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Sammanfattning 

Bakgrund: Att en patient motsätter sig behandling kan vara av religiösa, etiska eller 
moraliska skäl. Eftersom sjuksköterskans huvuduppgifter i sitt arbete är att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande så är det av intresse 
att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig 
behandling. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 
patienter som motsätter sig behandling. Metod: En allmän litteraturstudie med 
induktiv ansats genomfördes och fyra kategorier framkom. Resultat: Resultatet visar 
att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som motsätter sig behandling 
innebär att: ha en god relation med patienten, respektera patientens autonomi, 
argumentera för patientens behandling, samt känna emotionell påverkan av 
patientens beslut. Det visade sig att en god relation mellan patient och sjuksköterska 
var viktigt när patienten motsätter sig behandling. Sjuksköterskor respekterade 
patienters autonomi även om de ibland försökte argumentera för att patienter skulle ta 
emot behandling. Sjuksköterskor kunde uppleva starka känslor som maktlöshet, 
frustration och ilska när patienten motsatte sig behandling. Konklusion: Studien 
visade att relationen mellan sjuksköterskan och patienten var viktigt i vårdandet av 
patienter som motsätter sig behandling. Sjuksköterskorna var noga med att respektera 
patientens autonomi. Ville inte patienten ta emot behandling försökte sjuksköterskan 
att få patienten att ta emot behandling. Fungerade inte detta kunde starka känslor 
upplevas.  
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Abstract 

Background: A patient’s refusal of treatment may be for religious, ethical, or moral 
reasons. Since the nurse’s main task in her work is to promote health, restore health, 
prevent illness and relieve suffering, it is of interest to investigate the nurse’s 
experience of caring for patients who refused treatment. Aim: The aim of this study 
was to describe the nurse’s experiences of caring for patients who refused treatment. 
Method: A literature review with an inductive approach and four categories emerged. 
Result: The study shows that nurse’s experiences of caring for patients who refuse 
treatment are: have a good relationship with the patient, respecting the patient’s 
autonomy, arguing for the patient’s treatment, and feel an emotional impact. It turned 
out that a good relationship between the patient and the nurse was important when the 
patient refused treatment. Nurses respected patient’s autonomy even although they 
sometimes tried to argue that patients would receive treatment. Nurses could 
experience strong feelings such as powerlessness, frustration, and anger when the 
patients refused treatment. Conclusion: The study showed that a good relationship 
between the nurse and the patient was important in the care of patients who refused 
treatment. The nurses were careful to respect the patient’s autonomy. If the patient did 
not want to receive treatment, the nurse tried to get the patient to receive treatment. If 
this did not work, strong feelings could be experienced. 
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Inledning 
Världens population beräknas att fördubblas mellan år 2015 – 2050. Människor blir 
allt äldre vilket ökar kravet på sjukvården (World Health Organisation, 2018). Det 
moderna samhället med sin avancerade teknik tillåter människor att leva längre än 
förr. Sjukdomar som tidigare skulle resultera i en naturlig död kan numera behandlas 
med hjälp av modern sjukvårdsutrustning och läkemedel (Heanley et al., 2007). En 
del patienter vill inte ta emot behandling på grund av rädslan för biverkningar utan 
ville bibehålla nuvarande livskvalitet under den sista tiden i livet (Dawe et al., 2000). 
Andra patienter kan vägra behandling, som exempelvis att ta emot ett organ för att ge 
sig själv ett sämre liv i utbyte mot att förbättra livet för någon annan (Davies, 2019). 
För en del patienter kan det vara religiösa, etiska eller moraliska anledningar som gör 
att personer motsätter sig behandling. Jehovas vittnen avsäger sig blodtransfusioner 
på grund av att deras religiösa tro inte tillåter det (Davies, 2019). Oavsett vilket skäl 
patienten har till att vägra behandling så bör vårdgivarna inneha god kunskap och vara 
kompetenta för att kunna informera patienten om riskerna med att inte ta emot 
behandling. Vårdgivaren måste se till att patienten är delaktig och välinformerad för 
att försäkra sig om att patienten fattar sitt beslut gällande den egna vården på rätt 
kliniska och vetenskapliga grunder (Campbell et al., 2016). Sjuksköterskan har en 
skyldighet att informera patienten på ett anpassat sätt så att välgrundade beslut kan tas 
gällande vård och behandling (International Council of Nurses, 2012). Hälso-och 
sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) belyser att god hälsa och vård skall ges på lika villkor. 
Omvårdnaden som ges skall vara med respekt till den enskilda individen och respekt 
för patientens självbestämmande och integritet (SFS 2017:30). Delaktighet är en av 
bestämmelserna i patientlagen, lagen menar att vården skall utformas och utövas i 
samråd med patienten. Lagens övergripande tanke är att främja integritet, 
självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821).   

Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 
återställa hälsa samt att lindra lidande (International Council of Nurses, 2012) därför 
är det av intresse att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som 
motsätter sig behandling. 

 
Bakgrund 
Behandling 
Det finns många anledningar till varför en patient behöver vård och behandling. Det 
kan vara livshotande tillstånd som snabbt behöver behandlas på grund av sjukdom 
eller att en patient behöver livsuppehållande behandling. Det kan även vara 
behandling med att stödja livsnödvändiga funktioner som andning eller vätskeintag, 
liksom nödvändiga kirurgiska ingrepp eller farmakologisk behandling 
(Socialstyrelsen, 2011). Det finns olika anledningar till att patienter avsäger sig 
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behandling. Patienter som motsätter sig behandling upplever att det är viktigt att 
själva få bestämma ifall behandling skall fortgå eller inte (Van Kleffens et al., 2007). 
Många patienter beskriver att alternativet att inte behandla sjukdomen aldrig 
presenterades utav läkaren. En del patienter upplever att de inte litar på läkaren och 
vill därför ta beslutet själv om att ta emot behandling eller inte. Genom att motsätta 
sig behandling så tycker en del patienter att de tar ansvar över sitt egna liv. Läkare 
menar på att de har en viktig roll i patientens beslutfattande kring om behandling skall 
fortgå eller inte. Om patienten motsätter sig en kurativ behandling så lägger de ner 
mer tid på att försöka övertala patienten att ta emot behandlingen. I de fall 
behandlingen inte är kurativ lägger läkarna inte lika mycket tid på att försöka övertala 
patienten att ta emot behandlingen. Att få den rätta medicinska informationen som 
behövs är en viktig del i patientens process att fatta sitt rätta beslut (Van Kleffens et 
al., 2007). En del patienter kan avsäga sig en transplantation för att de är nöjda med 
den nuvarande livssituationen, medan andra patienter kan vara rädda för att känna sig 
begränsade efter transplantationen. De kan vara rädda för de risker som ett sådant 
ingrepp kan innebära (Rosenthal et al., 2016). En del avsäger sig medicinsk 
behandling för att de vägrar animaliska produkter i läkemedel. Det finns patienter som 
inte är beredda att ta risken att få olika biverkningar, eller så kan det finnas andra 
personliga anledningar som att fatta ett oklart beslut om cancerbehandling i en tid då 
patienten är extra sårbar. En behandling som förbättrar hälsan för patienten kan leda 
till andra konsekvenser som är mindre uppskattade för personen själv (Davies, 2019). 
I en annan studie som beskriver patienters upplevelser av att avsluta dialysbehandling 
anses hög ålder som en av anledningarna till att patienterna avslutar sin behandling. 
Patienterna upplever det mödosamt att dialysen tar så mycket tid från deras liv. 
Dialysen upplevs som en smärtsam process att genomgå. Många patienter hade 
närstående som också genomgått dialys, patienterna anser att deras närstående blivit 
värre efter att de påbörjat dialysen och de ville inte genomgå samma process (Seah et 
al., 2015). 

