelse för vad som lästs och för att få en initial överblick över viktiga 

meningsbärande stycken. Under nästa steg i analysen kondenserades texterna genom 

att det väsentliga relaterat till syftet plockades ut och diskuterades för djupare 

förståelse. Vidare, utifrån det mest väsentliga i texterna, kunde återkommande 

mönster i de utvalda textstyckena identifieras och koder började ta form. Fortlöpande 

genom analysen var det av största vikt att ha det egna syftet i åtanke, för att inte 

komma för långt ifrån frågeställningen. Koderna som var ständigt återkommande i 

texterna skrevs ned i ett dokument och allt eftersom kunde liknande koder grupperas 

till kategorier. Kategorier skrevs ner i dokumentet och markerades med olika färger. 

Dokumentet uppdaterades kontinuerligt på grund av att kategorier och koder ständigt 

utvärderades, ändrades eller byttes ut, till följd av omläsning av materialet. 

Forskningsetiska övervägande 

Etiska övervägande sker kontinuerligt genom hela processen med ett vetenskapligt 

arbete. Kjellström (2017) skriver att detta grundas i etiska lagar, regler och principer 

som finns till vägledning så ingen utnyttjas eller kommer till skada. Nurnbergkodexen 

(1947) beskrivs av Kjellström (2017) vara den första av en rad internationella 

riktlinjer som tydliggör att ingen får komma till skada under experiment. The World 

Medical Association (2013) utvecklade Helsingforsdeklarationen vilket är en samling 

etiska principer för medicinsk forskning. Belmontrapporten (1979) är en samling av 

tre etiska principer: göra-gott-principen; rättviseprincipen och respekt för personer. 

För forskning som tillämpas i Sverige finns lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Enligt 6 § i SFS 2003:460 ska forskning som 

behandlar personuppgifter, som kan innebära fysiskt övergrepp eller kan medföra risk 

för att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt godkännas vid etikprövning 

innan utförandet av studien.  

Samtliga utvalda resultatartiklar har blivit godkända av regionala kommittéer, vilket 

studier bör i enlighet med Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 

2013). Innan studiernas start gavs information ut till deltagarna varefter de fick lämna 

muntlig eller skriftligt godkännande till att delta. På så sätt har samtliga deltagare i 

studierna lämnat informerat samtycke, vilket Helsingforsdeklarationen tar upp (The 

World Medical Association, 2013). Genom tillräcklig information får deltagarna 

underlag för att kunna besluta om de vill vara delaktiga i studien eller inte, och på så 
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sätt bevaras deras autonomi (Belmontrapporten, 1979). Enligt The World Medical 

Association (2013) ska forskarna som utför studien skydda integriteten och behandla 

personuppgifter konfidentiellt. För att behålla konfidentialiteten vid redovisning av 

material har resultatartiklarna använt olika strategier. En del har valt att benämna 

deltagarna som “deltagare”, andra har använt pseudonymer och övriga har valt att 

namnge deltagarna utifrån deras roll till patienten, till exempel dotter. I enlighet med 

Kjellström (2017) finns risker med resultatartiklarnas datainsamling. Riskerna är att 

deltagarna fick avsätta tid och pengar för att delta i intervjuer vilket kan ha varit 

emotionellt påfrestande. Det framkom dock som en fördel i flera artiklar att 

deltagarna genom intervjuerna fick ventilera och diskutera sina händelser, studierna 

gav tid till bearbetning och att göra sin röst hörd. På så sätt har respekt för personen 

bevarats, i enlighet med Belmontrapporten (1979). Eftersom alla studier i 

resultatartiklarna genomförts genom intervjuer var det upp till var och en av 

deltagarna att delge så mycket information som önskades. Nackdel med metoder som 

använder intervjuer är att deltagarna kan anpassa sina svar för att uppfylla forskarens 

önskan på svar och materialet kan anpassas utifrån studiens syfte (Kjellström, 2017).  

Risken med en litteraturöversikt är att värdefull information kan gå förlorad i 

översättningsprocessen. För att inte förvanska informationen med egna erfarenheter 

diskuterades förförståelsen av ämnet (Forsberg & Wengström, 2017). Ingen 

avgörande förförståelse identifierades men diskussionen kring det möjliggjorde en 

medvetenhet kring att det kan komma att färga arbetet och hur det kan undvikas.     

Resultat  

Artiklarna visade på att beslutsprocessen kunde ses utifrån en tidslinje där olika 

upplevelser uppstod vid olika tidpunkter i processen, det vill säga: innan beslutet 

fattas, under beslutsfattandet och efter beslutet är fattat. Utifrån analysen av artiklarna 

framkom tre kategorier med närståendes upplevelser samt tidslinjen i åtanke. 

Kategorierna som framkom var följande: behov av och förståelse av information; 

osäkerhet och rädsla i beslutsfattandet, samt emotionella upplevelser.  

Behov av och förståelse av information  

Närståendes upplevelse underlättades av tydlig, öppen och ärlig information från 

vårdpersonalen (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2011, 2012; Mick, Medvene & 

Strunk, 2011). All Information som framkom från vårdpersonalen, oavsett om den 

framkom i fragment och handlade om små förändringar, bidrog till att en 

helhetsuppfattning kring situationen kunde bildas av närstående (Lind et al., 2011, 

2012). Dock upplevde närstående i två studier att den fragmenterade informationen de 

erhöll till största del bestod av medicinska detaljer, snarare än att diskutera helheten 

kring patienten som individ, vilket inte var till hjälp i beslutsfattandet (Lind, 2019; 

Lind et al., 2012). Närstående beskrev vidare att diskussioner kring samtliga 

perspektiv, så som behandling och risker, underlättade situationen mer än att enbart 
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fokusera på mätbara detaljer (Lind, 2019; Lind et al., 2011, 2012; Mick et al., 2011). 

Det fanns även närstående som beskrev att öppenhet saknades och diskussioner 

gällande prognos upplevdes besvaras med vagt bemötande (Lind et al., 2011, 2012), 

vilket snarare försvårade förståelsen för situationen i sin helhet, en känsla av att 

personalen dolde information var vanligt förekommande (Lind et al., 2012). Ett 

inkluderande och öppet bemötande från vårdpersonalen förberedde närstående på 

beslut som senare i processen behövde tas, dock upplevde många närstående att enda 

gången patientens helhetssituation diskuterades, var under möten med ansvarig läkare 

(Lind et al., 2011; Mick et al, 2011). Det var få närstående som upplevde regelbunden 

kontakt med läkare, som ofta var stressade och hade ont om tid (Lind et al., 2011, 

2012). Närståendes uppfattning var att sjuksköterskorna gav god omvårdnad och 

praktisk hjälp kring patienten, däremot gav de inte den tydliga informationen som 

närstående behövde (Lind et al., 2011, 2012). Ytterligare en aspekt av tydlig 

information var vikten av att vårdpersonal presenterade informationen så att 

närstående förstod den (Kuehlmeyer, Borasio & Jox, 2012; Radwany et al., 2009). 

Närstående ansåg att upplevelsen underlättades av att ha förståelse för patientens 

tillstånd (Lind et al., 2012; Mick et al., 2011; Radwany et al., 2009). Förståelse för 

patientens tillstånd medförde att diskussion om att avsluta livsuppehållande 

behandling, inte kom som en lika stor chock för närstående (Mick et al., 2011; 

Radwany et al., 2009). Utöver förståelse för patientens tillstånd hade även mer 

information om närståendes ansvar krävts, för att få en klarare bild av innebörden av 

deras roll (Mick et al., 2011).  

Förståelsen av mottagen information, om patientens tillstånd, upplevde närstående 

vara beroende av tid för att ta informationen till sig och förstå den (Radwany et al., 

2009; Schenker et al., 2012; Wiegand, 2008). Vidare belyser närstående vikten av att 

vårdpersonal har förståelse för att närstående kan komma till insikt vid olika 

tidpunkter. Ytterligare en aspekt av detta var att informationen var svår att ta till sig 

när de närstående var oklara över huruvida det fanns mer att göra för patienten. 

