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Abstrakt 
 

Bakgrund: Vård i livets slutskede är en relativt vanligt förekommande arbetsuppgift på en 

intensivvårdsavdelning. Då patienten befinner sig i livets slutskede behöver 

intensivvårdssjuksköterskor byta fokus, från livräddande- till palliativ vård. De ställs då inför 

en arbetsuppgift som är förknippad med många etiska utmaningar. 

Syfte: Beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede på 

intensivvårdsavdelningar.  

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Tio vetenskapliga artiklar analyserades 

och sammanställdes till en metasyntes. Förfarandet skedde i enlighet med rekommendationer 

ur Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) metodbok. 

Resultat: Metasyntesen resulterade i tre tredje nivåns teman som presenteras som 

huvudrubriker: Ansvarskänsla för såväl patient som närstående, Vård i livets slutskede på 

IVA- en komplex uppgift samt En vilja att göra gott. Att vårda en intensivvårdspatient i livets 

slutskede var komplext och utmanande, men upplevdes samtidigt meningsfullt av 

intensivvårdssjuksköterskor.  

Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor behöver mer utbildning för att känna sig trygga då de 

vårdar patienter i livets slutskede, samt deras närstående. De upplever sin uppgift som 

meningsfull, men de behöver känna sig inkluderade i beslutsprocesser samt erbjudas stöd och 

möjlighet till bearbetning. 

 

 

Nyckelord  
Intensivvård, Intensivvårdssjuksköterskor, Upplevelser, Vård i livets slutskede, 

Litteraturstudie.  
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Problemområde 
På senare år har intensivvården utvecklats inom många områden, och därmed har 

möjligheterna att rädda svårt sjuka patienter ökat (Lundberg & Hvarfner, 2020a). Detta 

medför i sin tur ett etiskt dilemma, där ställning behöver tas till om förlängning av patienters 

liv verkligen är meningsfullt. Lundberg och Hvarfner (2020a) beskriver hur 

sjukvårdspersonalen hamnar i en komplex vårdsituation, i de fall då etiska ställningstaganden 

resulterar i att livsuppehållande behandling avbryts. Den primära uppgiften för 

vårdpersonalen på en intensivvårdsavdelning (IVA) är att rädda liv till varje pris, och därför 

kan det upplevas svårt och fel att avbryta behandling och övergå till vård i livets slutskede 

(Lundberg & Hvarfner, 2020a). Då dödsfall inom intensivvård vanligtvis föregåtts av ett akut 

insjuknande, har sällan varken patienten eller närstående kunnat förbereda sig eller fått 

möjlighet till ett ordentligt avsked (Fridh et al., 2007). 

 

Intensivvårdssjuksköterskor (IVA-sjuksköterskor) vittnar om en avsaknad av tillräcklig 

undervisning i vård i livets slutskede, och att de snarare lärt sig genom att se kollegors arbete 

samt att själv ställas inför situationen att vårda den typen av patienter (Noome et al., 2016; 

Fridh et al., 2009; Holms et al., 2014). Deltagarna i Holms et al. (2014) studie upplevde att de, 

trots denna avsaknad av utbildning och kunskap, förväntades att självständigt kunna ge vård i 

livets slutskede och hantera de eventuella utmaningar som det medför.  

 

Det saknas sammanställningar gällande senaste årens studier angående IVA-sjuksköterskors 

upplevelser av vård i livets slutskede på IVA. Samtidigt vittnar ovan nämnda studier om att 

IVA-sjuksköterskor anser att de har en kunskapslucka gällande vård i livets slutskede. Genom 

en sammanställning av de senaste fynden kan kunskapen och förståelsen öka beträffande 

upplevelser av den komplexa vården i livets slutskede på IVA.  
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Bakgrund 

Teoretisk utgångspunkt och etiskt perspektiv 

Marit Kirkevold (2000) beskriver hur omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1926–1973) 

skapade en teori med utgångspunkt i den mellanmänskliga dimensionen av omvårdnad. 

Omvårdnadsteoretikern utgick från en existentialistisk åskådning, med en tro om att varje 

människas upplevelser (av lidande, mening, relationer och kommunikation) är unik. Alltså är 

det viktigt för sjuksköterskor att förhålla sig till varje enskild patients upplevelse, utan att utgå 

från sig själv eller en vedertagen objektiv bedömning. Travelbee menade att förståelse för 

upplevelser och konsekvenser av ett mellanmänskligt möte, är grundläggande för omvårdnad. 

Omvårdnad sker i det mötet i vilket sjuksköterskor hjälper patienter och/eller anhöriga genom 

sjukdom och lidande, samt hjälper till att finna mening i en hopplös situation (Kirkevold, 

2000). 

 

Att delta i komplexa etiska ställningstagande kräver ärlighet, engagemang samt respekt och är 

en del av IVA-sjuksköterskors arbete (Wiegand et al., 2015). Sådana etiska ställningstagande, 

som att till exempel avstå en viss behandling, bör föregås av samtal inom vårdteamet samt 

med patienten (om möjligt) och närstående. För att ett sådant samtal ska bli lyckat, krävs 

samarbete samt att teamet har en liknande etisk grundsyn (Puntillo et al., 2001). Om den 

grundsynen skiljer sig allt för mycket, eller om patienter och närstående inte involveras, 

riskeras enligt Fernandes och Moreira (2013) att etiska motsättningar uppstår vilket innebär 

en risk att det tar lång tid att nå konsensus. Det innebär att patienters lidande kan komma att 

förlängas, vilket även påverkar IVA-sjuksköterskor på ett emotionellt plan  (Fernandes & 

Moreira, 2013). 

 

Enligt Lögstrup (1994) uppstår ett krav då en människa i nöd visar tillit och överlåter sin 

omvårdnad till en annan, som i relationen mellan patient och sjuksköterska. Tillit uppstår 

eftersom människan utgår från att den andra menar väl, vilket i sin tur gör att hen kan 

överlämna sig själv i den andres händer. Det krav som uppstår i detta möte är inte ömsesidigt; 

den som kravet ställs på behöver agera osjälviskt och kan alltså inte förvänta sig något i 

gengäld. Vad kravet består av avgörs av individen det ställs på, och definieras utifrån dennes 

livsförståelse. Kravet kan inte överlämnas till någon annan - den som kravet ställs på blir 
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alltså aldrig fri från det. Människan som är i nöd får inte lämnas ensam och häri ingår även 

ansvar för dennes döende (Lögstrup, 1994). 

Definitioner av grundläggande begrepp i litteraturstudien 

Intensivvård: En vårdnivå för kritiskt sjuka patienter, som innebär utökad övervakning och 

behandling (Svenska Intensivvårdsregistret, 2020a). 

 

Livsuppehållande behandling: Behandling som ges för att upprätthålla patientens liv vid 

livshotande sjukdom. Utifrån en rad faktorer, rörande patientens tillstånd, kan beslut tas om 

att avstå eller avbryta sådan behandling (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

livsuppehållande behandling, 2011). 

 

Vård i livets slutskede: Vården av patienter som befinner sig i livets slutskede; den fas då det 

konstaterats att döden är oundviklig inom överskådlig framtid (Socialstyrelsens termbank, 

2011). I livets slutskede skiftar fokus vanligen till palliativ vård som syftar till att lindra 

lidande och främja livskvalitét, i motsats till livsuppehållande och kurativ behandling (Frisk-

Stenholm, 2021). 

 

Upplevelser: Tas in via perceptioner och påverkar sedan ens sätt att vara, känna och tänka 

(Egidius, 2021). 

Intensivvård 

Intensivvård är en vårdnivå, inte en vårdavdelning (Svenska Intensivvårdsregistret, 2020b). 

Anledningen till att patienter hamnar på IVA är vanligtvis på grund av livshotande tillstånd, 

och målet med vården är därför initialt främst är att rädda liv (Street et al., 2005). I Svenska 

Intensivvårdsregistret registrerades år 2020, 42 755 vårdtillfällen på Sveriges 

intensivvårdsavdelningar. I 14,2 % av fallen togs beslut om att avstå behandling, och i 0,2 % 

av fallen togs beslut om att avbryta pågående behandling. Av de patienter som vårdades på 

svenska intensivvårdsavdelningar avled 3553 stycken, år 2020. 

 

Vårdmiljö är ett begrepp som innefattar såväl den fysiska- som den psykosociala miljön 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010a). Den fysiska miljön syftar på själva omgivningen i 
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vilken patienterna vårdas och innefattar till exempel rumsstorlek, temperatur, apparatur, ljus, 

möblering samt färgsättning. Den psykosociala miljön handlar om en persons upplevelse av 

att vara i olika rum och miljöer och kan alltså upplevas olika från person till person. Det är 

viktigt att vara uppmärksam på hur den fysiska och psykosociala miljön påverkar varandra, 

för att kunna utforma en så bra vårdmiljö som möjligt (Svensk Sjuksköterskeförening 2010a).  