 
Delaktighet 
Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att hälso- och sjukvården ska utövas i samråd 
med patienten i den mån som går. Behandling och omvårdnad skall utövas i enlighet 
med patientens egna önskemål och personliga möjligheter. Vill patienten att anhöriga 
skall medverka vid beslut om hur vården skall utformas och utövas så skall detta vara 
möjligt. Innan behandling och omvårdnad påbörjas måste patienten ha givit sitt 
samtycke till vården. Samtycket kan ske skriftligt eller muntligt, eller genom annat 
lämpligt sätt. Vid förändrade omständigheter kan patienten när som helst dra tillbaka 
sitt samtycke (SFS 2014:821). 

Genom att patienten är delaktig i omvårdnaden kan de uppleva att de snabbare bli 
friska och återfår sin tidigare fysiska förmåga fortare än om de inte varit delaktiga i 
sin vård (Tobiano et al., 2016). När patienten ser dessa fördelar vid delaktighet kan 
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patienterna bli motiverade till att delta i sin vård. När patienten och sjuksköterska 
ingår ett partnerskap med varandra och utbyter information och kunskap så ökar 
delaktigheten. Visar inte sjuksköterskan att det är positivt med delaktighet kan 
patienten bli passiv och inte våga vara delaktig i sin vård (Tobiano et al., 2016). 
Genom att sjuksköterskan ger patienten redskap för att kunna fatta beslut självständigt 
så ökar delaktigheten (Pongthavornkamol et al., 2018). Sjuksköterskor kan med enkla 
medel, som att informera om biverkningar av patientens medicinering och vikten av 
egenvård bjuda in patienten till att vara delaktig. Patienters tidigare upplevelser har en 
stor betydelse för hur delaktiga de är i sin vård. Patienter som ofta är inlagda på 
sjukhus har mer kunskap om hur vården fungerar och vågar därmed ställa fler frågor 
om sin vård än vad de som inte tillbringat lika mycket tid på sjukhus vågar göra. Om 
patienten upplever att sjuksköterskor inte har tid att hjälpa till eller besvara frågor så 
kan detta göra att patienter upplever att de inte vill vara till besvär. Upplever inte 
patienten att sjuksköterskor har tillräckligt med kunskap och erfarenhet kan detta göra 
att patienten inte vill ställa sina frågor, vilket minskar delaktigheten 
(Pongthavornkamol et al., 2018). Att ta sig tid och lyssna på patienten samt att ta del 
av patientens åsikter ökar delaktigheten. Det är viktigt att sjuksköterskor engagerar 
patienten till att vara mer delaktig. Sjuksköterskor skall vara medveten om att det är 
patienten som är experten på sjukdomen och att patienten är den enda som vet hur det 
är att leva med sin sjukdom. För att sjuksköterskor och patienten skall kunna ingå ett 
partnerskap med varandra så krävs det att sjuksköterskor är medveten om patientens 
mål och förväntningar med vården (Oxelmark et al., 2018). Katie Eriksson beskriver 
en vårdande gemenskap, en slags gemenskap som är levande och nära. I denna 
vårdande gemenskap är delaktighet kopplat till en känsla av att vara engagerad i sitt 
liv, och att sjuksköterskor är engagerad i patientens liv. Denna vårdande gemenskapen 
kan lindra lidande (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2013). 

Patienter beskriver att delaktigheten minskar om de blir sedda som en sjukdom istället 
för en individ, de kan då känna sig som en belastning för sjukvårdspersonalen (Eldh et 
al., 2007). Att inte få ta del av provsvar och planering av sin vård gör att patienter 
känner sig mindre delaktig. Patienter beskriver även en känsla av att inte vara delaktig 
genom att få recept på mediciner utan förklaring av dess verkningsmekanism och 
behandlingsområde. En del patienter beskriver en känsla av utanförskap när 
vårdpersonalen talar på ett medicinskt svårt språk som personer utan vårdutbildning 
inte förstår. Ibland kan en del patienter sig exkluderade genom att de inte få ta del i 
beslut som fattas gällande deras egen vård. Patienter känner att en del vårdpersonal 
inte lyssnar eller tar deras symtom på allvar. Att få en tid inbokad till en annan 
vårdprofession utan att själva kunna påverka vilket datum eller tid det planerade 
besöket kommer äga rum kan få patienten att känna sig mindre delaktig i sin vård 
(Eldh et al., 2007).  
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Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Omvårdnad skall vara 
likvärdig och obegränsad vare sig det handlar om kultur, nationalitet, tro, kön eller 
social status. International Council of Nurses etiska kod är en mall för åtgärder som 
bygger på människors sociala värden och behov. I ICN:s etiska kod diskuteras 
sjuksköterskors skyldighet till att ge rätt information på ett kulturellt anpassat sätt så 
att patienten kan ta välgrundade beslut gällande sin vård och behandling. 
Sjuksköterskor skall i sitt arbete visa lyhördhet, trovärdighet och respekt för 
patientens integritet. Vidare skall sjuksköterskor visa ett etiskt korrekt uppförande 
med möjlighet för en öppen dialog mellan patienten och sjuksköterskan. 
Sjuksköterskor skall agera professionellt på ett sätt som inte äventyrar allmänhetens 
förtroende för sjuksköterskeyrket (International Council of Nurses, 2012). Det finns 
sex kärnkompetenser som sjuksköterskan skall bedriva sin omvårdnad utifrån: 
personcentrerad vård, informatik, säker vård, samverkan i team, evidensbaserad vård 
och förbättringskunskap. Personcentrerad vård belyser vikten av att patienten är 
involverad och står i centrum för sin vård (Bergbom, 2013). Det viktigaste för att 
bedriva personcentrerad vård är att göra patienten delaktig. Det är av vikt att hitta 
patientens styrkor och svagheter för en så god vård som möjligt. Ett personcentrerat 
arbetssätt utgår från 1) Lära känna patienten för att kunna identifiera patientens 
styrkor och svagheter samt tidigare erfarenheter av vården. 2) Tillsammans skapa en 
vårdplan som baseras på den unika individen. 3) Utvärdera vårdplanen och göra 
förändringar vid förändrat hälsotillstånd (Ekman, 2011). 

En annan av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik. Sjuksköterskan skall 
använda sig av information och teknologi i sin kommunikation med patienten, 
anhöriga och vårdpersonal, för att öka sin kunskap samt för att skaffa ett säkert 
underlag för beslutsfattande (Cronenwett et al., 2007). Att få information om vad som 
skall hända under sjukhusvistelsen har visat sig vara viktigt för patienter (Tobiano et 
al., 2016). Det har även visat sig att information inte bara är viktigt för patienter utan 
även för deras närstående, genom att ge svar på frågor kan oro och ångest minska 
(Chan, Lee, & Chan. 2014). 