Hoppet om tillfrisknande gjorde det, trots förståelsen, svårt att släppa taget om 

patienten (Wiegand, 2008). Hoppet om att patienten, mot all förmodan, skulle 

tillfriskna kvarstod länge hos närstående (Schenker et al., 2012; Wiegand, 2008). 

Oavsett om närstående hade förståelse för situationens allvar eller inte, upplevdes 

svårigheter att nå inre insikt och försonas med det eftersom de kände ett behov av mer 

tid att fortsätta hoppas (Lind et al., 2011; Schenker et al., 2012; Wiegand, 2008). 

Wiegand (2008) belyste att för tidiga diskussioner gällande avslutande av 

livsuppehållande behandling, ingav en känsla hos närstående att vårdpersonalen gav 

upp för tidigt. Vidare, när samtalen kring livsuppehållande behandling initierades för 

tidigt, upplevde närstående situationen stressande eftersom de inte var redo att hantera 

beslutsfattandet samt fick ett minskat förtroende för vårdpersonalen (Radwany et al., 

2011; Schenker et al., 2012; Wiegand, 2008). För kort tid för beslutsfattande ledde till 

att närstående blev defensiva och ville fortsätta all form av behandling (Wiegand, 

2008). Närstående menade att tid att nå insikt sågs för många som ett sätt att förena 
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egna, men även andra närståendes, önskningar med patientens (Schenker et al., 

2012).      

Osäkerhet och rädsla i beslutsfattandet 

Utan klar och tydlig information från start upplevde närstående en osäkerhet i rollen, 

eftersom innebörden av att vara närstående i beslutsprocessen blev otydlig (Lind et 

al., 2011, 2012; Mick et al., 2011). Det var av stor vikt för närstående att kunna vara 

delaktiga i beslutsfattandet och kunna framföra patientens önskningar (Lind, 2019; 

Lind et al., 2011). Närstående ansåg sig veta patientens önskningar, dels genom 

tidigare diskussioner kring livsuppehållande behandlingar men också genom 

kännedomen de hade kring patienten, patientens värderingar och tankar kring döden 

(Kuehlmeyer et al., 2012; Lind et al., 2011; Mick et al., 2011; Schenker et al., 2012). 

Tidigare önskningar, nedskrivna eller muntliga, underlättade för närstående vid 

beslutsfattandet, de kunde få klarhet, acceptera beslutet och samtidigt hedra patientens 

önskningar (Buckey & Molina, 2012; Schenker et al., 2012). Det framkom däremot 

att få närstående blev tillfrågade om patientens önskningar, läkarna fokuserade 

generellt på kliniska fynd när de beslutade om att avsluta livsuppehållande behandling 

(Lind, 2019; Lind et al., 2011). Lind (2019) uppmärksammade att närstående 

upplevde att sjuksköterskor och läkare inte tog patientens önskningar i åtanke innan 

beslutet fattades, känslor av att vårdpersonalen glömde bort hur patienten var som 

person uppkom. Närstående hävdade att patientens personlighet var en viktig aspekt i 

beslut om livsuppehållande behandling. För flera närstående uppfattades deras näras 

värderingar och önskningar bland det viktigaste som grund för beslutsfattandet (Lind, 

2019; Schenker et al., 2012) 

Lind et al. (2011) belyste hur åsikterna kring att beslutsfattandet låg hos läkarna 

skiljdes åt hos närstående. En del närstående upplevde att de kunde blivit mer 

involverade och delaktiga i besluten (Lind et al., 2011; Mick et al., 2011). Närstående 

upplevde att när delaktighet inte möjliggjordes så förstod de inte sin roll och 

betydelsen av den i beslutsprocessen. En osäkerhet uppstod hos närstående gällande 

vad som förväntades av dem och innebörden av deras delaktighet behövde förtydligas 

(Lind, 2019; Lind et al., 2012). Det blev en emotionell börda att inte kunna delge sina 

tankar om huruvida livsuppehållande behandlingar ska avslutas eller inte (Lind, 2019; 

Lind et al., 2011). Andra närstående kände trygghet i att beslutet låg hos läkarna, men 

hade behov av att kunna bidra och skulle föredragit att vara mer delaktiga (Lind, 

2019; Lind et al., 2011). Lind (2019) belyste tre olika varianter av delaktighet i rollen 

som närstående i beslutsprocessen och upplevelsen för respektive variant. Den första 

varianten innebar att läkaren endast gav information om att beslutet hade tagits. I 

denna variant kände närstående förtroende för läkarna, att besluten grundades på 

läkarnas yrkesmässiga kompetens. Trots det önskade närstående mer insikt om 

grunden till beslutet (Lind, 2019). När närstående inkluderades marginellt och 

beslutet till mesta del låg hos läkaren, upplevdes osäkerhet i rollen som närstående 

och vad ansvaret innebar (Lind 2019; Lind et al., 2011, 2012). Lind (2019) lyfter även 
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ett annat perspektiv på beslutsprocessen, vilket var att närstående konsulterades 

angående livsuppehållande behandling. Vid konsultationen efterfrågades närståendes 

samtycke till läkarnas beslut, trots knapphändig information kring detaljer om 

grunden för beslutet. För närstående uppfattades denna form av delaktighet som 

krävande. Tidigare under processen hade de inte varit involverade och på så sätt inte 

hunnit skapa sig en uppfattning över hela situationen, utan enbart över de kliniska 

detaljer vårdpersonalen delat med sig av (Lind, 2019; Lind et al., 2011). Tredje 

varianten Lind (2019) nämnde var ett mer idealt tillvägagångssätt att involvera 

närstående när patienten inte kan vara delaktig i beslutet. Genom diskussioner mellan 

närstående och vårdpersonal kunde närstående framföra åsikter och patientens 

önskningar, då närstående ansåg sig veta vad patienten hade velat (Lind, 2019; Lind et 

al., 2011; Mick et al., 2011). Närstående ansåg sig ha ansvar över beslutet men 

eftersom beslutet var delat upplevdes ingen börda (Lind, 2019).  

Känslan av att beslutsprocessen var en berg-och-dalbana beskrevs av närstående i 

studien av Wiegand (2008). Patientens tillstånd kunde skifta vilket gjorde närstående 

osäkra på att avsluta behandling. Närstående kom i de flesta fall till insikt att beslutet 

behövde tas men upplevde trots det svårigheter och motvillighet att ta beslutet 

(Buckey & Molina, 2012; Wiegand, 2008). Det som försvårade beslutsfattandet var 

rädslan för att vara ansvarig för någons bortgång och att bli skuldbelagd av andra 

(Schenker et al., 2012). Vara delaktig och ha ansvar över beslutet kunde kännas som 

en tung börda (Lind, 2019), men genom gemensamt beslutsfattande mellan 

närstående, minskade rädslan för att en enskild närstående skulle bli skuldbelagd för 

beslutet i efterhand (Schenker et al., 2012). Att väga in övriga närståendes åsikter var 

ett sätt att få bekräftelse på att rätt beslut tagits (Mick et al., 2011; Schenker et al., 

2012). Att avsluta livsuppehållande behandling kunde liknas vid att ge upp enligt 

närstående, vilket ingav en rädsla över fel beslut fattats (Lind, 2019; Wiegand, 2008). 

Flertalet av de närstående hoppades därför att patienten skulle gå bort innan det fanns 

ett behov av att ta besluten (Wiegand, 2008). Närstående ville inte välja mellan liv 

och död, de hade hopp kvar och ville ge deras nära en chans (Schenker et al., 2012; 

Wiegand 2008). Rädslan över att stå ansvarig för någons bortgång gjorde att 

närstående försökte undvika beslutsfattandet, vilket resulterade i konflikt mellan 

rädslan för ansvaret och hedra patientens önskningar (Schenker et al., 2012). 