Miljön på en intensivvårdsavdelning är högteknologisk och består av en stor mängd 

medicinskteknisk apparatur som saknas på andra vårdavdelningar.  Miljön kännetecknas 

också av mycket personal, då detta krävs för att kunna upprätthålla en god vård (Lundberg & 

Hvarfner, 2020b). 

Intensivvårdssjuksköterskan 

Svensk sjuksköterskeförening (2010b) förklarar att personcentrerad vård handlar om se hela 

personen som en unik människa med olika behov, och detta förhållningssätt är något som bör 

eftersträvas. IVA-sjuksköterskan kan möta patienter, genom att försöka förstå och tillgodose 

deras upplevelser av hälsa och ohälsa. Även Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

(2020) poängterar att det är viktigt att vården är personcentrerad, vilket innebär att vården ska 

utgå från patienters behov och förutsättningar. IVA-sjuksköterskan har ett ansvar att 

respektera patienters autonomi, integritet, värdighet samt ge dem möjlighet till att vara 

delaktiga i vården. Det speciella med intensivvård är att närstående i hög grad är en del av den 

personcentrerade vården. I IVA-sjuksköterskans arbetsuppgift ingår ett professionellt 

bemötande av både patienter och deras närstående (Riksföreningen för anestesi och 

Intensivvård, 2020). IVA-sjuksköterskors upplever ofta en moralisk ångest i samband med 

vård i livets slutskede på IVA. De belyser att de behöver möjlighet till utbildning och 

debriefing (Imbulana et al., 2021). 

 

Enligt Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (2020) är det av stor vikt att IVA-

sjuksköterskor kan arbeta i team, för att kunna säkerställa att patienter får en säker vård. Att 

arbeta i team, tillsammans med flera olika professioner, stärker nämligen patientsäkerheten. 

IVA-sjuksköterskor ska också se till att vara uppdaterade inom den senaste forskningen, för 

att kunna ge patienter bästa evidensbaserade vård. Arbetet på en intensivvårdsavdelning 

innebär flera risker, och därför krävs adekvat kunskap så att IVA-sjuksköterskor kan utföra 

sina arbetsuppgifter på ett säkert vis. De arbetar inte enbart med avancerad medicinsk 

utrustning, utan även potenta läkemedel, som kan orsaka vårdskada vid felaktig hantering. 
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Samtidigt är det även deras ansvar att vara riskmedvetna och rapportera eventuella avvikelser 

(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, 2020). 

Vård i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar 

Beslutet om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling, ger upphov till etiska 

svårigheter och konflikter (Lundberg & Hvarfner, 2020a). Såväl Socialstyrelsen som Svensk 

förening för anestesi och intensivvård erbjuder riktlinjer som stöd för beslutsfattaren. 

Anledningen till att ett beslut om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling tas, kan 

vara att det är patientens egen vilja, men mer vanligt på grund av att behandlingen anses 

meningslös - alltså inte till gagn för patienten (Lundberg & Hvarfner, 2020a). Enigt Svenska 

intensivvårdsregistret (2020c) är “Inga begränsningar” eller “Fulla insatser” den vanligaste 

behandlingsstrategin. Blir det aktuellt med behandlingsbegränsningar, ska beslut tas om att 

helt “avstå” eller att “avbryta livsuppehållande behandling”. Ett sådant beslut kan vara 

patienters eget, autonomi. Om behandlingen saknar god prognos och enbart skapar lidande, 

obehag och smärta för patienten kan även ansvarig läkare välja att avbryta den 

livsuppehållande behandlingen. Vården övergår då till en palliativ fas. Beslut om 

behandlingsstrategi ska ha sin grund i etiska principer, vetenskap och erfarenhet (Svenska 

intensivvårdsregistret, 2020c). 

 

Respekt för patientens egen vilja, autonomi, är grundläggande för beslut om vårdnivå 

(Fernandes & Moreira, 2013). Det är fördelaktigt att patienter, i ett så tidigt skede av 

vårdförloppet som möjligt, tillfrågas om sina specifika önskemål gällande vilken nivå av 

behandling som ska ges (Lee et al., 2018). Vården ska i den utsträckning det är möjligt 

respektera självbestämmande och integritet, och därmed utformas utifrån patientens önskemål 

(Svenska intensivvårdsregistret, 2020c). Enligt Patientlagen (2014) har vårdpersonal en 

skyldighet att vara lyhörd till om patienten inte längre vill ha en livsuppehållande behandling, 

även om det kunnat rädda dennes liv. Väl på intensivvårdsavdelningen, då patienten vanligen 

är kritiskt sjuk, kan hen ha svårt att medverka till beslut gällande vårdnivå varför närstående 

vanligen involveras i stor utsträckning (Fernandes & Moreira, 2013).  
 

Palliativ vård påbörjas när patienten befinner sig i livets slutskede och beslut om att avbryta 

livsuppehållande behandling tagits (Svenska Intensivvårdsregistret, 2020c). Ordet palliativ 

kommer från det latinska pallium, vilket betyder mantel eller kappa (Frisk-Stenholm, 2021). 
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Manteln står för lindrande åtgärder och målet med palliativ vård är att patienten, trots obotlig 

sjukdom, ska uppleva livskvalitét.   
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World Health Organisation har utarbetat en definition för palliativ vård som Bengtsson och 

Lundström (2015) gjort en översättning av: 

  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid 

livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig 

upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, 

psykosociala och existentiella problem. (Bengtsson & Lundström, 2015, s.11)  

 

Syftet med palliativ vård skiljer sig inte på intensivvårdsavdelningen jämfört med andra 

vårdinrättningar, även om omständigheterna runt omkring och vårdmiljön är annorlunda 

(Street et al., 2005). Då döendet är en oförutsägbar process, måste det få ta den tid det 

behöver, utan att påskyndas eller fördröjas. I den palliativa vården ska patienters behov av 

trygghet, ångestdämpande, smärtlindring samt tröst tillgodoses. Vårdpersonalens uppgift är att 

finnas där för såväl patienter som närstående, på ett andligt, kulturellt och psykosocialt plan 

(Svenska intensivvårdsregistret, 2020a). 

Syfte 
Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede på 

intensivvårdsavdelningar.  
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Metod 
 

En systematisk litteraturstudie av kvalitativa intervjustudier, genomfördes med induktiv 

ansats. Genom att resultat sammanställdes och analyserades skapades en metasyntes (Willman 

& Stoltz, 2017). 

 

För att klargöra frågeställningen och fastställa syftet användes SPICE-modellen. I Statens 

beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) metodbok (2020) beskrivs att 

modellen består av fem grundläggande delar:  Setting/Sammanhang klargör miljön. 

Perspective/Perspektiv klargör utifrån vilket perspektiv som frågan ses. Intervention/Intresse 

innebär att syftet inte ska vara för specifikt men inte heller ha en för stor bredd. 

Comparison/Jämförelse är ej är brukbart vid beskrivning av upplevelser och erfarenheter. 

Evaluation/Utvärdering klargör om frågan gäller upplevelser, erfarenheter, åsikter eller 

observerade beteenden (SBU, 2020). I Tabell 1 nedan framgår hur SPICE-modellen användes 

för att klargöra studiens syfte. 

 

 
Tabell 1. SPICE-modellen. 
 

S  P  I  C E 

Setting Perspective Invention/Interest Comparison Evaluation 

 IVA 
ICU 

IVA-SSK 
Critical 

Care Nurse 

Palliativ vård 
End of life care 

Ej brukbart Upplevelser 
Experiences 

 

 

Urval 

Kvalitativa intervjustudier inkluderades för att möta studiens syfte utifrån SPICE-modellens 

grundläggande delar. Publicering skulle ha skett de senaste tio åren, alltså tidigast 2012, för 

att säkerställa att inkluderade studier utgörs av den senaste forskningen. Artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska. Patienterna i studierna skulle vara över 18 år och 
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forskningsetiska avvägningar skulle vara genomförda. Studier som ej uppnått hög eller 

medelhög kvalitét, i kvalitetsgranskning med Bedömning för studier med kvalitativ metodik 

(SBU, 2022), valdes bort. Även litteraturstudier exkluderades.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i de tre databaserna: PubMed, Cinahl och PsycInfo. PubMed 

innehåller litteratur inom såväl medicin som omvårdnad, medan Cinahl främst täcker 

omvårdnad. PsycInfo är en databas som innehåller litteratur inom områden som psykologi, 

beteendevetenskap samt hälsa.  Alla tre databaser används ofta inom omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Med hjälp av SPICE-modellen, som användes för att klargöra frågeställning och syfte, kunde 

adekvata sökord identifieras. Sökorden kombinerades med hjälp booleska termer, för att 

definiera deras förhållande till varandra. De mest grundläggande booleska termerna är enligt 

Östlundh (2012) AND, OR och NOT. Författarna fick vägledning av bibliotekarie från 

Medicinska Biblioteket vid Helsingborgs lasarett inför databassökningarna. Initialt skedde en 

pilotsökning, för att säkerställa att material fanns tillgängligt. Den slutgiltiga sökningen 

genomfördes därefter den 2 mars 2022. Sökningen genomfördes strukturerat, stegvis för att 

efterhand kunna identifiera de mest användbara sökorden. Databassökningen redovisas i sin 

helhet i Bilaga 1. Även en fritextsökning genomfördes i Google, den resulterade dock inte i att 

någon ytterligare artikel identifierades. 