 

Problemformulering 
Forskning visar att det finns patienter som motsätter sig behandling. Sjuksköterskors 
arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. 
Därför är det av intresse att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 
som motsätter sig behandling för att öka förståelsen för vilka 
utmaningar sjuksköterskor kan ställas inför. 
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som motsätter 
sig behandling. 

 

Metod 
Design 
En allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Vid en allmän litteraturstudie vill 
forskaren kartlägga kunskapsområdet inom valt ämne. Vid användande av induktiv 
ansats samlas kunskap inom området för att utveckla nya teorier och begrepp 
(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Datainsamling 
Sökningarna har gjorts i databaserna Public Medline (pubmed), Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) samt PsycINFO. Dessa databaser är 
relevanta utifrån forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  

Innan den egentliga sökningen gjordes genomfördes ostrukturerade sökningar för att 
finna rätt sökord och sökordskombinationer. Vid sökningar på databaserna har den 
booleska operatorn AND använts för att specificera sökningarna (Forsberg & 
Wengström, 2016). Sökorden nurs* och experienc* trunkerades. Sökningen tillåter då 
flera böjningar av ordet (Forsberg & Wengström, 2016). De valda sökorden var nurs* 
AND experienc* AND treatment refusal. (tabell 1, bilaga A) Sökningarna gjordes i 
fritext eftersom sökningarna med ämnesord resulterade i för få sökresultat och 
relevanta artiklar till studien framkom inte vid dessa sökningar. Artiklarna som 
svarade mot syftet granskades enligt Carlsson och Einmans (2003) bedömningsmall 
för vetenskaplighet med tre olika graderingar där grad I var högst och grad III lägst. 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om vuxna människor, skrivna på 
engelska, Peer Reviewd och publicerade under de senaste tio åren. Ett av 
inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara av antingen grad I eller II enligt 
Carlsson och Einmans (2003) bedömningsmall för vetenskaplighet.  
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Artikelsökningar i Cinahl 

Cinahl är en databas som är fokuserad på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 
Sökorden som användes var nurs*, experienc* och treatment refusal. Sökningen 
resulterade i 59 träffar och samtliga 59 abstract lästes. Tre av dessa artiklar svarade 
mot syftet och kvalitetsgranskades och uppfyllde kvalitetgrad I eller II vilket innebar 
att alla tre artiklar inkluderades i dataanalysen. De resterande 56 artiklarna svarade 
inte på syftet och en del av artiklarna handlade om barn (tabell 2, bilaga B). 

 

Artikelsökningar i Pubmed 

Pubmed innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar som handlar om medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som användes var nurs*, 
experienc* och treatment refusal. Sökningar resulterade i 38 träffar varav 37 abstract 
lästes eftersom en dubblett uppkom. Fyra av artiklarna svarade mot syftet och 
kvalitetsgranskades och uppfyllde kvalitetgrad I eller II vilket innebar att alla fyra 
artiklarna inkluderas i dataanalysen. Resterande artiklar svarade inte på syftet (tabell 
2, bilaga B). 

 

Artikelsökningar i PsycINFO 

PsycINFO är en databas som har vetenskapliga artiklar inom områdena psykologi, 
omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som användes var 
nurs*, experienc* och treatment refusal. Sökningen gav 23 träffar och 19 abstract 
lästes. De abstract som inte lästes var fyra dubbletter från tidigare sökningar. Inga 
resultatartiklar uppkom efter denna sökning då artiklarna som framkom antingen var 
dubbletter från tidigare sökningar eller var artiklar som inte svarade på syftet (tabell 2, 
bilaga B).  

 

Manuell artikelsökning 

Två manuella sökningar genomfördes vilket innebär att andra artiklars referenslistor 
studeras för att hitta artiklar som svarar mot det valda syftet (Forsberg & Wengström, 
2016). De manuella sökningarna resulterade i två resultatartiklar som inte uppkommit 
vid de systematiska sökningarna (tabell 2, bilaga B). 
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Databearbetning 
En kvalitativt induktiv analys genomfördes (Forsberg och Wengström, 2016). De nio 
resultatartiklarna lästes individuellt ett flertal gånger för att få en helhetsbild. 
Artikelöversikter genomfördes för varje enskild artikel (se tabell 3, bilaga C). 
Artiklarnas resultat analyserades gemensamt och likheter och skillnader jämfördes. 
Meningar som svarade på studiens syfte markerades och kodades. Likheter och 
skillnader analyserades och fyra kategorier framkom: 1) ha en god relation med 
patienten, 2) respektera patientens autonomi, 3) argumentera för patientens 
behandling, samt 4) känna emotionell påverkan av patientens beslut. 

 
Forskningsetiska överväganden 
Lagen om Etikprövning av forskning som avser människor menar att forskning endast 
får genomföras om etikprövning blivit godkänd och om deltagares hälsa, säkerhet och 
autonomi uppvägts av värdet på studien (SFS 2003:460). Dataskyddsförordningen 
(2018:2018) finns för att skydda såväl forskare som deltagare. 
Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska principer som skall tas hänsyn till 
vid forskning. Deklarationen gäller forskning som avser människan och mänskligt 
material och data. Människans välmående vid forskning måste balanseras med nyttan 
med forskningen. (World Medical Association, 2013). Belmontrapporten är en etisk 
plattform som menar att forskning skall bedrivas enligt tre grundläggande principer: 
respekt för personer, göra gott och rättviseprincipen (Belmontrapporten, 1979). Alla 
de valda resultatartiklarna hade antingen ett muntligt eller skriftligt godkännande utav 
deltagarna, åtta av artiklarna var godkända av en etisk kommitté i respektive land. 
Resterande artikel behövde inte ett etiskt godkännande enligt svensk lag. Denna 
artikel beskrev ett noga etiskt övervägande som tagit stöd av helsingforsdeklarationen 
vid förberedelserna av studien.  

 
Resultat 
Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som motsätter 
sig behandling innebär att: 1) ha en god relation med patienten, 2) respektera 
patientens autonomi, 3) argumentera för patientens behandling, samt 4) känna 
emotionell påverkan av patientens beslut. 

Ha en god relation med patienten 
Sjuksköterskor upplevde att en god relation med patienten var av betydelse när de 
vårdade patienter som motsätter sig behandling (Bull & Sørlie, 2014; Danerek et al., 
2011; Grotto et al, 2014; Jaeger et al., 2019; Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017). En 
god relation upplevdes som nyckeln till att bygga upp ett förtroende och tillit hos 
patienten (Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017; Jaeger et al., 2019). Det var också 
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viktigt att visa empati och förståelse för patienten för att uppnå en god relation (Jaeger 
et al., 2019). Sjuksköterskorna försökte därför bygga en god relation med varje patient 
för att patienter skulle våga att öppna upp sig om sin oro (Grotto et al, 2014; Jaeger et 
al., 2019), vilket i vissa fall gjorde att patienters oro och rädsla minskade (Jaeger et 
al., 2019). Den goda relationen mellan sjuksköterska och patient kunde leda till att 
patienter som först motsatt sig behandling ändå valde att ta sin medicin (Jaeger et al., 
2019), stannade på en psykiatrisk avdelning (Grotto et al, 2014) eller tog emot 
rekommenderad mödravård (Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017). En öppen 
kommunikation upplevdes vara viktigt för att uppnå en god relation med tillit mellan 
sjuksköterska och patient (Danerek et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att det 
var effektivt att ta sig tid och sätta sig ner och försöka lugna oroliga patienter som till 
exempel var inlagda på intensivvårdsavdelning och inte ville ta emot vård och 
behandling, dock hade sjuksköterskorna nästan aldrig tid till detta (Bull & Sørlie, 
2014). Kontinuitet hos vårdpersonalen beskrevs också som viktigt för att kunna bygga 
upp en god relation. Däremot upplevdes den stressade miljön på sjukhus som ett 
hinder för att ha en god relation med patienter (Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017). 