Emotionella upplevelser 

Trots att beslutet om livsuppehållande behandling låg hos läkaren var ansvar och 

skuld något som närstående upplevde, eftersom att i efterhand skuldbeläggas för 

någons bortgång var ett orosmoment hos flera närstående (Lind, 2019; Radwany et 

al., 2009; Schenker et al., 2012). Vidare beskrev närstående den emotionella bördan 

som uppkom efter den känslomässiga balansgången av att behöva ha i åtanke vad som 

är bäst för patienten, och samtidigt övriga i familjen önskningar (Schenker et al., 

2012). Trots vetskapen om att det var patientens önskan och beslutet redan var fattat 

var det plågsamt att släppa taget (Buckey & Molina, 2012; Schenker et al., 2012). 
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Efter beslutet om livsuppehållande behandling fattats, var hopp om att patienten 

mirakulöst skulle återhämta sig vanligt (Buckey & Molina, 2012; Wiegand, 2008). 

Acceptansen av beslutet blev i efterhand svår när närstående såg hur patienten blev 

sämre och sämre och till slut sängliggande, efter avslutad behandling (Buckey & 

Molina, 2012).  

En annan aspekt efter beslutsfattandet var att närstående upplevde att själva beslutet 

var svårt, men att de senare kom till insikt att det var det bästa alternativet för 

patienten (Mick et al., 2011). Generellt upplevde närstående att återberättande av 

deras deltagande i beslutsfattandet underlättade situationen (Mick et al., 2011; 

Schenker et al., 2012). Återberättandet gav en känsla av kontroll över situationen och 

de fick på så sätt bekräftelse att beslutet var det rätta (Mick et al., 2011). Närstående 

beskrev att återberättandet av beslutsprocessen hjälpte dem att lätta på bördan och 

hantera den inre stress de kände efter beslutet var fattat (Schenker et al., 2012). För 

troende närstående hjälpte deras tro att ta sig igenom situationen och acceptera sitt 

beslut. De kunde se en mening med beslutet och inse att det var för en god sak 

(Buckey & Molina, 2012; Schenker et al., 2012). Närstående som inte kunnat 

bearbeta känslor tidigare i processen upplevde att obesvarade frågor uppkom i 

efterhand. Frågor om beslutet varit det rätta och om informationen varit tillräcklig 

innan beslutet fattades var tankar som närstående hade (Lind, 2019; Lind et al., 2011; 

Schenker et al., 2012). De obesvarade frågorna som kvarstod resulterade i 

obearbetade känslor som kunde ta form i en känsla av börda och ilska (Radwany et 

al., 2009).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser och det kan därför ses som 

en styrka att resultatartiklarna var utav kvalitativ design (Henricson, 2017). Vidare 

menar Henricson (2017) att genom användning av kvalitativa artiklar kan 

känslomässiga upplevelser besvaras bättre utifrån syftet jämfört med kvantitativa 

artiklar som fokuserar mer på övergripande resultat. Eftersom artiklarna var 

kvalitativa diskuteras metoden utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelsen 

diskuterades innan studiens början vilket enligt Forsberg och Wengström (2017) är 

viktigt för att undvika att påverka analys och resultat med personliga 

erfarenheter. Diskussion om tidigare erfarenheter stärker pålitligheten och 

trovärdigheten (Henricson, 2017). 

Databaserna som initialt användes var PubMed och CINAHL, dessa databaser stärker 

trovärdigheten eftersom de innehåller omvårdnadsforskning och därför kunde 

generera artiklar som svarade mot studiens syfte (Henricson, 2017). För att stärka 

trovärdigheten ytterligare gjordes även sökningar i PsycINFO. Sensitiviteten samt 
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chanserna att hitta fler artiklar ökar vid användning av flera databaser, vilket i sin tur 

ger ökad trovärdighet (Henricson, 2017). Innan sökningarna genomfördes, bokades ett 

möte med bibliotekarie för att få en genomgång av valda databaser och en överblick 

över deras funktioner. Enligt Forsberg och Wengström (2017) kan detta med fördel 

göras för att lära känna databaserna och få bättre sökningar.     

Genom användningen av specifika sökord kunde relevanta artiklar finnas. Samma 

sökord användes i alla databaser, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. 

Det kan ses som en styrka om sökorden är tillräckligt specifika för att täcka in 

området, men kan på så sätt även bli en svaghet om de inte är specifika nog. 

Sökordskombinationerna ansågs relevanta för syftet då flertalet av studierna framkom 

i samtliga databaser, vilket kan tyda på hög sensitivitet och därmed ökar 

trovärdigheten enligt Henricson, (2017). För att kombinera sökorden användes 

booleska operatorerna OR och AND, trunkering användes för att få samtliga varianter 

av orden. Specificiteten stärks på så sätt enligt Henricson (2017) då inga artiklar 

förbises. Kombination av fritextsökning och ämnesordsökning ökar specificiteten 

(Henricson, 2017). Endast fritextsökningar användes, då det inte fanns några relevanta 

ämnesord som passade syftet, vilket kan ses som en svaghet. 

Samtliga artiklar var refereegranskade vilket stärker trovärdigheten. Tanken med att 

artiklarna inte skulle vara äldre än tio år var att ingen gammal forskning skulle 

användas till resultatet. Däremot kom en artikel från 2008 med, trots 

inklusionskriteriet 2009–2019, och efter granskning ansågs artikeln vara relevant nog 

att inkluderas i resultatet. Ett kriterium vid granskningen var att artiklarna skulle vara 

minst grad två enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Initialt granskades 

artiklarna enskilt och därefter diskuterades resultat av granskningen gemensamt. 

Genom diskussion och genomgång av granskningarna gemensamt stärks 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Efter granskning av artiklarna återstod nio artiklar 

som uppfyllde kriterierna och som passade syftet. Tre utav artiklarna hade en 

gemensam författare som hade använt sig av samma intervjuer som datainsamling, 

vilket kan anses som en svaghet. Samtliga inkluderades trots det eftersom de hade 

olika frågeställningar och därmed olika inriktning, alla tre passade syftet med studien 

på olika vis. Dessutom beskrevs det tydligt i respektive artikel hur och varför deras 

resultat inte påverkades av detta. Analysen av samtliga nio utvalda artiklar 

genomfördes både enskilt och gemensamt. Initialt granskades artiklarna enskilt i sin 

helhet och därefter gemensamt, vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 2017). 

Arbetet har granskats av utomstående under grupphandledning vilket stärker både 

pålitlighet och trovärdighet (Henricson, 2017). Risken att data färgas av egna 

erfarenheter minskar när utomstående granskar arbetet, eftersom hela arbetet 

granskats av andra, ökar på så sätt bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  
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Resultatartiklarna i litteraturstudien är från USA och Norge med undantag från en 

som är från Tyskland. Genom att använda artiklar från olika länder kan en bredd ges 

till studien med flera olika synvinklar på närståendes roll i beslutsfattarprocessen. 

Artiklar från flera olika länder påverkar på överförbarheten (Henricson, 2017). Olika 

länder har olika kulturer och lagar kring närståendes delaktighet. På så sätt kan 

överförbarheten bli svårare till andra länder vilket var till nackdel i studien. Eftersom 

ingen av artiklarna var från Sverige kan det vara svårt att överföra resultatet till 

svenska kontexter. Däremot var tre artiklar från Norge vilket kan anses ha likt 

sjukvårdssystemet som i Sverige. Samtliga artiklar tog upp etiska aspekter och var 

etiskt granskade av regionala etiska kommittéer.  

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att innan beslut ska fattas upplevde närstående ett stort behov 

av tydlig och ärlig information samt tid att nå insikt och ta informationen till sig. 

Närstående beskrev att det fanns en osäkerhet i rollen och vad som förväntades av 

deras delaktighet och att det fanns en rädsla för vad ansvaret innebar. Efter besluten 

var tagna kände många en emotionell börda som grundades i känslan av att fel beslut 

tagits eller att inte varje möjlighet utforskats. Den emotionella bördan lindrades 

genom insikt av att det var vad patienten hade velat samt att beslutet delades av 

samtliga närstående.    