 

Den slutgiltiga sökningen resulterade i totalt 586 träffar i de tre databaserna som sedan 

bearbetades enligt det flödesschema som redovisas i Figur 1. Efter en gemensam genomgång 

av titlarna på de 586 artiklarna, exkluderades 281 artiklar som konstaterades okvalificerade 

utifrån inklusionskriterierna och syftet. De kvarvarande 305 artiklarnas abstrakt lästes 

gemensamt, 41 av dem ansågs relevanta för syftet och uppfyllde inklusionskriterierna, övriga 

264 exkluderades. På grund av begränsad tid ansågs läsandet av 41 artiklar allt för 

tidskrävande, varför en förnyad tidsavgränsning på fem år tillämpades och minskade antalet 

till 15 artiklar publicerade tidigast 2017. Författarna läste de 15 artiklarna var för sig, tio av 

dem ansågs svara till syftet. Exkludering av övriga fem artiklar skedde på grund av att de ej 

svarade på syftet eller att det visade sig att studien var kvantitativ. 
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Kristensson (2014) framhäver att den litteratur som tagits fram genom databassökning ska 

genomgå en granskning gällande forskningskvalitet innan de inkluderas. SBU har skapat ett 

antal granskningsmallar, som kan modifieras utifrån olika syften (Kristensson, 2014). SBU:s 

granskningsmall Bedömning av studier med kvalitativ metodik användes i litteraturstudie för 

att på så vis kvalitetssäkra resultatet. Av de tio artiklar som genomgick kvalitetsgranskningen 

bedömdes nio hålla hög eller medelhög kvalitét. Endast en artikel bedömdes ha omfattande 

brister och exkluderades. 

 

För att få tillräckligt material att bygga litteraturstudiens resultat på önskades att minst tio 

studier inkluderades. Tidsavgränsningen utökades därför med ett år, till sex år, för att fortsatt 

inkludera så aktuell forskning som möjligt. Ytterligare fem artiklar, publicerade 2016, lästes 

av författarna var för sig. Tre av studierna ansågs svara till syftet. Vid kvalitetsgranskningen 

av de tre studierna ansågs endast en av dem hålla hög kvalitét. Övriga två studier bedömdes 

ha omfattande brister varför de exkluderades. 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema. 
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Analys av data 

Analysen av de utvalda artiklarna genomfördes med en induktiv ansats. Syntesen, och därmed 

resultatet, arbetades fram i fyra steg i enlighet med Howell Major och Savin-Badens (2010) 

analysförfarande. Analysförfarandet presenteras i Figur 2 & Tabell 2. Detta förfarande 

rekommenderas i SBU:s Metodbok (2020): Initialt lästes artiklar noga av författarna, var för 

sig. Genom gemensam diskussion fastställdes sedan vilka delar av resultaten som svarade till 

litteraturstudiens syfte, något som också förtydligades med citat och meningsbärande enheter. 

På så sätt kom återkommande teman att identifieras, dessa kondenserades till Första nivåns 

teman. Genom att sedan leta efter samband mellan de olika teman som uppdagades på första 

nivån, kunde sammanvävningar mellan dessa skapa Andra nivåns teman. De av andra nivåns 

teman som hörde ihop syntetiserades slutligen till Tredje nivåns teman, som blev mer 

övergripande. Under tredje nivåns teman, med andra nivåns teman som underrubriker, 

formulerades slutsatser och litteraturstudiens resultat (Howell Major & Savin-Badens, 2010). 

 

 

 
Figur 2. Analysprocessen.  
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Tabell 2. Exempel på framväxten av Första-, Andra- och Tredje nivåns teman. 
 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 Kjellström (2017) beskriver hur det, då kvalitativa intervjustudier genomförs, uppstår en 

relation mellan forskare och deltagare i större utsträckning än vid genomförandet av 

exempelvis en enkätstudie. Dessutom kan vissa ämnen, framförallt inom kvalitativa studier, 

uppfattas som känsliga av deltagare vilket ställer högre krav på forskarens etiska kunnande. 

Forskare som ska genomföra en kvalitativ intervjustudie behöver göra forskningsetiska 

avvägningar gällande urvalet av deltagare, informerat samtycke av deltagarna och värna om 

sekretessen. I den inledande processen bör godkännande från regional etisk nämnd inhämtas 

(Kjellström, 2017). I samband med kvalitetsgranskningen av studierna i denna litteraturstudie, 

som beskrivs under rubriken Datainsamling, beaktades forskningsetiska avvägningar innan 

studierna inkluderades. 

  

Citat & meningsbärande 

enheter 

Första nivåns 

teman 

Andra nivåns  

teman 

Tredje nivåns  

teman 

A feeling of being the 

patient´s defenders or 

safeguarders (Velarde-

García et al., 2018). 

Sjuksköterskor 

upplevde det som 

sin uppgift att 

försvara 

patientens 

värdighet. 

 
Patientens talesperson 

 

 

 

Ansvarskänsla för såväl patient 

som närstående  

Family members could be 

angry and frustrated when 

they lacked information 

(Taylor et al., 2020). 

Det var av stor 

vikt att 

närstående var 

välinformerade. 

Vikten av 

familjecentrerad vård 
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Resultat 
Resultatet bygger på tio kvalitativa intervjustudier, i vilka totalt 134 IVA-sjuksköterskor 

intervjuats. De flesta av de inkluderade studierna genomfördes i Australien (n:3), en av dem 

ägde dessutom till viss del rum i Nya Zeeland. Övriga studier genomfördes i: Kanada (n:1), 

Norge (n:1), Singapore (n:1), Spanien (n:1), Sydafrika (n:1), Sydkorea (n:1) och USA (n:1). 

Alla inkluderade studier höll hög (n:8) eller medelhög (n:2) kvalitet vid kvalitetsgranskning. 

Resultatet nedan redovisas under de tre Tredje nivåns teman, som bildades utifrån totalt tio 

Andra nivåns teman (Figur 3).  

 

 

 
Figur 3. Tredje- och Andra nivåns teman. 
 

 

Ansvarskänsla för såväl patient som närstående 

IVA-sjuksköterskor kände ett ansvar för att patienters intressen försvarades under vården i 

livets slutskede. Samtidigt upplevdes familjecentrerad vård som grundläggande, varför även 

närstående behövde involveras samt få sina behov tillgodosedda. 
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Patientens talesperson 

IVA-sjuksköterskor såg sig som patientens talesperson och upplevde att det var deras uppgift 

att försvara patientens intressen (Flannery et al., 2020; Kisorio & Langley, 2016; Velarde-

García et al.,2018). Det upplevdes åligga IVA-sjuksköterskor att stå på patientens sida snarare 

än närståendes, till exempel i frågan om att inte förlänga patientens lidande genom att fortsätta 

utsiktslös intensivvård även om ett beslut om behandlingsbergränsningar var traumatiskt för 

närstående (Flannery et al., 2020; Taylor et al.,2020). 

 

Känslan av att göra det rätta, underlättades av att patienten sedan tidigare gjort sina önskemål 

kända för närstående eller vårdpersonal (Stokes et al., 2019). Upprätthållandet av patientens 

värdighet under hela processen, även efter att patienten avlidit, upplevdes av IVA-

sjuksköterskor som en grundsten för vård i livets slutskede (Jang et al., 2019; Ong et al., 

2018). 