Respektera patientens autonomi 
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att respektera patientens autonomi 
samtidigt som det kunde vara svårt att acceptera patientens beslut att avsluta en 
behandling. Sjuksköterskorna ansåg att patienten hade rätt att få bestämma över sina 
egna beslut (Boaz Dhotre et al., 2016; Gielen et al., 2010). Det upplevdes viktigt att 
respektera patientens autonomi samtidigt som det kunde vara svårt att acceptera 
patientens beslut att avsluta en behandling (Jenkinson, Kruske, Stapleton, Beckman, 
Reynolds & Kildea, 2016; Boaz Dhotre et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg att 
patienten hade rätt att få bestämma över sina egna beslut, de upplevde att det kunde 
vara mödosamt när de skulle tala med patient och anhöriga om att inte avsluta 
behandlingen (Boaz Dhotre et al., 2016). Det framkom att sjuksköterskorna upplevde 
ett etiskt dilemma när de inte kunde utföra sitt arbete enligt klinisk praxis, samtidigt 
som de inte ville kränka patientens egen önskan om behandling (Bull & Sørlie, 2014; 
Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017). Barnmorskorna i en studie av Jenkinson, Kruske, 
Stapleton, Beckman, Reynolds & Kildea, (2016) upplevde att patienterna hade rätt att 
neka rekommenderad mödravård under graviditet och förlossning, de hade även rätt 
att ha åsikter om de ville föda med snitt eller föda naturligt. De flesta barnmorskorna 
hade förståelse för kvinnors val, och tyckte att de hade rätt att välja upplevelse under 
graviditeten då det är kvinnans kropp och kvinnans barn (Jenkinson, Kruske, 
Stapleton, Beckman, Reynolds & Kildea, 2016). Även om patientens val 
respekterades uppkom ibland en inre konflikt hos barnmorskan, detta kunde hända om 
fostret hade risk att fara illa av att patientenen inte tog emot den rekommenderade 
mödravården (Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017). 
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Argumentera för patientens behandling 
Sjuksköterskorna beskrev att om patienten inte ville ta emot behandling så försökte de 
övertyga patienten och anhöriga till att ta emot behandlingen ändå. Sjuksköterskorna 
försökte förklara hur behandlingen kunde få patienten att överleva samt 
konsekvenserna ifall behandling inte togs emot. Sjuksköterskorna upplevde att det var 
viktigt att få patienten att förstå fördelarna, men att i slutändan är det patientens egna 
val att ta emot behandling eller inte (Gielen et al., 2010; Jenkinson, Kruske, Stapleton, 
Beckman, Reynolds & Kildea, 2016; Danerek et al., 2011; Erbay et al., 2014). 
Sjuksköterskorna ansåg att patienten hade större rätt att neka en behandling när 
tillståndet inte var livshotande än ett tillstånd som inte var livshotande (Erbay et al., 
2014). Sjuksköterskorna ansåg att en patient aldrig får tvingas att genomgå en 
behandling om inte samtycke givits. Patienter har rätt att få behandling och bli friska, 
samtidigt som patienten också har rätten att avstå behandling (Gielen et al., 2010). 
Sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet tyckte det var viktigt att prioritera vård 
och behandling. Kvinnliga sjuksköterskor tenderar att i större utsträckning än män att 
prioritera omvårdnaden och de upplevde det viktigare än män att försöka övertala 
patienten att ta emot behandling (Erbay et al., 2014). Sjuksköterskorna ansåg att det 
var viktigt med en öppen kommunikation och att få veta anledningar till varför 
behandlingen ville avslutas, så att behandlingen inte avsades på grund av anledningar 
vårdpersonalen kunde förhindra. Det var viktigt att tala med patienterna menade 
sjuksköterskorna och vara öppensinnade eftersom det endast var patienten som visste 
anledningarna till varför behandling inte ville mottas (Boaz Dhotre et al., 2016). 

Känna emotionell påverkan av patientens beslut 
Sjuksköterskorna fann det svårt när situationen krävde att de behövde tvinga patienten 
till saker de inte ville men som var livsviktiga för patienten. Detta kunde vara 
situationer som när en patient inte ville mobiliseras eller försökte ta av sig masken 
kopplad till respiratorn. Sjuksköterskorna kände sig våldsamma och ångerfulla efter 
de exempelvis hjälpt en patient att mobiliseras trots att patienten inte ville det (Bull & 
Sørlie, 2014). När patienterna valde att avsluta sina behandlingar upplevde 
sjuksköterskorna en känsla av skuld (Boaz Dhotre et al., 2016; Grotto et al., 2014) 
och var rädda för att andra skulle tycka att det var sjuksköterskans fel att patienten 
inte ville ta emot behandling (Grotto et al., 2014). En del barnmorskor upplevde det 
jobbigt när patienterna inte ville ta emot rekommenderad mödravård. De barnmorskor 
som vårdade patienter som nekat den rekommenderade mödravården upplevde att de 
blev straffade och dömda av andra barnmorskor. Dessa barnmorskor kände att de 
behövde kämpa för kvinnans rätt att besluta om den egna vården (Jenkinson, Kruske 
& Kildea, 2017). En känsla av maktlöshet drabbade många sjuksköterskor när en 
patient avsade sig behandling men sjuksköterskorna var tydliga med att de ändå 
respekterade patientens autonomi. Sjuksköterskan och patienten skapade ofta ett band 
med varandra när patienten vårdats under en lång tid. När patienten valt att avsluta sin 
behandling kunde deras starka band påverka sjuksköterskan negativt. Sjuksköterskan 
upplevde då ofta sorg, frustration, ilska (Boaz Dhotre et al., 2016; Grotto et al., 2014) 
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och skräck (Grotto et al., 2014). Att uppleva misstro var en annan känsla 
sjuksköterskorna kunde uppleva när patienterna avslutade en behandling som kunde 
få dem botade från cancer (Boaz Dhotre et al., 2016). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med induktiv ansats. (Forsberg & 
Wengström, 2016). Systematiska sökningar gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och 
PsycINFO med samma kombinationer av sökord i alla databaser. Inklusionkriteriet 
var vuxna personer därför angavs adults som limit vid sökningarna i databaserna 
Pubmed och PsycINFO. På Cinahl så resulterade detta i att ett flertal artiklar försvann. 
Därför gjordes sökningen på Cinahl utan limit adults, och artiklar som handlade om 
barn sållades ut manuellt. Vid databassökningarna var fem artiklar dubbletter, vilket 
anses som var en styrka som ökar trovärdigheten i studien (Wallengren & Henricson, 
2017). Alla nio resultatartiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Einmans 
(2003) bedömningsmall för vetenskaplighet. Eftersom de kvantitativa artiklarna inte 
beskrev sjuksköterskans upplevelse på samma sätt som de kvalitativa artiklarna 
gjordes en tolkning av upplevelserna, vilket kan vara en svaghet i denna studie 
(Wallengren & Henricson, 2017). De två första artiklarna kvalitetsgranskades 
gemensamt för att se att kvalitetsbedömningen var likvärdig, detta ökar trovärdigheten 
i litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2017). En styrka i litteraturstudien är att 
alla artiklar antingen hade en kvalité av grad I eller II vilket ökar den vetenskapliga 
kvalitén. Databearbetningen gjordes först individuellt och därefter gemensamt för att 
säkerhetsställa att analysen av artiklarna var pålitlig och ledde till ett trovärdigt 
resultat (Wallengren & Henricson, 2017). Tre av artiklarna handlade om barnmorskor. 
Dessa inkluderades ändå eftersom barnmorskor är en vidareutbildad sjuksköterska. En 
manuell sökning resulterade i två resultatartiklar som inte uppkom vid de 
systematiska sökningarna. Det finns därför risk för att andra relevanta artiklar kan ha 
förbisetts. Resultatartiklarnas ursprungsländer var: Turkiet (1), Australien (3), Sverige 
(1), Tyskland (1), USA (1), Norge (1) och Indien (1). Eftersom att dessa länder skiljer 
sig åt kan detta påverka överförbarheten till den svenska sjukvården. Det var främst 
sjuksköterskorna i resultatartiklarna från Indien och Turkiet som försökte övertala 
patienterna till att ta emot behandling. Resultatartiklarna från resterande länder 
diskuterade vikten av en god relation vilket artiklarna från Indien och Turkiet inte 
gjorde. Det kan därför vara så att artiklarna från resterande länder har en mer liknande 
sjukvård än vad Indien och Turkiet har. 
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Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
som motsätter sig behandling innebär att: 1) ha en god relation med patienten, 2) 
respektera patientens autonomi, 3) argumentera för patientens behandling, samt 4) 
känna emotionell påverkan av patientens beslut. 