Resultatet i denna studie visade att närstående kände ett behov av information 

gällande hela situationen kring patienten, inte enbart kliniska fynd, de upplevde även 

att vårdpersonal, och sjuksköterskor i synnerhet, var vaga i sin kommunikation (Lind, 

2019; Lind et al., 2011, 2012). I en studie av Yuen et al. (2011) beskrivs det att 

närståendes avsaknad av adekvat kunskap och otillräcklig information, påverkar 

närståendes förmåga att kunna ta grundade beslut. Detta strider dock mot studien av 

Curtis och Vincent (2010) som påstår att vårdpersonalen har en skyldighet att 

informera närstående om exempelvis prognos och risker. Det går även emot en studie 

av McAndrew och Leske (2015) som beskriver att ett av läkarnas ansvar är att samla 

in tillräcklig information, för att kunna ta grundade beslut om livsuppehållande 

behandlingar, och därefter presentera detta för patient och närstående. Även svensk 

lagstiftning beskriver att så långt det är möjligt, och inte strider mot sekretess, ska 

närstående involveras och informeras (SFS 2014:821). En tidigare studie av Schenker 

et al. (2013) belyser närståendes förmåga att hantera svår eller prognostisk 

information, närstående upplevde att bästa sättet att hantera informationen var genom 

tydlig information om behandling och prognos. Även i en tidigare studie från 2003 

samt en ny från 2018 visade resultatet att närstående behövde ärlig och all information 

för att nå insikt om patientens tillstånd (Laryionava et al., 2018; Norton et al., 2003). 

Informationen från vårdpersonal fokuserar dock främst på fysiska förändringar som 

patienten kommer genomgå efter avslutad livsuppehållande behandling, många 

sjuksköterskor upplever det svårt att delge annan information så som prognos 

(Coombs, 2017). Sjuksköterskans svårigheter att delge prognostisk information 
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belyser en möjlig orsak till den vaga kommunikation närstående upplevde. Annan 

forskning visar att sjuksköterskor oftast inte deltar i beslutsprocessen, vilket är 

ytterligare en faktor i den vaga kommunikationen med närstående (Flannery et al., 

2016). En ny sammanställning av studier visar att det är av största vikt för 

sjuksköterskor att förbereda närstående på processen med avslutande av 

livsuppehållande beslut, vilket görs genom information (Coombs, 2017). Coombs 

(2017), fastslår också att förståelse för situationen och informationen är en viktig del i 

processen om livsuppehållande behandling för närstående. En slutsats som kan dras är 

att vårdpersonal måste våga kommunicera med närstående även om informationen är 

svår eller negativ. Det ger närstående en möjlighet att i ett tidigt skede förstå 

situationen och börja sorgeprocessen.     

Tid att nå insikt var något många närstående upplevde att de behövde för att kunna 

vara delaktiga i och acceptera beslutet, vilket framkom i resultatet (Radwany et al., 

2009; Schenker et al., 2012; Wiegand, 2008). En studie av Laryionova (2018) visar att 

närstående ofta är oförberedda i beslutsprocessen då de inte hunnit sätta sig in i 

situationen. Coombs (2017) menar att närstående måste ges tid att acceptera 

situationen för att på så sätt förstå att patienten kan få ett värdigt avslut. En studie av 

Yuen et al. (2011) stärker resultatet, att för tidiga diskussioner om livsuppehållande 

behandling innebär att närstående vill fortsätta all form av behandling. Anledningen 

till fortsatt behandling var rädsla att ta fel beslut och att inte följa patientens 

önskningar (Yuen et al., 2011). Vårdpersonal kan behöva skjuta upp beslutsfattandet 

för att invänta närståendes insikt, och för att de ska få chansen att komma över den 

värsta chocken (Scheunemann, Arnold & White, 2012). Tid att nå insikt är en viktig 

aspekt för närstående, vilket vårdpersonal måste ta i beaktande, trots den ofta stressiga 

miljön inom vården. 

Vikten av att närstående involveras, förstår sin roll och sitt ansvar i beslutsprocessen, 

framkom i resultatet (Lind et al., 2011, 2012; Mick et al., 2011). Likaså visar 

forskning av Scheunemann et al. (2012) att utan förståelse kan närstående få fel bild 

av sin roll och betydelsen av den. För att vägleda närstående i rollen bör vårdpersonal 

belysa att närståendes åsikter är viktiga, men patientens önskningar bör komma i 

första hand (Scheunemann et al., 2012). Benzein et al. (2017b) hävdar å andra sidan 

att, i enlighet med familjefokuserad omvårdnad, bör närståendes kunskap om 

patienten nyttjas för att förbättra omvårdnaden. Slutsatsen som kan dras med stöd från 

Scheunemann et al. (2012) och resultatet är att närstående hade behövt mer 

information från vårdpersonal genomgående i beslutsprocessen. 

Vikten för närstående att vara delaktiga i beslutsprocessen och kunna framföra 

patientens önskningar och hur patienten var som person framkom i resultatet (Lind, 

2019; Lind et al., 2012; Schenker et al., 2012). Forskning visar på att sjuksköterskor 

upplevde närståenderollen som viktig, ibland viktigare än patientens roll genom att de 

var delaktiga i beslutsprocessen och samtidigt var ett stöd för patienten (Laryionava et 
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al., 2018). Även den familjefokuserade omvårdnaden beskriver hur närstående har 

kommit att spela en allt större roll i omvårdnaden. Likaså visar den familjefokuserade 

omvårdnaden att hela familjen påverkas av att en familjemedlem blir sjuk och därav 

behöver närstående inkluderas mer (Benzein et al., 2017a). Enligt svensk lagstiftning 

ska närstående vara delaktiga i planering och utförandet av vården i den mån det går 

och inte strider mot sekretess eller tystnadsplikt (SFS 2014:821). Enligt den 

familjefokuserade omvårdnaden menar Benzein et al. (2017b) att om hela familjen 

möts som en enhet av vårdpersonalen, kan samtligas kompetens komma till nytta 

genom att planering av vården sker tillsammans. På så sätt kan patientens och 

närståendes önskningar tas i beaktande, i enlighet med vad resultatet visade. I en 

studie av Scheunemann et al. (2012) beskrivs det att vårdpersonal anser att för att 

kunna ta det rätta beslutet och respektera patienter som saknar beslutskompetens, 

behöver de veta vad närstående tror att patienten hade önskat. Beslutet behöver 

baseras på kunskap om patientens värderingar och hur patienten är som person, den 

kunskapen nås genom närståendes insikt. Vårdpersonalen vill, genom samtal med 

närstående, förstå vad patienten anser är livskvalitet och utforma behandlingsplaner 

utifrån det. Det är i kontrast mot vad närstående faktiskt upplever, vilket framkom i 

resultatet. I studien av Laryionova et al. (2018) upplevde vårdpersonalen dock 

problematik i vissa fall där närstående skulle involveras. I kontrast mot vad som 

framkom i resultatet kunde vårdpersonal uppleva att patienter, med egen 

beslutskompetens, blev påtvingade och påverkade av närstående att ta vissa beslut. 

Patienter ville uppfylla närståendes önskningar, behaga familjen och satte därför sina 

egna åsikter åt sidan (Laryionova et al., 2018).  

I resultatet framkom det att med ansvaret att vara delaktig i beslutsprocessen 

upplevdes en emotionell börda i form av skuld och rädsla (Schenker et al., 2012). 