Vikten av familjecentrerad vård 

Involverandet av närstående i vård i livets slutskede, upplevdes som betydelsefullt av IVA-

sjuksköterskor (Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018; Stokes et al., 

2019; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 2018). IVA-sjuksköterskor kunde tänka sig in 

i hur tungt det var för närstående att se patienten svårt sjuk, och ville därför ge dem stöd (Ong 

et al., 2018; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 2018). Genom att skapa en relation till 

närstående, fick IVA-sjuksköterskor också en tydligare bild av patientens personlighet, vilket 

underlättade för dem i vården (Stokes et al., 2019). Det var viktigt att såväl patienten som 

närstående gavs möjlighet att ta ett ordentligt avsked (Jang et al.,2019; Kisorio & Langley, 

2016; Taylor et al., 2020). 

‘‘... om de vill vara där 24 timmar om dygnet så är det tillåtet. Vi uppmanar dem upprepade 

gånger att komma och vara hos patienten som de önskar. Det kan vara deras sista stund 

tillsammans.”	(Kisorio & Langley, 2016, s. 34). 

IVA-sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att närstående fick fullgod information 

angående patientens tillstånd och en eventuellt dyster prognos (Jang et al., 2019; Velarde-

García et al., 2018). Det ansågs vara läkares uppgift att informera närstående samt att initiera 

diskussion om behandlingsbegränsningar, även om det ofta var IVA-sjuksköterskor som 

uppmärksammade när närstående var redo för den typen av diskussion (Ong et al., 2018; 
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Velarde-García et al., 2018). Det sågs däremot av IVA-sjuksköterskor som sin uppgift att 

hjälpa de närstående genom att översätta medicinska termer till ett språk som de förstår, och 

ge dem en tydligare helhetsbild (Flannery et al., 2020; Ong et al., 2018). Det upplevdes som 

ett utmanande dilemma när närstående ställde frågor som de inte fick eller kunde besvara 

(Bloomer et al., 2017; Kisorio & Langley, 2016). Bristfällig information kunde resultera i att 

närstående blev frustrerade och arga (Taylor et al., 2020). Samtidigt var IVA-sjuksköterskor 

rädda för att närstående skulle bli sårade och arga om de tog upp vissa ämnen, till exempel 

behandlingsbegränsningar (Ong et al., 2018). En del familjer var svårare att skapa en relation 

till, de kunde vara avstängda och befinna sig i förnekelse, vilket upplevdes som prövande för 

IVA-sjuksköterskor (Kisorio & Langley, 2016; Stokes et al., 2019). Situationer, i vilka 

närstående och vårdpersonalen inte var överens om behandlingsbegränsningar, upplevdes 

också svåra och ångestladdade för IVA-sjuksköterskor (Taylor et al., 2020). 

Vård i livets slutskede på IVA – en komplex uppgift 

IVA-sjuksköterskor upplevde att vården i livets slutskede var komplex. De ansåg att deras 

möjlighet att tillgodose patienters och närståendes omvårdnadsbehov påverkades negativt av 

bristfällig kunskap, hög arbetsbelastning samt att de kände sig exkluderade i beslutsprocesser. 

De påverkades mycket av att bevittna patienters lidande och arbetet medförde emotionell 

stress. 

Bristfällig kunskap 

IVA-sjuksköterskor upplevde att de hade begränsad erfarenhet av att vårda patienter i livets 

slutskede (Brooks et al., 2017; Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018). Dessutom 

upplevde de att deras utbildning i området, från såväl grundutbildning som 

specialistutbildning, var bristfällig (Bloomer et al., 2017; Brooks et al., 2017; Jang et al., 

2016; Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018;). Framförallt identifierades en specifik 

kunskapslucka avseende kommunikation om svåra ämnen, som behandlingsbegränsningar 

och döden, vilket upplevdes besvärligt av IVA-sjuksköterskor (Bloomer et al., 2017; Brooks 

et al., 2017; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016). Eftersom vård i livets slutskede är en 

vanligt förekommande arbetsuppgift på IVA och dessutom kan skilja sig från samma typ av 

vård inom andra specialiteter, upplevde IVA-sjuksköterskor att utbildning i området var extra 

väsentligt för de som arbetar med just intensivvård (Bloomer et al., 2017; Brooks et al., 2017; 

Jang et al., 2019; Ong et al., 2018). Bristen på utbildning inom detta komplexa ämne, lämnade 
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IVA-sjuksköterskor med en känsla av osäkerhet och övertygelsen om att de egentligen kunde 

gjort ett bättre jobb med vården i livets slutskede (Bloomer et al., 2017; Jang et al., 2019). 

”… Det betyder att vi alla, i mer eller mindre utsträckning, lär oss genom försök och 

misstag. Det finns patienter jag haft, och deras närstående, där jag vet att jag inte 

gjorde ett så bra jobb som skulle kunnat gjorts” (Bloomer et al., 2017, s. 695). 

Utanförskap i beslutsprocessen 

IVA-sjuksköterskor kände sig inte inkluderade i beslutsprocessen angående 

behandlingsbegränsningar (Flannery et al., 2020; Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018; 

Stokes et al., 2019; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 2018). Detta upplevdes 

paradoxalt av IVA-sjuksköterskor, då det var de som arbetade närmast patienten (Kisorio & 

Langley, 2016; Velarde-García et al., 2018). Det ansågs att de borde vara delaktiga i 

diskussionerna, för att kunna ge sina synpunkter och för att säkerställa att det råder konsensus 

bland alla inblandade i vården (Kisorio & Langley, 2016; Stokes et al., 2019; Taylor et al., 

2020). Bristfällig delaktighet och kommunikation inom vårdteamet resulterade i att IVA-

sjuksköterskor hade svårigheter att förbereda sig och hantera beslut om 

behandlingsbegränsningar (Taylor et al., 2020). 

Hög arbetsbelastning 

IVA-sjuksköterskor upplevde att den höga arbetsbelastningen på IVA resulterade i att de inte 

kunde ge den vård de önskade i livets slutskede, varken för patienten eller närstående (Kisorio 

& Langley, 2016; Stokes et al., 2019). På grund av allt sjukare patienter och hög efterfrågan 

på IVA-platser, behövde dessutom ibland en inskrivning ske direkt efter att en patient avlidit 

– vilket upplevdes som ångestframkallande då IVA-sjuksköterskor inte fick någon tid till 

återhämtning och bearbetning (Kisorio & Langley, 2016). 

”Att se patienten försämras ända till slutet är den mest utmattande delen, men du 

förväntas att skriva in en ny patient så fort som möjligt och bara fortsätta som om 

ingenting hänt.” (Kisorio & Langley, 2016, s. 35). 
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En önskan om att lindra lidandet 

På grund av det lidande som intensivvård åsamkade många patienter, upplevde IVA-

sjuksköterskor ofta en känsla av lättnad då beslut om att avbryta livsuppehållande behandling 

togs eller då patienten avled (Ong et al., 2018; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 

2018). Vården kändes mycket utmanande och ångestskapande i de fall då beslut om 

behandlingsbegränsningar dröjde och behandlingen istället endast upplevdes förlänga och 

förvärra patientens lidande (Flannery et al., 2020; Ong et al., 2018; Taylor et al., 2020). Till 

följd av att IVA-sjuksköterskor arbetade närmare patienterna upplevde de ofta behovet av 

behandlingsbegränsningar för att befria dem från sitt lidande, tidigare än läkare (Taylor et al., 

2020). IVA-sjuksköterskors grundinställning var att döden skulle ske så smärtfritt och 

bekvämt som möjligt vilket inte ansågs kompatibelt med att behöva dö under pågående 

intensivvård, varför utsiktslös sådan måste avbrytas (Ong et al., 2018; Velarde-García et al., 

2018). IVA-sjuksköterskor vittnade om att det ibland var svårt för närstående att förstå att 

utsiktslös intensivvård förlängde patientens lidande, vilket i sin tur kunde göra att lidandet 

förlängdes ytterligare då beslut om behandlingsbegränsningar fördröjdes (Flannery et al., 

2020; Taylor et al., 2020). 

”Jag tror att det som familjer, som fastnar i sina egna känslor, glömmer bort är att 

personen i sängen lider.” (Flannery et al., 2020, s. 314). 

”Det kommer till en punkt då du inte kan fortsätta bevittna lidande… det är 

traumatiskt, och du måste gå därifrån.” (Flannery et al., 2020, s. 314). 