I resultatet framkom det att en god relation med patienterna underlättade vårdandet av 
patienter som motsatt sig behandling (Bull & Sørlie, 2014; Danerek et al., 2011; 
Grotto et al, 2014; Jaeger et al., 2019; Jenkinson, Kruske & Kildea, 2017), vilket 
också styrks av tidigare forskning som beskriver värdet av en god kommunikation där 
båda parter känner förtroende för varandra vilket gör att sjuksköterskor och patienter 
kommer varandra närmre (Mattila, Kaunonen, Aalto & Astedt-Kurki, 2014). Nyckeln 
till förtroende hos patienter var att skapa en god relation (Jenkinson et al., 2017; 
Jaeger et al., 2019). Det är viktigt att sjuksköterskan och patienten ingår ett 
partnerskap för att öka delaktigheten i vården, detta för att kunskap och information 
skall kunna utbytas. Visar inte sjuksköterska viljan att uppnå ett partnerskap och att 
patienten skall vara delaktig, kan patienten istället bli passiv (Tobiano et al., 2016; 
Pongthavornkamol et al., 2018). Att få information har visat sig minska ångest och 
oro, inte bara hos patienten utan också hos patientens närstående (Chan, Lee, & Chan. 
2014). 

Resultatet visade att sjuksköterskor lyfter vikten av autonomi och att de anser att 
patienten aldrig får tvingas att genomgå behandling som de inte samtyckt till trots att 
sjuksköterskor menar att patienten hade rätt att bli frisk (Bull & Sørlie., 2014; Gielen 
et al., 2010). Enligt patientlagen så skall behandling och vård ges utifrån patientens 
egna önskemål och möjligheter. Patienten måste ha givit sitt samtycke innan 
behandling eller vård påbörjas (SFS 2014:821). För att bedriva personcentrerad vård 
så måste patienten vara delaktig. Vårdplanen skall göras tillsammans med patienten 
och baseras på den unika individen (Ekman, 2011). Sjuksköterskan skall enligt ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor visa lyhördhet, trovärdighet och respekt för patientens 
integritet (International Council of Nurses, 2012), trots detta upplevde att de ibland så 
har tidigare forskning visat att patienter känner sig exkluderade när de inte får ta del i 
beslut angående sin vård (Eldh et al., 2007). 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ofta försökte övertala både patient och anhöriga 
att ta emot behandling (Gielen et al., 2010; Jenkinson, Kruske, Stapleton, Beckman, 
Reynolds & Kildea, 2016; Danerek et al., 2011), enligt ICN:s etiska kod skall 
sjuksköterskan ge information på ett individanpassat sätt så patienten kan ta 
välgrundade beslut (International Council of Nurses, 2012). En av kärnkompetenserna 
i sjuksköterskans arbete är informatik, vilket innebär att information skall användas 
för ett säkert beslutsfattande (Cronenwett et al., 2007). Sjuksköterskorna i denna 
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litteraturstudie ansåg att patienterna har rätt att bli frisk samtidigt som patienterna har 
rätt att avstå behandling (Gielen et al., 2010). Detta stämmer väl mot annan forskning 
som visar att sjuksköterskan skall vara stödjande för att patienten ska kunna fatta ett 
beslut. Oavsett skäl till att vägra behandling så bör sjuksköterskan ha god kunskap så 
att patienten kan informeras om riskerna som det innebär att inte ta emot behandling. 
För att kunna ge säker vård måste sjuksköterskan prata med patienten samt göra den 
delaktig och försäkra sig om att patienten fattar sitt rätta beslut gällande den egna 
vården (Campbell et al., 2016).  

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas upplevelse var att de påverkades 
emotionell när en patient valde att inte ta emot behandling. Sjuksköterskor upplevde 
maktlöshet och skuld när patienter avsade sig behandling. Sjuksköterskorna upplevde 
att de skapade ett band till patienten och känslor av sorg, frustration och ilska 
upplevdes för sjuksköterskorna i sådana situationer (Boaz Dhotre et al., 2016; Grotto 
et al., 2014). Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visar att läkare 
också upplever känslor av maktlöshet och skuld när en patient motsätter sig 
behandling (Madjar et al., 2007). Det är där för viktigt att sjuksköterskan ges 
möjlighet för en öppen dialog med patienten men samtidigt visar ett etiskt korrekt 
uppförande. I sitt yrke skall sjuksköterskan agera professionellt för att inte äventyra 
allmänhetens förtroende för yrket (International Council of Nurses, 2012).  

 
Konklusion 
I denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskorna blev emotionellt påverkade 
när patienter avsade sig behandling. Sjuksköterskorna upplevde känslor som 
frustration, maktlöshet och ilska. I studien framkom det även att sjuksköterskorna 
upplevde att relationen var av stor betydelse i vårdandet av patienter som motsatt sig 
behandling. Sjuksköterskorna försökte argumentera för att patienterna skulle vilja ta 
emot behandling när patienten övervägde att inte göra det, samtidigt som 
sjuksköterskorna visade att de respekterade patienternas autonomi. 

 

Implikation 
Resultatet skulle kunna implementeras i vården genom utbildningar för sjuksköterskor 
om hur de ska hantera situationer när patienter motsätter sig behandling, men också 
för att de ska få en ökad förståelse samt en ökad kunskap om orsaker till patienters val 
att avstå behandlingar. Det finns mer forskning kring patienters upplevelse av att 
motsätta sig behandling än det finns forskning beträffande sjuksköterskans upplevelse 
av när patienter motsätter sig behandling. Vidare forskning skulle därför vara av nytta 
för att öka förståelsen av sjuksköterskans upplevelse och hantering av patienter som 
motsätter sig behandling. 