Likaså kunde vårdpersonal i en ny studie se en emotionell börda hos närstående 

involverade i beslutsprocessen (Laryionova et al., 2018). Forskning från 

Scheunemann et al. (2012) visar att närståendes starka känslor kan påverka förmågan 

att fatta beslut. Närståendes rädsla över att vara ansvariga för patientens bortgång kan 

leda till att de försöker undvika beslutet (Scheunemann et al., 2012). För närstående 

upplevs att se patienten i ett livshotande tillstånd som en krissituation, de behöver på 

så sätt tas om hand och få stöd av vårdpersonalen att hantera krisen (Laryionova, 

2018). Ingen artikel i resultatet belyser stöd efter eller i beslutsfattandet för 

närstående, däremot lyfter sjuksköterskor i forskning av Laryionova et al. (2018), att 

familjer hade behövt psykologiskt stöd när patienten är döende. Även Scheunemann 

et al. (2012) belyser vårdpersonalens ansvar att prata öppet om känslor, uttrycka 

empati och ta hjälp av professioner specialiserade för känslomässigt stöd till 

närstående. 

Konklusion 

Närstående upplevde att de fick för lite information från vårdpersonalen och den 

information som de fick var fragmenterad och knapphändig. De tyckte att 
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vårdpersonalen fokuserade på kliniska detaljer, inte på patientens tillstånd och 

prognos i helhet. Närstående behövde tid att nå insikt och förstå situationen i sin 

helhet innan beslut kunde fattas. Utan tid till förståelse togs ogrundade och stressade 

beslut samt förtroendet för vårdpersonalen minskade. En osäkerhet i rollen som 

närstående, uppstod när de inte blev involverade av vårdpersonalen i beslutsprocessen 

samt när förståelsen för vad de kunde bidra med saknades. Rädsla för ansvar upplevde 

närstående under beslutsfattandet. De var rädda att bli skuldbelagda av andra 

närstående samt upplevde rädslan av att ge upp för fort. Skuld var även något 

närstående upplevde som en emotionell börda efter beslutet var fattat. Skuldkänslor 

över att fel beslut fattats eller att patienten och övriga familjemedlemmars önskningar 

inte balanserats tillräckligt med egna övertygelser, var emotionellt påfrestande för 

närstående.  

Implikation  

I beslutsprocessen gällande livsuppehållande behandling är det främst läkaren samt 

närstående som har den största rollen, när patienten inte kan besluta för sig själv. 

Däremot är det sjuksköterskan som tar hand om patientens omvårdnad och har den 

mesta kommunikationen med närstående. Därav är det viktigt att sjuksköterskor, trots 

avsaknad av direkt medverkan i beslutet, förstår närståendes upplevelser, för att kunna 

erbjuda stöd till dem. I studiens resultat beskrivs närståendes upplevelser vilket kan ge 

en fördjupad kunskap för sjuksköterskor och underlätta i arbetet kring patient och 

närstående. I resultatet framkommer brist på kommunikation och information från 

sjuksköterskor vilket är något som kan förbättras i dagens vård. För att förbättra 

kommunikationen mellan patienten, närstående och sjuksköterskan behöver 

sjuksköterskan större inblick i beslutsprocessen och konsekvenserna. Likaså behövs 

mer kunskap hos sjuksköterskor genom utbildning om krishantering och 

kommunikation. I sjuksköterskeutbildningen bör därför mer fokus ligga på 

kommunikation med närstående generellt och även med närstående som går igenom 

en kris. Kunskap om närståendes upplevelser och känslor kring svåra beslut och 

krissituationer behövs, för att lättare kunna förmedla information anpassad till 

situationen och ge rätt stöd i beslutsprocessen. För närstående kan denna studien bidra 

till förståelse för processen och sätt att hantera den. För att närstående ska uppleva en 

trygghet i rollen och deras medverkan finns behov av mer information och stöd från 

vårdpersonal. Detta underlättar tiden efter beslutet när patienten närmar sig döden och 

på så sätt närståendes sätt att hantera känslor. Landsting och kommuner bör 

implementera forskning för att nå standardiserade riktlinjer för närståendes 

involvering samt för stöd till närstående. Samhället bör möjliggöra en mer 

familjefokuserad omvårdnad genom lättare tillgång till information för närstående och 

möjlighet till familjemöten. Sammanfattningsvis behövs mer kommunikation 

vårdpersonalen emellan och mellan vårdpersonalen och närstående för en bättre vård. 

God och informativ kommunikation kan ses som nyckeln till att underlätta 

närståendes negativa upplevelser av situationen. Behov av mer forskning i området 
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finns, särskilt gällande kommunikation med närstående om svåra beslut. Ytterligare 

forskning behövs även gällande stöd för beslutsfattande närstående.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

Ej återupplivning Do not resuscitate Do not resuscitate Do not resuscitate 

Närstående 
Surrogate* OR famil* OR 

relatives 

Surrogate* OR famil* OR 

relatives 

Surrogate* OR famil* OR 

relatives 

Livsuppehållande 

behandling 
Life sustaining treatment* Life sustaining treatment* Life sustaining treatment* 

Beslut i livets slutskede End of life decision* End of life decision* End of life decision* 

Upplevelser Experienc* Experienc* Experienc*  



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökordshistorik  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-21 CINAHL 

"do not resuscitate” AND famil* 

OR surrogate* OR relatives  

Limits: Research article, peer 

reviewed, english language, 2009–

2019, age group: all adults  

 90 8 4 0(1*) 

2019-10-21 PubMed 

“life sustaining treatment*” 

AND famil* OR surrogate* OR 

relatives  

Limits: English, publications date: 

10 years, ages: adult: 19+ years, no 

review article 

 190 19 12 1(2*) 

2019-10-21 CINAHL 

“life sustaining treatment*” 

AND famil* OR surrogate* OR 

relatives  

Limits: Research article, peer 

reviewed, english language, 2009–

2019, age group: all adults 

 118 17 15 1(2*) 

2019-10-21 PsycINFO 

“life sustaining treatment*” 

AND famil* OR surrogate* OR 

relatives 

Limits: Peer reviewed, publication 

date: 2009–2019, peer reviewed 

journal, english, adulthood (18yrs 

& older) 

 130 11 11 1(2*) 

2019-10-21 PubMed 

”end of life decision*” AND 

famil* OR surrogate* OR relatives 

Limits: english, publication date: 

10 years, ages: adult: 19+ years, no 

review article 239 15 11 1(2*) 

2019-10-21 CINAHL 

“end of life decision*” 

AND famil* OR surrogate* OR 

relatives 

Limits: Research article, peer 

reviewed, english language, 2009–

2019, age group: all adults 

 121 10 6 0(1*) 

2019-10-21 PsycINFO 

”end of life decision*” AND 

famil* OR surrogate* OR relatives 

Limits: Peer reviewed, publication 

date: 2009–2019, peer reviewed 

journal, english, adulthood (18yrs 

& older) 

 179 17 15 1(1*) 
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* = antal dubbletter som sökningen genererade   

2019-10-21 CINAHL 

"do not resuscitate” AND famil* 

OR surrogate* OR 

relatives experienc* 

Limits: Research article, peer 

reviewed, english language, 2009–

2019, age group: all adults  

 86 5 3 0(1*) 

2019-10-21 PubMed 

“life sustaining treatment*” 

AND famil* OR surrogate* OR 

relatives experienc*  

Limits: English, publications date: 

10 years, ages: adult: 19+ years, no 

review article 171 14 10 0(1*) 

2019-10-21 CINAHL 

“life sustaining treatment*” 

AND famil* OR surrogate* OR 

relatives experienc*  

Limits: Research article, peer 

reviewed, english language, 2009–

2019, age group: all adults 

 112 15 14 0(2*) 

2019-10-21 PsycINFO 

“life sustaining treatment*” AND 

famil* OR surrogate* OR relatives 

experienc*  

Limits: Peer reviewed, publication 

date: 2009–2019, peer reviewed 

journal, english, adulthood (18yrs 

& older) 

 124 15 6 1(1*) 

2019-10-21 PubMed 

”end of life decision*” AND 

famil* OR surrogate* OR relatives 

experienc*  

Limits: english, publication date: 

10 years, ages: adult: 19+ years, no 

review article 231 12 7 0(2*) 

2019-10-21 CINAHL 

“end of life decision*” AND 

famil* OR surrogate* OR relatives 

experienc* 

Limits: Research article, peer 

reviewed, english language, 2009–

2019, age group: all adults 

 72 6 3 2(1*) 

2019-10-21 PsycINFO 

”end of life decision*” AND 

famil* OR surrogate* OR relatives 

experienc* 

Limits: Peer reviewed, publication 

date: 2009–2019, peer reviewed 

journal, english, adulthood (18yrs 

& older) 

 169 15 11 1(1*) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Buckey, J. W. & Molina, O. (2012). Honoring patient care preferences: surrogates speak. Omega - 

journal of death and dying, 65, 257–280. doi:10.2190/OM.65.4.b 

Land  

Databas 

USA. 

PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att förstå hur närstående skapade mening och hur de förstod verkligheten 

med beslutsfattarprocessen för att utveckla strategier för att möta behoven närstående kräver i 

beslutfattarprocessen. 

Metod:  

Design 

Mixad metod. 

Grounded theory. 

Urval Rekrytering av deltagare till studien gjordes i centrala Florida på tre sjukhus, två hospice och tre 

serviceboende efter godkännande från universitet att genomföra studien. Kriterier i studien för de 

närstående var att de skulle vara aktiva i beslutsfattarrollen och tog beslut gällande 

livsuppehållande behandling. Totalt deltog 59 närstående. 

Datainsamling Datainsamling i form av intervjuer gjordes så fort som möjligt efter beslutsfattande gällande 

livsuppehållande behandling. Inga formella register fanns över de närstående som var delaktiga i 

beslutsprocessen så anställda på avdelningarna rekryterades och utbildades i datainsamling för att 

underlätta i processen att hitta lämpliga kandidater till studien och utföra datainsamlingen. Den 

insamlade datan skickades till forskarna därefter. 

Dataanalys Dataanalys gjordes utifrån grounded theory genom kontinuerlig jämförelse av data, analys och 

teorier. Materialet analyserades kronologiskt efter insamlingen genom olika kodningsstrategier för 

att slutligen komma fram till teman. Innehållsanalys användes för att beskriva fenomen och 

identifiera profiler. 

Bortfall Totalt fanns 132 potentiella deltagare.   

Slutsats En förväntad ökning av sjukdomar och diagnoser finns, speciellt demensrelaterade sjukdomar på 

grund av ökad livslängd. Att hedra rätten till att välja individuell medicinsk behandling kommer 

att behöva förlita sig mer på patientens närstående. För att förbereda för denna förändring måste 

program utformas för att förbereda närstående i rollen å patientens vägnar. Vårdpersonal kan 

arbeta mer tillsammans med närstående i processen gällande beslut om livsuppehållande 

behandling och erbjuda dem stöd och utbildning som identifierats i studien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Kuehlmeyer, K., Borasio. G. D. & Jox, R. J. (2012). How family caregivers’ medical and moral 

assumptions influence decision making for patients in the vegetative state: a qualitative interview 

study. Journal of Medical Ethics, 38, 332–337. doi:10.1136/medethics-2011-100373 

Land  

Databas 

Tyskland. 

CINAHL. 

Syfte Syftet var att utforska vilken roll avancerade vård, muntligt uttryckta önskningar, eller den antagna 

önskan hos patienter i vegetativt tillstånd har för familjens beslut om livsuppehållande behandling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval 14 närstående till tolv patienter i vegetativa tillstånd valdes ut med hjälp av (1) sjuksköterska på 

ett vårdhem specialiserad för rehabilitering för patienter i vegetativa tillstånd, (2) en läkare som 

arbetar rikstäckande med poliklinisk vårdtjänst, (3) ärendehanteraren över rikstäckande poliklinisk 

vårdtjänst och (4) en rådgivare för familjer som tar hand om allvarligt funktionshindrade patienter. 

Genom brev eller direkt kontakt bjöds närstående in till att delta i studien. För att få en bredd till 

studien valdes närstående med olika relationer till patienten, patienter med olika långa 

sjukdomstillstånd och olika typer av vårdhem ut. Kriterier på patienter var att prognosen för 

förbättring skulle vara låg eller osannolik och att närstående talade tyska. Totalt deltog 14 

närstående. 

Datainsamling En psykolog och en doktor med tidigare erfarenheter av att utföra kvalitativa intervjustudier 

utförde intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna utfördes under tre månader med fokus på 

beslut om livsuppehållande behandling och kunskap och bördan som diagnosen innebar. 

Intervjuerna utfördes i vårdhemmen och på universitets sjukhuset där forskarna arbetar och 

spelades in för att sedan transkriberas. Meningsfulla delar som kunde svara på frågan ‘Hur tar 

närstående till patienter i det kroniska vegetativa tillståndet i beaktning 

Dataanalys De inspelade och transkriberade intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsfulla delar valdes ut som svarade på frågan ‘Hur tar närstående till patienter i kronisk 

vegetativt tillstånd i beaktning om tidigare uttryckta önskningar och förväntade önskningar om 

livsuppehållande behandling. Hela materialet analyserades och sorterades in i kategorier genom 

olika kodningar. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats En motsättning mellan lagliga och etiska normer kunde identifieras. Teoretisk bör ansvarig 

närstående informera om patientens önskan. Praktiskt togs besluten av närstående utifrån deras 

egna önskningar och viljor och inte patientens. Synen på livsuppehållande behandling skiljer sig åt 

mellan patienter och närstående. Närstående ser det som grundläggande vård som inte kan 

avböjas. Det identifierades även en grupp av närstående som var osäkra på att ta beslut som inte 

kunde tas tillbaka. De närstående behöver stöd i form av information och strukturerad 

kommunikation vid dessa beslut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Lind, R. (2019). Sense of responsibility in ICU end-of-life decision: Relatives’ experiences. 

Nursing Ethics, 26, 270–279. doi:10.1177/096973301770369  

Land  

Databas 

Norge  

PubMed. 

Syfte Att utforska och beskriva närståendes upplevelser av ansvar under beslutsfattandeprocessen på en 

intensivvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Narrativ analys. 

Urval Urvalet bestod av de närmast närstående till en patient som avlidit inom ett år, där både närstående 

och patient är över 18 år gamla. Närstående skulle ha besökt patienten dagligen och i patientens 

journal ska det vara dokumenterat om beslut att avsluta behandling. Familjer som blivit tillfrågade 

om tillåtelse gällande organdonation exkluderades. Totalt deltog 21 närstående. 

Datainsamling Lokala forskningskoordinatorer från fyra stora norska intensivvårdavdelningar valde ut passande 

deltagare från patientdatabasen från varje intensivvårdsavdelning. Intervjuer utfördes sedan med 

de närstående som accepterat att vara med och skrivit på skriftligt samtycke. Intervjuerna utfördes 

i deltagarnas hem och varade i 60–90 minuter. Hela intervjuerna spelades in och skrevs ner. 

initialt var frågorna öppna och uppmuntrade deltagarna till berättande. I nästa fas riktades frågorna 

in på att passa de teman som uppkom från deltagarnas berättelser. En intervjuguide användes för 

att säkerställa att inga ämnen missades. 

Dataanalys Sekundäranalys av insamlad data från en tidigare studie. Intervjuerna som tidigare transkriberats 

undersöktes och specifika teman hittades. 

Bortfall Totalt uppfyllde 53 närstående kraven och fick information om studien.  