Känslomässig påverkan 

IVA-sjuksköterskor upplevde att övergången från intensivvård till vård i livets slutskede var 

utmanande och väckte många svåra känslor hos dem – de blev emotionellt berörda (Jang et 

al., 2019; Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018; Taylor et al., 2020). Speciellt när det 

handlade om yngre patienter eller patienter som de hunnit skapa en särskilt stark relation till, 

drabbades IVA-sjuksköterskor av ångest och sorg (Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 

2018). Mindre erfarna IVA-sjuksköterskor hade en större benägenhet att drabbas av ångest, 

och att dessutom ta med sig sina tunga tankar hem efter arbetsdagens slut (Jang et al., 2019; 

Taylor et al., 2020). 
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”Alla behandlings-avbrytanden är utmanande, och jag räknar minuterna tills mitt 

skift är över. När jag kommer hem, fortsätter jag att tänka på situationen, vad vi 

skulle kunnat göra bättre för patienten och familjen.” (Taylor et al., 2020, s. 4). 

Mer erfarna IVA-sjuksköterskor var mer benägna att se döden som en naturlig del av livet, 

men denna syn riskerade istället att göra dem avtrubbade– en attityd som inte var önskvärd 

(Ong et al., 2018). 

En vilja att göra gott 

IVA-sjuksköterskor upplevde vården av patienter i livets slutskede som meningsfull, och ju 

mer erfarenhet de fick inom området desto säkrare kände de sig i sin roll. Samtidigt bejakades 

ett behov av stöd och möjlighet till bearbetning, för att de skulle kunna utföra sin 

arbetsuppgift på bästa sätt. 

Behov av bearbetning och stöd 

IVA-sjuksköterskor bejakade att de hade ett stort behov av debriefing, stöd och coping-

strategier då de arbetade med döende patienter mer eller mindre dagligen (Kisorio & Langley, 

2016; Ong et al., 2018; Stokes et al., 2019; Taylor et al., 2020). Eftersom vård i livets 

slutskede ofta upplevdes utmanande, ansågs det nödvändigt att se till att ta hand om sig själv 

för att orka fortsätta sitt arbete (Ong et al., 2018; Stokes et al., 2019). Organiserad debriefing 

erbjöds för sällan enligt IVA-sjuksköterskor, vilket till stor del på berodde på hög 

arbetsbelastning och tidsbrist (Kisorio & Langley, 2016; Taylor et al., 2020). IVA-

sjuksköterskor upplevde istället att de fick värdefullt stöd från sina kollegor, som kunde förstå 

precis vad de gick igenom (Ong et al., 2018; Taylor et al., 2020). För att undvika emotionell 

utmattning, upplevde IVA-sjuksköterskor också ett behov av att hitta egna coping-strategier, 

(Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018; Stokes et al., 2019). Exempel på coping-

strategier som IVA-sjuksköterskor använde sig av var humor, att söka mening genom att 

utveckla en tacksamhet över sitt eget liv eller läsa på om ämnen som de kände sig osäkra på 

för att fylla sina kunskapsluckor (Ong et al., 2018). Ibland gick IVA-sjuksköterskor också in i 

en mer passiv, robotliknande, roll för att de kände att ett för stort emotionellt engagemang 

stod i vägen för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter ordentligt (Ong et al., 2018; Taylor 

et al., 2020). 
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Med erfarenhet kommer trygghet 

IVA-sjuksköterskor upplevde att de lärde sig av sina misstag och sina erfarenheter. Ju fler 

gånger de vårdade en patient, och dennes närstående, i livets slutskede – desto mer bekväma 

blev de i sin roll (Bloomer et al., 2017; Ong et al., 2018; Wiegand et al., 2019). IVA-

sjuksköterskor med mindre erfarenhet såg dessutom mer erfarna kollegor som en värdefull 

källa till kunskap och vägledning (Bloomer et al., 2017; Brooks et al., 2017, Ong et al., 2018). 

Det kunde dock ibland vara svårt för nyare IVA-sjuksköterskor att närvara och se sina mer 

erfarna kollegor i dessa situationer då de ansågs privata, till exempel kunde det vara svårt att 

sitta med som åhörare vid ett anhörigsamtal angående behandlingsbegränsningar (Bloomer et 

al., 2017; Brooks et al., 2017). 

En känsla av meningsfullhet 

Det var värdefullt för IVA-sjuksköterskor att finnas för patienten och dennes närstående 

genom hela vårdförloppet: från inskrivning, beslut om behandlingsbegränsningar, till vård i 

livets slutskede (Velarde-García et al., 2018; Wiegand et al., 2019).  

IVA-sjuksköterskor kände att de hade ett ansvar och en vilja att ”göra det rätta” under 

vården i livets slutskede (Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 2018). De såg sin egen roll 

som avgörande, för att tillgodose att patienten fick en fridfull sista tid (Taylor et al., 2020). De 

hade en känsla av att de gjorde ”skillnad” vilket fick dem att uppleva sitt arbete som 

meningsfullt och lämnade dem med en känsla av tillfredsställelse (Ong et al., 2018; Stokes et 

al., 2019; Velarde-García et al., 2018; Wiegand et al.,2019). 

””Du var så bra med min make”, ”Du besvarade verkligen våra frågor” och ”Du 

fanns verkligen där för oss när vi behövde dig.” det är dessa små symboliska ord 

som bara får dig att känna, jag gjorde något bra idag.” (Wiegand et al., 2019, s. 16). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en induktiv litteraturstudie av studier med kvalitativ ansats för att 

svara till syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) avgörs valet av forskningsmetod just 

av syftet och forskningsfrågan. Syftet med kvalitativa studier är att förstå och beskriva 

fenomen och upplevelser (Forsberg & Wengström, 2016). En induktiv analys utgår från 

innehållet i texten, till skillnad från en deduktiv analys som sker utifrån en bestämd teori 

(Danielsson, 2017).  En större litteraturstudie som genomförts på ett systematiskt vis har högt 

vetenskapligt värde och kan därmed ligga till grund för hur sjukvård ska bedrivas 

(Kristensson, 2014). 

 

Författarna valde att strukturera datainsamlingen utifrån SPICE-modellen enligt SBU:s (2020) 

rekommendation. Genom att använda SPICE, i kombination med förutbestämda 

urvalskriterier, ökar möjligheten att strukturerat finna artiklar som verkligen svarar på syftet 

vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet (SBU, 2020). Datainsamlingen skedde i de tre 

akademiska databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Författarna var bekanta med de två 

förstnämnda databaserna sedan tidigare, men fick tips om att den tredje kunde vara aktuell 

utifrån syftet, av sin handledare. Enligt Östhlund (2022) bör flera databaser användas för att 

säkerställa ett evidensbaserat litteratururval.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det fördelaktigt att få hjälp av en bibliotekarie, med 

särskilda kunskaper om de specifika databaserna, för att datainsamlingen ska utföras så 

effektivt och komplett som möjligt. Författarna till studien tog hjälp av en bibliotekarie vid 

Medicinska biblioteket vid Helsingborgs lasarett inför databassökningarna, för att säkerställa 

att sökningarna genomfördes på ett fullständigt sätt, vilket anses vara en styrka. 

 

Enligt Bondas et al. (2017) råder det delade meningar om antalet studier som en metasyntes 

bör bygga på. Vid ett större urval av relevanta studier, ökar möjligheten för saturation och att 

skapa en överförbar, formell teori. Däremot identifieras också risken för att ett stort urval av 

studier utgör ett hinder för att verkligen kunna genomföra en djupgående analys och att sedan 

kunna sammanföra nya teman. Bondas et al. (2017) föreslår att metasyntesen bygger på minst 

10 artiklar. Samtidigt poängteras att det inte är kvantiteten, utan snarare kvaliteten gällande ett 
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tydligt formulerat syfte i kombination med en ändamålsenlig och systematisk datainsamling, 

som är det mest grundläggande för skapandet av en meningsfull och trovärdig metasyntes 

(Bondas et al., 2017). Då den första avgränsningen på fem år endast resulterade i nio artiklar, 

efter relevans- och kvalitetsbedömning, valde författarna att utöka avgränsningen till sex år. 

Detta medförde att ytterligare en artikel kunde inkluderas, och på sätt uppnåddes 10 artiklar 

att bygga metasyntesen på. Eftersom författarna medvetet valt fem år som avgränsning för att 

säkerställa att det var den senaste forskningen som inkluderades, skulle det kunna ses som en 

svaghet att tids-avgränsningen fick utökas. Samtidigt skriver Polit och Beck (2021) att 

omvårdnadsforskning som är publicerad de senaste 10 åren fortsatt anses aktuell, varför 

utökandet av tidsavgränsningen till sex år ej bör ha påverkat resultatets aktualitet. 