 

 

Referenser 

*= resultatartiklar 

Belmontrapporten. (1979). Ethical principles and guidelines for the protection of 
human subjects of research. Hämtad 14 februari, 2020, från 
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/ 

Bergbom, I. (2019). Personcentrerad omvårdnad. Leksell, J. & Lepp, M. (red.), 
Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan) (s. 111-134). Liber. 

* Boaz Dhotre, K., Arp Adams, S., Hebert, James, R., Bottai, M. & Heiney, Sue, P. 
(2016). Oncology Nurses’ Experiences With Patients Who Choose to 
Discontinue Cancer Chemotherapy. Oncology Nursing forum, 43(5), 617-623. 
Doi: 10.1188/16.ONF.617-623  

*Bull, M, E. & Sørlie, V. (2016). Ethical challenges when intensive care unit patients 
refuse nursing care: A narrative approach. Nursing ethics, 23(2). 214-222. Doi:  
10.1177/0969733014560931 

Campbell, N. Y., Machan, D. M., Fisher, D. M. (2016). The Jehovas Witness 
Population: Conciderations for Preoperative Optimization of hemoglobin. 
AANA J, 84(3). 173-8.  

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 
undrvisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 
Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

Chan, H.Y., Lee, L.H., & Chan, C.W. (2013). The perceptions and experiences of 
nurses and bereaved families towards bereavement care in an oncology unit. 
Support Cancer Care, 21(6), 1551-1556. Doi: 10.1007/s00520-012-1692-4 

Codex, regler och riktlinjer för forskning. (2020). Forskning som involverar 
människan. Hämtad 14 februari 2020 från 
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml  

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson, J., Mitchell, P., 
Sullivan Taylor, D. & Warren, J. (2007). Quality and safety education for 
nurses. Nursing outlook, 55(3). 122-131. 
https://doi.org/10.1016/j.outlook.2007.07.001 

*Danerek, M., Marsal, K., Cuttini, M., Lingman, G., Nilstun, T. & Dykes, A-K. 
(2011). Attitudes of Midwives in Sweden Toward a Womans refusal of an 
Emergency Cesarean Section or a Cesearean Section on Request. Birth, 38(1). 
Doi: 10.1111/j.1523-536X.2010.00440.x  



 

 

Davies, B. (2019). Bursting bubbles? QALYs and discrimination. Utilitas 31(2), 191–
202. Doi: https://doi.org/10.1017/S0953820818000249 

Dawe, U., Verhoef, M, J. & Page, S, A. (2000). Treatment refusal: the beliefes and 
experiences of Alberta nurses. International Journal of Nursing Studies, 
39(2002), 71-77. Doi: https://doi.org/10.1016/S0020-7489(01)00006-2 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., Carlsson J., 
Dahlin-Ivanoff, S., Johansson, IL., Kjellgren, K., Liden, E., Ohlen, J., Olsson, 
LE., Rosén, H., Rydmark, M., Sunnerhagen, KS. (2011). Person-centered care - 
ready for prime time. Eur J Cardiovasc Nurs, 10(4), 248-51. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

Eldh, A, C., Ekman, I. & Ehnfors, M. (2007). Considering patient non-participation in 
health care. Health expectations, 11(3), 263-271. Doi: 10.1111/j.1369-
7625.2008.00488.x 

*Erbay, H., Alan, S. & Kadioglu, S. (2013). Attitudes of prehospital emergency care 
professionals toward refusal of treatment: A regional survey in Turkey. Nursing 
ethics, 21(5), 530-539. Doi: 10.1177/0969733013505311 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. rev. utg). Natur 
& Kultur.   

*Gielen, J., Bhatnagar, S., Mishra, S., Chaturvedi, A – K., Gupta, H., Rajvanshi., Van 
den Branden, S. & Broeckaert. (2011). Can curative or life-sustaining treatment 
be withheld or withdrawn? The opinions and views of Indian palliative-care 
nurses and psysicians. Med Health Care and Philos, 14(1), 5-18. Doi: 
10.1007/s11019-010-9273-0 

*Grotto, J., Gerace, A., O’Kane, D., Simpson, A., Oster, C. & Muir-Cochrane, E. 
(2014). Risk Assesments and absconding: perceptions, understandings and 
responses of mental health nurses. Journal of Clinical Nursing, 24(5-6), 855-
865. Doi: 10.1111/jocn.12671 

Heanley, M., Foot, C., Freeman, W.D. & Fraser, J. (2007).  Ethical issuses in 
withholding and withdrawing life-prolonging medical treatment in the ICU. 
Current anaesthesia & critical care, 18(5-6), 277-283. Doi: 
10.1016/j.cacc.2007.09.002 

International Council Of Nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses. 
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-
files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf 



 

 

*Jaeger, S., Hütner, F., Steinert, T. (2019). Refusing Medication Theraphy in 
Involuntary Inpatient Treatment A Multiperspectice Qualitative Study. Front 
Psychiatry, 10(295). Doi: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00295 

*Jenkinson, B., Kruske, S., Stapleton, H., Beckmann, M., Reynolds, M. & Kildea, S. 
(2016). Women’s, midwives’ and obstetricians’ experiences of a structured 
process to document refusal of recommended maternity care. Women and birth, 
29(2016). Doi: https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.05.005 

*Jenkinson, B., Kruske, S., Kildea, S. (2017). The experiences of women, midwives 
and obstetricans when women decline recommended maternity care: A feminist 
themtic analysis. Midwifery, 52(2018), 1-10. Doi: 10.1016/j.midw.2017.05.006 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idè till examination inom omvårdnad (s. 82-83). Studentlitteratur 
AB. 

Madjar, I., Kacen, L., Ariad, S. & Denham, J. (2007). Telling their stories, telling our 
stories: physicians’ experiences with patients who decide to forgo or stop 
treatment for cancer. Qualitative health research, 17(4), 428-441. Doi: 
10.1177/1049732306298806 

Mattila, E., Kaunonen, M., Aalto, P. & Astedt-Kurki, P. (2014). The method of 
nursing support in hospital and patients` family members` experiences of the 
effectiveness of the support. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 28(2). 
Doi: https://doi.org10.1111/scs.12060  

Oxelmark, L., Ulin, K., Chaboyer, W., Bucknall, T. & Ringdal, M. (2018). Registered 
Nurses’ experiences of patient participation in hospital care: supporting and 
hindering factors patient participation in care. Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 32(2), 612-621. Doi: 10.1111/scs.12486  

Pongthavornkamol, K., Khamkon, A., Phligbua, W., Cohen, E. & Botti, M. (2018). 
Thai Oncology Nurses’ Perceptions of Patient Participation in Acute Cancer 
Care. Asian Nursing Research, 12(2018), 209-215. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.anr.2018.08.004 

Rosenthal, M. M., Molzahn, A. E., Chan, C. T., Cockfield, S. L., Kim, S. J., & Pauly, 
R. P. (2016). Why take the chance? A qualitative grounded theory study of 
nocturnal haemodialysis recipients who decline kidney transplantation. BMJ 
open, 6(5), e011951. Doi: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011951 