Slutsats Resultatet indikerar att familjens känsla av ansvar gentemot patienten är baserad på mänskliga 

förhållande grundade på ömsesidigt beroende. Deras upplevda moraliska ansvar kräver 

känslomässig uppmärksamhet och positiv dialog för att särskilja det relationsmässiga ansvaret mot 

det formella beslutsfattande ansvaret. Det delade ansvaret om patienten med läkare och 

sjuksköterskor tyckte familjerna var en bra erfarenhet och ett ansvar som de kände att de kunde 

axla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Lind, R., Lorem, F. G., Nortvedt, P. & Hevrøy, O. (2011). Family members’ experiences of “wait 

and see” as a comunication strategy in end-of-life decisions. Intensive Care Medicine, 37, 1143–

1150. doi: 10.1007/s00134-011-2253-x 

Land  

Databas 

Norge 
CINAHL.  

Syfte Syftet med studien är att undersöka familjemedlemmarnas upplevelser av beslutsprocessen i livets 

slutskede i de norska intensivvårdsavdelningar för att fastställa till vilken grad de kände 

inkluderade i beslutsprocessen i livets slutskede och om de fick nödvändig information. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory. 

Urval Urvalet av deltagare gjordes på intensivvårdsavdelningar på tre universitetssjukhus och ett 

distriktssjukhus. Sjukhusen valdes utifrån antalet platser, mer än åtta platser och att de skulle vara 

generell intensivvårdsavdelning. Deltagarna hämtades genom intensivvårdsavdelningarnas 

databaser av lokala forskningskoordinatorer. Inklusionskriterierna var att närstående och patient 

skulle vara äldre än 18 år, beslutet om att avsluta livsuppehållande behandling fanns dokumenterat 

i journalen och att patienten inte var anmäld till organdonation. De utvalda närstående som 

uppfyllde kriterierna fick godkänna sin medverkan genom ett skriftligt intyg till en utav forskarna.  

Totalt intervjuades 27 närstående. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes av en utav forskarna, tre till tolv månader efter patientens 

bortgång med patientens närstående. Intervjuerna inleddes med öppna frågor om vad som skett 

och därefter frågor utifrån teman, Intervjuerna spelades in då de pågick i 60–90 minuter och 

därefter transkriberades de av forskaren och en professionell skribent. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades omgående av två forskare genom strukturanalys för att få en överblick. 

Vid genomgång av intervjuerna kunde mönster påträffas och på så sätt utveckla teman.  Forskarna 

utarbetade memos som gjorde att koder kunde identifieras och sedan jämföras med varandra i de 

olika intervjuerna för att få fram de koder som var mest användbara för att kategorisera datan. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Familjer till patienter på intensivvårdsavdelningarna uttryckte behov av klar och tydlig 

information om patientens tillstånd och prognos samtidigt som de ville ha hopp om förbättring. 

Familjerna upplevde att informationen var svår att förstå och ta till sig och att “vänta och se” 

användes för att undvika komplicerade frågor och skjuta upp det oundvikliga beslutet. De flesta 

medverkande upplevde att besluten togs utan samråd med dem och var påskyndat. Detta indikerar 

på att inte tillräckligt med uppmärksamhet läggs på patienten och familjens autonomi. Studien 

föreslå att vårdpersonal på intensivvårdsavdelningarna i Norge ska föra en diskussion om hur de 

kan involvera familjerna i beslutsfattandet och förbättra kommunikationen i teamen men också 

mella teamen och familjerna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 5 

 

 

 

Referens Lind, R., Lorem, F. G., Nortvedt, P. & Hevrøy, O. (2012). Intensive care nurses’ involvement in 

the end-of-life process - perspectives of relatives. Nursing ethics, 19, 666–676. 

doi:10.1177/0969733011433925 

Land  

Databas 

Norge. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva hur familjer upplevde sjuksköterskans roll i beslutsprocessen 

om livets slutskede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Narrativ analys. 

Urval Rekrytering av deltagare gjordes på fyra universitetssjukhus med intensivvårdsavdelningar större 

än åtta platser. En lokal koordniator valde ut närstående ur databasen. Kriterierna på urvalet var 

närstående och patienter skulle vara över 18 år, närstående besökte ofta patienten, journal över om 

att avsluta eller fortsätta livsuppehållande behandling fanns dokumenterat och patienter har inte 

valt att bli organdonator. Totalt deltog 27 närstående. 

Datainsamling Cirka en och en halv timma långa intervjuer gjordes, ofta i de närståendes hem. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades av en av forskarna och en professionell transkriberare. Efter 

genomgång av deltagarnas skriftliga inlämnade material fortsatte intervjun med narrativa frågor 

om vad som skett och upplevelser. En semistrukturerad intervjuguide användes för att få en mer 

detaljerad bild. 

Dataanalys Insamlad data analyserades i flera steg genom narrativ analys. Teman identifierades genom 

tematisk analys för att få en överblick. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Denna studie visar de etiska konsekvenserna av sjuksköterskans vaga kommunikation med 

familjer i intensivvårdsavdelningarna. Familjerna saknar längre dialoger om hur framtiden ser ut. 

Denna studien lyfter även att sjuksköterskor inte ska vara bundna till sin roll i omvårdnad, mer 

kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare och familjerna är att eftersträva. Genom att 

involvera sjuksköterskor mer i kommunikation ökar inte bara informationsprocessen, det ökar 

även sjuksköterskors bidrag till den kliniska beslutsfattande processen genom information om 

patientens kliniska situation och tillstånd. På detta sätt kommer patientens omvårdnad och 

omvårdnad kring familjen att gå hand i hand och resulterar i delad beslutsfattning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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Referens Mick, K., Medvene, L. J. & Strunk, J. H. (2011). Surrogate decision making at end of life: sources 

of burden and relief. Journal of Loss & Trauma, 8, 149–167. doi:10.1080/15325020305873   

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO. 

Syfte Syftet var att lära sig mer om källan till bördan och det som lindrar under processen av 

beslutsfattande. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Ej angivet. 

Urval För att delta behövde deltagarna möta kriterierna: a) varit beslutsfatare åt en patient medan 

patienten varit i livet, men att patienten inte längre lever, b) varit i nära relation till patienten 

(exempelvis gifta, förälder, barn, släkting, eller partner), c) över 21 år gammal och d) pratar 

engelska. Förmyndare exkluderades. Totalt deltog 12 närstående.  

Datainsamling Forskningskoordinatorer rekryterade deltagare från en medicinsk intensivvårdsavdelning och från 

ett hospice. Initialt granskades dokumentation om dödsfallet för att hitta fall som mötte kriterierna, 

därefter kontaktades den ansvariga läkaren för att få tillstånd att kontakta de närstående. De 

närstående, efter givet tillstånd, kontaktades sedermera och frågades om de ville delta. 

Koordinatorn skickade ett brev med information om studien till de närstående som gick med på att 

delta och tid för intervju bokades genom att forskarna ringde deltagaren direkt. Varje deltagare 

fick även ett manus på intervjufrågorna för att få möjlighet att förbereda sig. Manuset utgjorde 

grunden för intervjuerna men själva utförandet var flexibelt och anpassades till varje enskild 

deltagare beroende på situation och svar. Intervjuerna bestod av sex sektioner där första innehöll 

specifika detaljer, den andra om beslutsprocessen, tredje handlade om faktorer som gjorde 

beslutfattande lättare/svårare, femte sektionen var om vad som kan ha gjort beslutsfattande mer 

glädjande, och sista handlade om vilka råd närstående hade till andra beslutsfattande närstående. 

Dataanalys Den första författaren gjorde en övningsintervju för att få en överblick över frågorna och formatet 

och för att utveckla kodkategorier. Allt eftersom fler intervjuer gjordes upptäcktes nya kategorier. 

Kriterier för de olika kodkatgorierna bestämdes av författarna och de transkriberade intervjuerna 

granskades sedan utifrån dessa kriterier. Texterna delades in i enheter utifrån innehåll och 

relevansen för den specifika koden. Kodningen av intervjuerna delades upp bland författarna och 

vid eventuella meningsskiljaktigheter var det den andra författaren som hade sista ordet. 

Bortfall Efter intervjuerna spelats in kunde tre utav intervjuerna inte analyseras och de exkluderades. 