 

Vid databassökningarna fann författarna ett par artiklar som utifrån bedömning av titel och 

abstrakt skulle kunnat vara relevanta för studien, men som ej fanns tillgängliga i fulltext 

kostnadsfritt via Lunds Universitetsbibliotek. Inför databassökningen rekommenderar 

Willman et al. (2016) att göra en plan där bland annat tillgängliga resurser bör identifieras, 

såväl gällande tid men också ekonomi. Författarna hade därför redan från början bestämt att 

studien ej skulle få komma att kosta något för dem. Enligt Östlundh (2022) är det inte 

lämpligt att avgränsa datainsamlingen till att enbart välja artiklar som finns tillgängliga gratis 

i fulltext. Det kan alltså inte med säkerhet sägas att uteslutandet av dessa artiklar ej påverkat 

studiens resultat.  

 

Innan studierna inkluderades genomgick de en kvalitetsgranskning utifrån SBU:s 

kvalitetgranskningsmall, och endast studier med hög- eller medelhög kvalitet inkluderades. 

Enligt Willman och Stoltz (2017) är en sådan granskning viktig för att sedan kunna värdera 

styrkan i metasyntesens vetenskapliga underlag. Genom att använda en granskningsmall får 

författarna hjälp att fokusera på de frågor som är centrala för att bedöma studiens kvalitet. 

Samtidigt kan bedömningen vara relativt subjektiv och beroende av granskarnas förkunskap 

och förmåga att bedöma de frågor som påverkar studien kvalitet (Willman & Stoltz, 2017). 

Författarna var väl medvetna om att de eventuellt hade kunskapsluckor gällande bedömning 

av vetenskaplig kvalitet, varför granskningarna först skedde var för sig för att sedan genom 

gemensamma diskussioner verkligen säkerställa att en korrekt bedömning genomförts.  

 

I tre av studierna som inkluderades bestod urvalet inte enbart av IVA-sjuksköterskor, utan 

även av läkare. Eftersom syftet med studien var att beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelser 
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skulle det kunna anses vara en svaghet. Dock anser författarna att de tydligt kunnat utläsa 

vilken yrkeskategori som uttryckt vad i intervjuerna, och därmed endast tillfört IVA-

sjuksköterskors upplevelser till resultatet. 

 

Ingen av de inkluderade studierna genomfördes inom svensk intensivvård, något som 

eventuellt skulle kunna innebära att det är svårt att koppla resultaten till en svensk kontext. 

Samtidigt anses länderna, i vilka de inkluderade studierna är genomförda, vara välutvecklade 

varför sjukvårdenen troligen inte skiljer sig allt för mycket från den svenska. 

 

Vid genomförandet av litteraturstudier krävs ett etiskt förhållningssätt. Till exempel kan 

begränsad kunskap i det språk en artikel är skriven på, få konsekvenser i form av feltolkning 

(Kjellström, 2017). För att undvika feltolkning, exkluderades studier skrivna på andra språk 

än svenska och engelska, eftersom det är de språk som författarna känner sig mest kompetenta 

inom. 

 

I en kvalitativ studie som denna, behöver författarna ta hänsyn till sin förförståelse enligt 

Forsberg och Wengström (2016). För att kunna göra en litteraturstudie med induktiv ansats 

krävs i analysen ett öppet förhållningssätt som gör att texten kan visa sin verkliga mening och 

inte tolkas utifrån förutbestämda teorier och kategorier (Dahlborg, 2022). Författarna till 

denna litteraturstudie hade begränsad erfarenhet av vård i livets slutskede på IVA i samband 

med att arbetet påbörjades. De hade dock viss teoretisk kunskap, vilket också kan ses som en 

form av förförståelse enligt Dahlborg (2022). Under utbildningens gång har båda författarna 

kommit att vårda patienter i livet slutskede på IVA vid upprepade tillfällen, vilket skulle 

kunna påverkat deras förförståelse. För att undvika inverkan på analysen och syntesen av 

resultatet har fortlöpande diskussioner angående förförståelsen skett såväl mellan författarna 

men även med utomstående. Detta har fungerat som en typ av reflexivitet, vilket enligt 

Dahlborg (2022) innebär att de egna föreställningarna och kunskapen belyses vilket bidrar till 

att de inte omedvetet kan påverka analysen.  
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i 

livets slutskede på intensivvårdsavdelningar. Metasyntesen resulterade i tre huvudteman: 

Ansvarskänsla för såväl patient som närstående, Vård i livets slutskede på IVA – en komplex 

uppgift samt En önskan om att göra gott. Resultatet visar på att IVA-sjuksköterskorna 

upplever många svårigheter i samband med vård i livets slutskede på IVA, men också att de 

upplever sin uppgift som viktig och betydelsefull. 

 

IVA-sjuksköterskor upplevde att de var patientens talesperson och att de hade en uppgift att 

tillvarata patientens intressen (Flannery et al., 2020; Kisorio & Langley, 2016; Taylor et al., 

2017; Velarde-García al.,2018). Samtidigt upplevde de även ett ansvar gentemot närstående 

och se till att vården var familjecentrerad (Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016; Ong et 

al., 2018; Stokes et al., 2019; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 2018). 

I en studie av Hov et al. (2007) intervjuades IVA-sjuksköterskor på ett norskt sjukhus 

angående sina upplevelser av vad god vård i livet slutskede innebär. IVA-sjuksköterskorna i 

studien poängterade vikten av att bevara patientens värdighet och rättigheter. Samtidigt 

bejakades även närståendes behov, eftersom de var de som skulle leva vidare efter patientens 

bortgång. För IVA-sjuksköterskorna fanns alltså ett behov av att finna en balans mellan att 

tillvarata såväl patientens som närståendes önskemål och intressen (Hov et al., 2007).  

En punkt i Kompetensbeskrivning avancerad nivå - specialistsjuksköterska med inriktning 

mot intensivvård bekräftar just att en av IVA-sjuksköterskans uppgifter är att ”… med ett 

etiskt förhållningssätt bemöta och tillvarata patientens och närståendes behov och resurser 

vid kritisk sjukdom” (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2020, s. 5).  

Författarna till denna studie har båda, under sin specialistutbildning med inriktning mot 

intensivvård, varit involverade i situationer där de upplevt att patientens och närståendes 

behov skiljt sig åt. Det kan leda till en känsla av att göra avkall på den enas önskan, för att 

tillgodose den andres.  

 

I litteraturstudien framkommer att vård i livets slutskede upplevdes som en komplex uppgift, 

bestående av många komponenter som påverkar IVA-sjuksköterskornas möjlighet att göra ett 

så bra jobb som de önskade. De upplevde bland annat att de hade begränsad utbildning, 

kunskap och erfarenhet vilket påverkade deras förmåga att ge god vård i livets slutskede 

(Bloomer et al., 2017; Brooks et al., 2017; Jang et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; Ong et 
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al., 2018). Även den höga arbetsbelastningen som ofta är förknippad med arbetet på IVA 

upplevdes inskränka möjligheterna att genomföra vården i livets slutskede på det sätt som 

IVA-sjuksköterskorna önskade (Kisorio & Langley, 2016; Stokes et al., 2019). I en 

amerikansk kvantitativ studie av Wolf et al. (2019) framkom liknande resultat genom en 

enkätundersökning; över 60% av de IVA-sjuksköterskor som deltog kände att de saknade 

tillräcklig kompetens inom vård i livets slutskede. De som hade minst erfarenhet av vård i 

livets slutskede, rapporterade i högre grad att de upplevde moralisk stress i dessa situationer. 

En majoritet av deltagarna svarade också att de saknade utbildning i palliativ vård från 

universitetet, men också fortlöpande på sin arbetsplats (Wolf et al., 2019). Författarna till 

denna litteraturstudie befinner sig precis i slutet av sin specialistutbildning inom intensivvård 

och instämmer i att området gällande vård i livets slutskede och palliativ vård inte fått något 

direkt utrymme i utbildningen. Kunskap i området får sökas på egen hand och inhämtas under 

den verksamhetsförlagda utbildningen efterhand sådana situationer uppstår. 

 

Flera IVA-sjuksköterskor upplevde det som problematiskt att de ofta exkluderades från 

beslutsprocessen angående behandlingsbegränsningar (Flannery et al., 2020; Kisorio & 

Langley, 2016; Ong et al., 2018; Stokes et al., 2019; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 

2018). Detta resultat återfinns även i en systematisk litteraturstudie av Vanderspank-Wright et 

al. (2018), bestående av studier genomförda mellan 1998–2015. Vanderspank-Wright et al. 

(2018) beskriver hur IVA-sjuksköterskor upplevde interprofessionella spänningar och 

konflikter inför och i samband med beslut om att avbryta en livsuppehållande behandling. 