Seah, A. S., Tan, F., Srinivas, S., Wu, H. Y., & Griva, K. (2015). Opting out of 
dialysis – Exploring patients' decisions to forego dialysis in favour of 
conservative non-dialytic management for end-stage renal disease. Health 



 

 

expectations: an international journal of public participation in health care and 
health policy, 18(5), 1018–1029. Doi: https://doi.org/10.1111/hex.12075 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
Socialdepartementet. Hämtad 27 januari, 2020 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-
460 

SFS 2018:218. Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. Socialdepartementet. Hämtad 27 januari, 2020, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-
218 

Socialstyrelsen. (2011). Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. 
Socialstyrelsen. Hämtad 17 april, 2020 från 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2011-6-39.pdf 

Tobiano, G., Bucknall, T., Marshall, A., Guinane, J., Chaboyer, W. (2016) Patients 
perceptions of participation in nursing care on medical wards. Scand J Caring 
Sci, 30(2), 260‐270.  https://doi.org/10.1111/scs.12237  

Van Kleffens, T., Van Baarsen, B. & Van Leeuwen, E. (2004). The medical practice 
of patient autonomy and cancer treatment refusals: a patiens’ and physicians’ 
perspective. Social science & medicine 58(2004), 2325-2336. Doi: 
10.1016/j.socscimed.2003.08.027 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson. (Red). Vetenskaplig teori och 
metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s. 481–495). 
Studentlitteratur. 

Wiklund, Gustin, L. & Lindwall, L. (2013). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. 
MTM. 

World Health Organisation (WHO). (2018). Ageing and health. Hämtad från: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki 2008. Hämtad 14 
februari, 2020 från https://www.wma.net/what-we-do/medical-
ethics/declaration-of-helsinki/doh-oct2008/ 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

*=  trunkering

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Vägrar behandling Treatment refusal Treatment refusal Treatment refusal 

Upplevel* Experienc* Experienc* Experienc* 

Sjukskötersk* Nurs* Nurs* Nurs* 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 
 

 

*= avser dubbletter

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-03-02 Cinahl 

Nurs* AND experienc* AND 
treatment refusal 
Limits: 2011–2020, english 
language, Peer Reviewd 59 59 3 3 

2020-03-03 PubMed 

Nurs* AND experienc* AND 
treatment refusal 
Limits: 2011-2020, english 
language, adults 38 37 4 4(1)* 

2020-03-03 PsycINFO 

Nurs* AND experienc* AND 
treatment refusal 
Limits: 2011-2019, English 
language, peer reviewd, adulthood 23 19 0 0(4)* 

2020-03-15  Manuell sökning 2 2 2 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Boaz Dhotre, K., Arp Adams, S., Hebert, James, R., Bottai, M. & Heiney, Sue, P. (2016). 
Oncology Nurses’ Experiences With Patients Who Choose to Discontinue Cancer Chemotherapy. 
Oncology Nursing forum, 43(5), 617-623. Doi:  10.1188/16.ONF.617-623 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att beskriva onkologisjuksköterskors upplevelse av patienter som avslutar cellgiftsbehandling i 
förtid. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval 7 kvinnliga onkologisjuksköterskor. 

Datainsamling Individuella intervjuer gjordes på onkologi kliniken sjuksköterskorna arbetade på. Intervjuerna 
varade under ca 20 minuter i genomsnitt. Huvudfrågan i intervjun var ”vad är din erfarenhet av 
patienter som valt att avsluta sin cellgiftsbehandling?”. Sjuksköterskorna blev ombedda att endast 
berätta om patienter som valt att avsluta sin cellgiftsbehandling fast de hade chanser att överleva. 

Dataanalys Van Manen’s steg användes för att göra en tematisk analys där man hittar identifierar teman, 
skriver ned teman och använder sig av konstnärliga källor som musik och konst. De teman som 
hittades lästes flertalet gånger. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet visade att sjuksköterskorna fann det jobbigt och svårt att balansera sina egna känslor 
samtidigt som de ville respektera patienternas autonomi. Sjuksköterskorna identifierade olika 
orsaker till varför patienterna valt att avsluta behandlingen, som upplevda biverkningar, ålder, en 
pessimistisk attityd och inget socialt stöd. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

77% grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Bull, M, E. & Sørlie, V. (2016). Ethical challenges when intensive care unit patients refuse 
nursing care: A narrative approach. Nursing ethics, 23(2). 214-222. Doi:  
10.1177/0969733014560931 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Att beskriva etiska problem som sjuksköterskor upplever när patienter inte vill ta emot vård eller 
behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutisk analys 

Urval Tre intensivvårdssjuksköterskor. 

Datainsamling Individuella öppna intervjuer. Frågan som ställdes var ”berätta om dina erfarenheter av situationer 
där patienter vägrat omvårdnad?” Följdfrågor ställdes därefter. Intervjuerna varade i mellan 28–54 
minuter. 

Dataanalys Analys med hjälp av en fenomenologisk metod av Ricoeur där intervjuerna sågs som en text. 
Analysen görs i tre delar. I första delen läses texten ett par gånger för att få en överblick. I andra 
delen görs en strukturell analys med hjälp av teman och underteman. I det tredje steget lästes 
texten som en helhet med hjälp av sin förförståelse och tidigare forskning. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde etiska problem gällande balans mellan patientens autonomi och viljan att 
själva bestämma över patienten. Sjuksköterskorna oroade sig över att psykiskt sjuka patienter 
skulle ta bort livsviktig utrustning som var kopplat till deras kroppar. Sjuksköterskorna upplevde 
det utmanande då patienterna inte alltid förstod varför behandlingen var viktig, vårdpersonalen 
upplevde det mycket tråkigt när det uppstod konflikter mellan dem och patienterna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

77% grad II enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Danerek, M., Marsal, K., Cuttini, M., Lingman, G., Nilstun, T. & Dykes, A-K. (2011). Attitudes 
of Midwives in Sweden Toward a Womans refusal of an Emergency Cesarean Section or a 
Cesearean Section on Request. Birth, 38(1). Doi: 10.1111/j.1523-536X.2010.00440.x 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Barnmorskors uppfattning gällande barnläkares beslut i relation till kvinnans vägran av ett akut 
kejsarsnitt samt när kvinnan önskar kejsarsnitt utan medicinsk indikation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Enkätundersökning 

Urval 259 barnmorskor. 

Datainsamling En anonym enkätundersökning. Två fiktiva fall användes för att undersöka barnmorskornas tankar 
gällande kvinnans vägran av akut kejsarsnitt samt kvinnans önskan om kejsarsnitt utan medicinsk 
indikation. 

Dataanalys Chi - square användes för att analysera skillnader mellan vanliga sjukhus och universitetssjukhus 
gällande de olika påståendena i enkätstudien.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Barnmorskorna ansåg att barnläkaren skulle försöka få kvinnan att gå med på det som läkaren 
trodde skulle vara bäst för kvinnan trots att kvinnan inte ville genomgå ett akut kejsarsnitt. 
Barnmorskor som arbetade på universitetssjukhusen var mindre benägna att respektera kvinnans 
autonomi gällande detta val. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

87% grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Erbay, H., Alan, S. & Kadioglu, S. (2013). Attitudes of prehospital emergency care professionals 
toward refusal of treatment: A regional survey in Turkey. Nursing ethics, 21(5), 530-539. Doi: 
10.1177/0969733013505311 

Land  
Databas 

Turkiet 
PubMed 

Syfte Identifiera akutvårdspersonals syn på patienter som vägrar behandling. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
Enkätundersökning 

Urval 356 sjuksköterskor. 