Slutsats Sammanfatningsvis visade resultatet på en viktig ny roll för vårdpersonalen som åhörare till 

närstående som vill “berätta sina historier”. Resultatet visade också på behovet av att 

vårdpersonalen är informerande och medkännande gentemot närstående. Slutligen indikerar 

resultatet behovet att uppmuntra engagemang i avancerad vårdplanering för att finna individuella 

definitioner av livskvalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 
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Decision Making and Emotional Burden: Placing Family Meetings in Context. American Journal 

of Hospice & Palliative Medicine, 26, 376–383. doi: 10.1177/1049909109338515 

Land  

Databas 

USA. 

PubMed. 

Syfte Syftet med denna kvalitativa studien är att få en bättre förståelse av familjens upplevelser och 

känslomässiga börda gällande beslutsfattande i livets slutskede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. 

Urval Rekryteringsstrategin var att samla in familjer med liknande upplevelser av beslutsfattande för 

patienter som sedan avlidit på sjukhuset. Endast familjemedlemmar eller nära vänner som deltog i 

familjemöten om beslut i livets slutskede blev kontaktade. Familjerna blev kontaktade genom ett 

brev och därefter telefonkontakt för att bjuda in de berörda. Totalt deltog 93 närstående. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom intervjuer med öppna frågor. Frågorna utgick ifrån ett 

semistrukturerat manus. Intervjuerna utfördes av forskarna, två forskare var närvarande vid varje 

intervju. Analys av insamlad data gjordes kontinuerligt och på så sätt identifierades nya frågor 

som adderades till senare intervjuer. 

Dataanalys Dataanalys utgick från grounded theory med kontinuerlig analys genom hela processen med 

datainsamling. Varje intervju transkriberades och därefter genom lästes av tre forskare som även 

delade in materialet i koder. Genomgång av de funna koderna hölls med alla forskare i gruppen för 

att nå enighet. 

Bortfall Sammanlagt var det 156 närstående som uppfyllde kraven för studien. 

Slutsats Artikeln lyfter den emotionella bördan i besluten om livsuppehållande behandling. Förståelsen av 

sjukdomen och prognosen upplevdes viktig för närstående. Utan tillräcklig information kunde 

förståelsen minska. Information kunde ses som en röd tråd i artikeln, utan tillräcklig information 

om prognos och sjukdom försvårades beslutsprocessen och upplevelsen av att inte fått svar på sina 

frågor fanns. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Schenker, Y., Crowley-Matoka, M., Dohan, D., Tiver, G. A., Arnold, R. M. & White, D. B. 

(2012). I Don´t Want to be the One Saying `We Should Just Let Him Die´: Intrapersonal Tensions 

Expirienced By Surrogate Decision Makers in the ICU. Journal of General Internal Medicine, 27, 

1657–1665. doi:https://doi.org/10.1007/s11606-012-2129-y 

Land  

Databas 

USA. 

PsycINFO. 

Syfte Att karakterisera den huvudsakliga känslomässiga stressen upplevd av beslutsfattande närstående 

på intensivårdsavdelningar, och att utforska tillhörande copingstrategier. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Ej angivet. 

Urval Urvalet bestod av närstående till patienter som är över 18 år gamla, som inte kan ta beslut för sig 

själv samt som har 50%, eller större, risk att avlida eller utstå långvarig funktionsnedsättning - 

som konstaterats av ansvarig läkare. Ytterligare kriterium var att ansvarig läkare genomfört samtal 

gällande livsuppehållande behandling för patienten med närstående. Närstående skulle vara över 

18 år, kunna prata engelska, kunna delta i en 45 minuter lång intervju samt vara den primära 

beslutsfattaren för en patient som mötte kriterierna. Ett annat kriterium var att närstående skulle 

identifiera sig som antingen afro-amerikan eller vit eftersom intervjuerna var en del av en större 

studie med syfte att jämföra grupperna. Antalet närstående begränsades till en per patient för att 

data inte skulle färgas av unika åsikter av flera medlemmar av samma familj. Totalt deltog 30 

närstående. 

Datainsamling Närstående svarade först på en kort enkät och deltog sedan i en djupgående semistrukturerad 

individuell intervju. Intervjufrågorna utformades av samtliga medlemmar i studien och 

förfinades/kompletterades under själv intervjuerna för att utforska teman som uppstod. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. 

Dataanalys Analysen genomfördes med konstant jämförande metod. Fyra forskare analyserade en delmängd 

av de nedskrivna intervjuerna rad för rad för att sedan träffas och jämföra, och på så sätt komma 

fram till en gemensam kodning gällande koncept och teman. Detta upprepas med samtliga skrifter 

och allt eftersom utvecklades koden och analysen i samband med att nya koncept uppstod. Den 

slutgiltiga koden som de fyra forskarna gemensamt kom fram till användes sedan av två av 

forskarna som gick igenom allt material med hjälp av koden. 

Bortfall Av 187 screenade personer, mötte 45 kriterierna för studien.  

Slutsats Närstående upplever inre känslomässiga konflikter mellan önskan att agera i enlighet med sin 

familjemedlems vilja, och 1) att inte vara ansvarig för en familjemedlems död och 2)att inte missa 

någon chans till tillfrisknande och 3)att bibehålla familjens välmående. De huvudsakliga 

copingstrategierna som uppkom var: minnas diskussioner med patienten, dela besluten med andra 

familjemedlemmar, skjuta upp och fördröja beslutsfattande, religiös och/eller andlig utövning 

samt berätta historier om patienten som ett sätt att komma ur isoleringen att vara ensam 

beslutsfattare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Wiegand, D. (2008). In Their Own Time: The Family Experience during the Process of 
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Land  

Databas 

USA. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet var att förstå familjers levda upplevelser av att delta i den avslutande processen av 

livsuppehållande behandling för en familjemedlem med en oväntad livshotande sjukdom eller 

skada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermaneutisk fenomenologisk. 

Urval Familjemedlemmar till en patient som inte själv kunde ta beslut, som oväntat blivit livshotande 

sjuk eller skadad och krävde intensivvård, där vårdteamet kommit fram till livsuppehållande 

behandling troligtvis behövde avslutas. Totalt deltog 19 familjer. 

Datainsamling Familjemedlemmarna blev intervjuade och observerade under en tid när de interagerade med 

patienten och med varandra, satt i väntrum, stod i korridorerna och under familjemöten. En 

intervjuguide användes under första intervjun och frågorna var formella. Därefter följdes 

intervjuerna upp med informella intervjuer som mer liknade konversationer och ingen guide 

användes till dessa. Intervjuerna spelades antingen in eller så togs anteckningar. Observationerna 

gav en annan dimension av familjens upplevelser och användes som grund för att fråga ytterligare 

frågor under intervjun. 

Dataanalys Induktiv ansats användes genom tematisk analysmetod. Ett datorprogram användes för att 

organisera och hantera data. Kluster och teman som framkom från en familjehistoria jämfördes 

sedan med teman från andra familjer och på så sätt skapades kategorier. Datainsamling och 

dataanalys skedde kontinuerligt och fortsatte till kategorierna var konsekventa. Forskarna hade 

fortlöpande kontakt med familjerna för att klargöra datan. Ett urval av familjemedlemmarna 

valdes ut att granska den slutgiltiga datainsamlingen.  

Bortfall Sammanlagt tillfrågades 21 familjer.  

Slutsats De närståendes upplevelser av att delta i den avslutande processen av livsuppehållande behandling 

skedde på “deras egna villkor”. De behövde tid att komma över den initiala chocken, förstå hur 

allvarligt sjukdomstillståndet var, ta sig igenom perioden av osäkerhet, samla familjen för att 

överväga beslutet om att avsluta livsuppehållande behandling, för att till slut besluta om att avsluta 

behandling och gå vidare tillsammans som familj. En patients dotter beskrev “det var en 

fruktansvärd upplevelse men det var en fin upplevelse”. Det är vårdpersonalens ansvar att stötta 

familjer genom denna process. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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