Dessa spänningar och konflikter var delvis relaterade till att det rådde delade meningar om 

vad som var etiskt riktigt, men framförallt också det faktum att IVA-sjuksköterskor upplevde 

en brist på samarbete samt att deras åsikter inte efterfrågades av ansvariga läkare 

(Vanderspank-Wright, 2018). Samtidigt säger läkare i en studie av Ke et al. (2019) att IVA-

sjuksköterskors medverkan i beslutsprocessen om att avbryta livsuppehållande behandling är 

grundläggande för att vården i livets slutskede ska bli så bra som möjligt. Dock framkom i 

samma studie att när en majoritet av läkarna ansåg att de nått konsensus, höll endast 40% av 

IVA-sjuksköterskorna med om att de faktiskt gjort det (Ke et al., 2019). Detta skulle kunna 

tala för att läkare och IVA-sjuksköterskor kan ha olika syn på vad inkludering i 

beslutsprocessen innebär. 

Enligt det dokument som Svensk förening för anestesi och intensivvård (2012) erbjuder som 

stödjande riktlinjer för beslutsfattaren, alltså ansvarig läkare, ska diskussion ske med berörd 

vårdpersonal inför ett sådant beslut. I samband med verksamhetsförlagd utbildning har 
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författarna till denna litteraturstudie vid flera tillfällen varit med om att avbryta 

livsuppehållande behandling. Uppfattningen är att involverandet av IVA-sjuksköterskor i 

beslutsprocessen är varierande och till stor del beroende på vilken läkare som är ansvarig. 

Generellt verkar mer erfarna läkare mer benägna att efterfråga sina sjuksköterske-kollegors 

åsikter, något som upplevs motsägelsefullt då det skulle kännas mer naturligt att någon med 

mindre erfarenhet borde vara mer intresserad av hjälpande synpunkter. 

 

För IVA-sjuksköterskor i denna litteraturstudie upplevdes det svårt att bevittna det lidande 

som patienterna utsätts för under intensivvård, speciellt i de fall då vården förlängs trots att 

den anses utsiktslös (Flannery et al., 2020; Ong et al., 2018; Taylor et al., 2020; Velarde-

García et al., 2018). Flera IVA-sjuksköterskor vittnade om att vården i livets slutskede på IVA 

kunde vara förknippat med negativ emotionell påverkan för dem (Jang et al., 2019; Kisorio & 

Langley, 2016; Ong et al., 2018; Taylor et al., 2020).  Även i en svensk studie av Fridh et al. 

(2009) berättar de deltagande IVA-sjuksköterskorna om hur de kunde känna sig dränerade 

efter att ha vårdat patienter i livets slutskede. Särskilt emotionellt påverkade blev de om 

patienten var yngre, om de hunnit skapa en djupare relation med patient och närstående men 

också om de upplevde att patienten lidit mycket (Fridh et al., 2009). Även detta har författarna 

till denna litteraturstudie upplevt i samband med verksamhetsförlagd utbildning, men också 

tidigare i sina karriärer som allmänsjuksköterskor; att det känns särskilt utmanande med just 

de patientgrupper som beskrivs ovan. I de fallen har tankar på ens arbete följt med hem efter 

dagens slut, i större utsträckning. 

 

IVA-sjuksköterskor i litteraturstudien hade en önskan om att göra gott, de fann en mening i att 

göra sitt bästa för patienten och närstående under vården i livets slutskede (Ong et al., 2018; 

Stokes et al., 2019; Taylor et al., 2020; Velarde-García et al., 2018; Wiegand et al.,2019). Det 

bejakades att erfarenhet ledde till en känsla av allt större trygghet i de olika aspekterna av 

vård i livets slutskede ((Bloomer et al., 2017; Brooks et al., 2017; Ong et al., 2018; Wiegand 

et al., 2019) samtidigt som stöd och möjlighet till bearbetning upplevdes som grundläggande 

för att orka med på ett emotionellt plan (Kisorio & Langley, 2016; Ong et al., 2018; Stokes et 

al., 2019; Taylor et al., 2020). I en australiensisk studie av Halcomb et al. (2004) framkom att 

möjlighet till debriefing och stöd för IVA-sjuksköterskor som vårdade patienter i livets 

slutskede i längden inte bara hade potentialen att minska bördan för vårdpersonalen, utan även 

förbättra vården för patienter och närstående. Samtidigt finns en litteraturstudie av 

kvantitativa studier, gjord av Imbulana et al. (2021) som menar att det inte finns någon 
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uppenbar evidens för att de interventioner, i form av till exempel debriefing och utbildning, 

som studerats har någon positiv effekt på IVA-sjuksköterskors emotionella stress förknippad 

med vård i livets slutskede på IVA. Dock beskriver författarna att detta troligen beror på 

bristande kvalitét på de studier som gjorts, med hög risk för bias, och att det därför behövs 

större randomiserade studier inom ämnet (Imbulana et al., 2021).  

 

I samband med en diskussion med Anna Forsberg, professor vid Lunds universitet, under 

författarnas utbildning framkom att hennes bild av vård i livets slutskede på IVA skiljde sig åt 

från den förförståelse som författarna hade. Som nämnts ovan, hade författarna inte någon 

erfarenhet av vård i livets slutskede på IVA vid uppstarten av denna litteraturstudie, men hade 

ändå en tanke om att det kunde upplevas som svårt för IVA-sjuksköterskor. Denna tanke 

grundade sig framförallt i föreställningen om att IVA-sjuksköterskor såg som sin främsta 

uppgift att rädda liv. Forsberg menade tvärtom att det var i samband med övergången till vård 

i livets slutskede som IVA-sjuksköterskan verkligen fick möjlighet att briljera med sina 

omvårdnadskunskaper. Detta har troligen att göra med Forsbergs mångåriga erfarenhet från 

intensivvården. Precis som sjuksköterskor i denna litteraturstudie upplevde att en ökad 

trygghet, och möjlighet att ge god vård i livets slutskede, kom allteftersom de fick mer 

erfarenhet. Även författarna till denna studie har under årets gång, då de fått viss erfarenhet 

under den verksamhetsförlagda utbildningen, mer och mer kunnat se det hela utifrån 

Forsbergs perspektiv.  

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee utgår från en existentialistisk åskådning, med en tro 

om att varje människas upplevelse, av bland annat lidande, är unik (Kirkevold, 2000). 

Sjuksköterskan kan därför inte utgå från sig själv eller en vedertagen objektiv åsikt, utan 

behöver förhålla sig till varje enskild patients upplevelse. I denna litteraturstudies resultat 

poängteras vikten av att involvera närstående, och lära känna patienten på ett djupare plan 

genom dem. På så sätt får IVA-sjuksköterskorna möjlighet att behandla varje enskild patient 

utifrån dennes unika egenskaper, trots att patienterna på just IVA ofta befinner sig i ett 

tillstånd som gör att de ej kan tala för sig själva.  

Travelbee menade att förståelse för upplevelser och konsekvenser av ett mellanmänskligt 

möte, är grundläggande för omvårdnad. Omvårdnad sker i det mötet i vilket sjuksköterskan 

hjälper patient och/eller närstående genom sjukdom och lidande, samt hjälper till att finna 

mening i en hopplös situation (Kirkevold, 2000). 
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I Travelbees teori uppmanas sjuksköterskor att våga komma nära patienten och dennes 

närstående. För i den mellanmänskliga relationen som då uppstår sker en interpersonell 

process i vilken sjuksköterskan kan hjälpa patient och närstående att finna mening i lidandet 

som svår sjukdom kan medföra (Kirkevold, 2000). I denna litteraturstudie framkom att just 

patientens lidande var påfrestande för IVA-sjuksköterskor, särskilt i de fall då intensivvården 

ansågs utsiktslös och lidandet den skapade därmed upplevdes meningslöst. IVA-

sjuksköterskorna såg det som sin uppgift att lindra patientens lidande. Utifrån Travelbees teori 

kan tänkas att det var just känslan av att inte kunna göra det för patienten, som resulterade i 

IVA-sjuksköterskornas emotionella stress. 