Datainsamling Enkätundersökning med inledande frågor om deltagarens personlighet samt tio påståenden om 
problem relaterat till vägran av behandling. 

Dataanalys Chi Square testet användes för att jämföra mätningar mellan grupperna. Därefter användes 
kolmogorov – smirnov testet oavsett om distributionen var normal eller inte. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Generellt så respekterar sjuksköterskor patienternas autonomi. I studien så hittades två skillnader, 
vilka var: att sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet tyckte det var viktigast att ge god vård, 
medan kvinnliga sjuksköterskor prioriterade patienternas välmående och autonomi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

87 % grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Gielen, J., Bhatnagar, S., Mishra, S., Chaturvedi, A – K., Gupta, H., Rajvanshi., Van den Branden, 
S. & Broeckaert. (2011). Can curative or life-sustaining treatment be withheld or withdrawn? The 
opinions and views of Indian palliative-care nurses and physicians. Med Health Care and Philos, 
14(1), 5-18. Doi: 10.1007/s11019-010-9273-0 

Land  
Databas 

Indien 
Cinahl 

Syfte Att utforska indiska sjuksköterskor och läkares syn när patienter vill avsluta behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval 14 läkare och 13 sjuksköterskor. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. För att få sjuksköterskornas och läkarnas uppfattning om de olika 
problemen så gjordes tre olika fall. Ett fall handlade om en person som får fortsatt behandling trots 
svåra biverkningar, den andra handlade om en patient i koma där frågan var ifall behandlingen 
skulle avslutas och den tredje om en patient som inte vill ta emot behandling trots chans till att bli 
frisk. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt Glaser och Strauss’ grounded theory. 
Kategorier gjordes utefter texten och sambanden. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna och läkarna kom fram till att om patienten inte vill ta emot behandlingen så ska 
det respekteras. De ansåg även att de hade en stor roll i patientens beslutsfattande och ville därmed 
göra allt de kunde för att få patienten att vilja ta emot behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

85 % grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Grotto, J., Gerace, A., O’Kane, D., Simpson, A., Oster, C. & Muir-Cochrane, E. (2014). Risk 
Assesments and absconding: perceptions, understandings and responses of mental health nurses. 
Journal of Clinical Nursing, 24(5-6), 855-865. Doi: 10.1111/jocn.12671 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Sjuksköterskors upplevelser av riskbedömning och hantering av psykiatriska patienter som väljer 
att avvika från avdelningen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval 11 psykiatrisjuksköterskor. 

Datainsamling 20 semistrukturerade intervjuer genomfördes med legitimerade psykiatrisjuksköterskor. 
Inklusionkriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av patienter som blivit inlagda 
mot sin vilja för att sedan skrivit ut sig själva.  

Dataanalys En tematisk analys inspirerad av Braun och Clarke. Efter att data bearbetats så gjordes koder på ett 
systematiskt sätt. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det framkom att en god relation med patienten kunde vara av nytta. Sjuksköterskorna upplevde att 
de klandrade sig själva när patienter avvek från avdelningen. Sjuksköterskorna upplevde bland 
annat ångest, stress och oro när patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Jaeger, S., Hütner, F., Steinert, T. (2019). Refusing Medication Therapy in Involuntary Inpatient 
Treatment A Multiperspectice Qualitative Study. Front Psychiatry, 10(295).  
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00295 

Land  
Databas 

Tyskland 
Pubmed 

Syfte Studien utforskar erfarenheter med anhöriga och vårdpersonal som är i kontakt med patienter som 
inte vill ta emot medicin. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory  

Urval 11 patienter, 8 anhöriga, 7 sjuksköterskor, 5 läkare, och en psykolog. 

Datainsamling Riktlinjebaserade och problembaserade intervjuer. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades enligt grounded theory. De olika gruppernas perspektiv analyserades 
enligt Strauss och Corbin där ett fenomen hittas och orsakerna och konsekvenserna till detta. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien har lett till många diskussioner om hur man kontrollerar och hanterar liknande situationer. 
Det framkom inga nya lösningar relaterade till patienter som inte vill ta emot medicin, men 
vårdpersonalen var överens om att det var en stressande situation som ledde till maktlöshet. En del 
av de intervjuade sjuksköterskorna trodde att anledningen till att patienter motsatte sig vård var att 
de hade brist på insikt i sin sjukdom och därmed hade de inte koll på konsekvenserna. Medan 
andra sjuksköterskor trodde att patienternas anledning till att motsäga sig medicinsk behandling 
hade att göra med negativa erfarenheter av vården. Studien visar att det är nödvändigt att vara 
medveten om de olika perspektiven från patienter, vårdpersonal och anhöriga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

85 % Grad I enligt Carlsson och Einmans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Jenkinson, B., Kruske, S., Stapleton, H., Beckmann, M., Reynolds, M. & Kildea, S. (2016). 
Women’s, midwives’ and obstetricians’ experiences of a structured process to document refusal of 
recommended maternity care. Women and birth, 29(2016). 
https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.05.005 

Land  
Databas 

Australien 
Pubmed 

Syfte Dokumentera patienter, barnmorskor och läkares perspektiv när patienten vägran att ta emot 
rekommenderad mödravård efter införande av en ny strukturerad process. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval 9 patienter, 12 barnmorskor och 9 läkare. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Mestadels av intervjuerna var individuella men en del i små grupper. 
Öppna frågor ställdes gällande den nya strukturerade processen.  

Dataanalys Intervjuerna blev inspelade och transkriberade och analyserades med tematisk analys 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Läkarna och barnmorskorna beskrev att kvinnorna har rätt att neka rekommenderad mödravård 
och att det är viktigt att respektera patientens autonomi. Att använda sig av den nya strukturerade 
processen underlättade för sjukvårdpersonalen. Både barnmorskor och läkare påpekade att det är 
viktigt med en god relation mellan dem och patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

88 % grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 9 

 

Referens Jenkinson, B., Kruske, S., Kildea, S. (2017). The experiences of women, midwives and 
obstetricans when women decline recommended maternity care: A feminist themtic analysis. 
Midwifery, 52(2018), 1-10. Doi: 10.1016/j.midw.2017.05.006 

Land  
Databas 

Australien 
Pubmed  

Syfte Att undersöka barnmorskors erfarenheter när kvinnor vägrar mödravård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Feminist thematic analysis 

Urval 9 kvinnor, 12 barnmorskor och 9 förlossningsläkare 

Datainsamling Semistrukturerade Intervjuer. De flesta intervjuerna skedde i individuella öppna intervjuer, 3 
intervjuer i små grupper och 2 intervjuer över telefon. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades, intervjuerna anonymiserades. Dataanalysen 
genomfördes enligt Braun och Clarke’s sex steg. Datan kodades och omvandlades slutligen till 
relevanta teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Barnmorskorna menade att relationen var av stor betydelse i vårdandet av patienter som inte ville 
ta emot rekommenderad mödravård. De upplevde att det var jobbigt att inte få göra det som 
ansågs vara bäst för patienten, men ville ändå respektera patientens autonomi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

75% grad II enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 
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