 

Enligt etikern Lögstrup (1994) behöver patienten få behålla sin självständighet, trots att hen är 

beroende av hjälp. Den som vårdar får inte överta ansvar och utöva makt, utan att bevara 

patientens ställning. I litteraturstudiens resultat framkom att IVA-sjuksköterskor upplevde det 

som sin uppgift att försvara patientens intresse, genom att agera som en form av advokat. Det 

är alltså, utifrån Lögstrups synsätt, en balansgång som handlar om att bevara patientens 

ställning utan att överta ansvar och utöva makt. Samtidigt uttrycker IVA-sjuksköterskor i 

litteraturstudien att de arbetar utifrån en önskan om att göra gott, vilket skulle utesluta att de 

skulle ha någon annan avsikt än att arbeta för att bevara patientens ställning. Även detta 

framkommer i Lögstrups (1994) teori eftersom han menar att det uppstår en tillit i den 

mellanmänskliga relationen, som den som uppstår mellan patient och sjuksköterska, vilken 

bygger på att sjuksköterskan menar väl. I relationen uppstår också ett krav, som innebär att 

sjuksköterskan behöver agera osjälviskt utan att förvänta sig något i gengäld. Enligt Lögstrup 

blir sjuksköterskan aldrig fri från kravet, vilket kan kopplas till att IVA-sjuksköterskorna i 

litteraturstudien upplevde att det var viktigt att följa patient och närstående genom hela 

processen som vård i livets slutskede innebär.  
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Konklusion och implikationer 
Vård i livets slutskede upplevs av IVA-sjuksköterskor som en komplex uppgift, såväl 

emotionellt som professionellt. Det innebär ett ansvar för att försvara patientens intressen, 

men också att arbeta familjecentrerat och tillgodose närståendes behov.  

Intensivvårdssjuksköterskor behöver mer utbildning och erfarenheter för att känna sig trygga 

då de vårdar patienter i livets slutskede samt deras närstående. De upplever sin uppgift som 

meningsfull, men de behöver känna sig inkluderade i beslutsprocesser samt erbjudas stöd och 

möjlighet till bearbetning.  

Ovan nämnda upplevelser var återkommande i de inkluderade artiklarna i denna 

litteraturstudie, trots att studierna genomförts i nio olika länder. 

Det behövs vidare forskning inom området för att utröna hur intensivvårdssjuksköterskor kan 

känna sig tryggare i sin roll som omvårdnadsansvariga för patienter i livet slutskede. 

Författarna till denna studie tror att IVA-sjuksköterskor skulle hjälpas av ytterligare 

utbildning inom området, såväl i specialistutbildningen som fortlöpande på arbetsplatsen. 

Dessutom behövs samarbetet med ansvariga läkare stärkas så att IVA-sjuksköterskor känner 

sig inkluderade samt kan bidra med sin kunskap för patientens bästa. Arbetsgivare behöver 

avsätta tid för stöd och bearbetning, något som är särskilt viktigt för mindre erfarna. 
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Navigating communication with 

families during withdrawl of life-

sustaining treatment in intensivcare: 

a qualitative descriptive study in 

Australia and New Zeeland 

 

Journal of Clinical Nursing  
Australien och Nya Zeeland 

Utforska hur sjuksköterskor 

navigerar i kommunikationen med 

familjer under avbrytandet av 

livsuppehållande behandling. 

Kvalitativ design.  

 

Semistrukturerade fokus intervjuer 

med 21 sjuksköterskor.   

Deltagarna berättade att 

kommunikation med familj och 

patienter inte var någon de fick 

utbildning i och speciellt inte att 

kunna kommunicera i de mer svåra 

situationerna som när man väljer att 

avbryta den livsavgörande 

behandlingen. 

Medelhög kvalitet. 

Brooks, L A., Manias, E., 

Nicholson, P. (2017). 

Communication and decision-

making about end-of-life care in the 

intensive care unit 

 

American journal of critical care 
Australien 

Undersöka upplevelser och 

perspektiv från sjuksköterskor och 

läkare vid inledande av vård i livets 

slutskede. 

Kvalitativ förklarande design.  

 

Fokusgrupps intervjuer med 17 

sjuksköterskor och 11 läkare som 

jobbade på intensivvårdsavdelning. 

Fem olika grupper, två med läkare 

och tre med sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att det 

var en stor utmaning att ha svåra 

samtal speciellt om de var oerfarna. 

De ansåg att det behövdes med 

utbildning inom området. 

Hög kvalitet. 

Flannery, L., Peters, K., Ramjan,L 

M. ( 2019).  

The differing perspectives of 

doctors and nurses in end–of-life 

decisions in the intensive care unit: 

A qualitative study. 

 

Australian Critical Care 
Australien 

Undersöka läkare och 

sjuksköterskors perspektiv i 

delaktigheten vid beslutsprocessen 

vid vård i livets slutskede på 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer med åtta sjuksköterskor 

och fyra läkare De skulle ha minst 

sju års erfarenhet av att ha jobbat på 

IVA, varav två år skulle de ha 

jobbat på den avdelning studien tog 

plats.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

inte var delaktiga i beslutsprocessen 

och att hänsyn inte togs till deras 

åsikt. En De ansåg att det var en 

stor utmaning och fick ångest när 

de upplevde att patienten fick en 

onödig lång behandling.  

 

Hög kvalitet. 



 

 

 

 

40 

Jang, S.K., Park, W H., Kim, H-I., 

Ok Chang, S. (2018). 

Exploring nurses end-of-life care 

for dying patients in the ICU using 

focus group interviews 

 

Intensive & Critical Care Nursing  
Sydkorea 

Undersöka sjuksköterskor som 

arbetar på en 

intensivvårdsavdelning hur de 

uppfattar sina arbetsuppgifter 

gällande vård i livets slut baserat på 

sina erfarenheter. 

Kvalitativ design. 

 

Fokusgruppsintervjuer med 12 

sjuksköterskor. 

 

Behövdes mer utbildning av att 

vård patienter i livets slut. Det var 

skillnad mellan de mer erfarna 

sjuksköterskorna och de med 

mindre erfarenhet om hur de såg på 

döden. De med mindre erfarenhet 

såg det som något kallt, mörkt och 

skrämmande medan de med mer 

erfarenhet såg det som en del av 

livet. 

Medelhög kvalitet. 

Kisoro, L C., Langley, G C. (2015). 

Intensive care nurses´ experiences 

of end-of-life care  

 

Intensive and Critical Care Nursing  
Sydafrika 

Undersöka 

intensivvårdssjuksköterskor 

erfarenheter vid vård i livets slut. 

 Kvalitativ design. 
 
Fokusgruppsintervju med 24 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att det 

var en stor utmaning att vårda 

patienter i livets slut. De tyckte inte 

det kunde vara med och påverka 

beslutet även om läkarna ibland 

frågade om deras åsikter. De ville 

ha tid för återkoppling och mer 

utbildning inom området.   

Hög kvalitet. 

Ong, K.K., Cheng Ting, K., Leng 

Chow, Y. (2017). 

The trajectory of experience of 

critical care nurses in providing 

end-of-life care: A qualitative 

descriptive study. 

 

WILEY Journal of Clinical Nursing 
Singapore 

Undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors i 

Singapores uppfattningar om att ge 

vård i livets slutskede. 

Kvalitativ design. 

 

Semistrukturerade intervjuer med 

10 sjuksköterskor.   

Sjuksköterskor strävade efter att ge 

en värdig och smärtfri död.  

Kommunikationen från 

sjuksköterskor till familjen 

upplevdes ytlig och det var endast 

läkarna som pratade om vård i 

livets slut med familjen. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

inte var tillräckligt förbereda och att 

mer utbildning behövs inom 

området. 

Hög kvalitet. 

Stokes, H., Vanderspank-Wright, 

B., Fothergill Bourbonnais, F., 

Wright, D. K. (2019). 

Meaningful experiences and end-

of-life care in the intensive unit: A 

qualitative study 

 

Intensive & Critical Care Nursing 
Kanada 

Undersöka vad sjuksköterskors 

beskriver som meningsfull inom 

ramen för tillhandhållande av vård 

vid vård i livets slut på en 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ design.  
 

Intervjuer med sex sjuksköterskor. 

 

Deltagarna upplevde att de ville 

vara delaktig i att skapa en ”fin 

död” för både patienten och 

familjen. Att respektera patientens 

önskningar var en viktig aspekt i 

detta. Det var även viktigt att 

etablera en bra kontakt med 

familjen, de ville försöka göra det 

lättare för familjen i denna svåra 

process. 

Hög kvalitet. 
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Taylor, I., Dihle, A., Hofsø, K., & 

Steindal, S., A. (2019).  

Intensive care nurse`s experiences 

of withdrawl of life-sustaining 

treatments in intensive care 

patients: A qualitative study. 

 

Intensive & Critical Care Nursing 
Norge 

 

Undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser när de medverkar vid 

avbrytandet av livsuppehållande 

behandling. 

Kvalitativ design. 

  

 Semistrukturerade intervjuer med 

nio sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att det 

var viktigt att kunna samarbeta i 

teamet runt patienten när de 

behandlade patienter i livets slut. 

De upplevde att återkopplingen 

efter avslutade behandling var 

viktigt dock fann det inte alltid tid 

för detta. De upplevde även stress 

och ångest för att kunna ta hand om 

familjen speciellt om de upplevde 

att patienten inte hade fåt en värdig 

död. Sjuksköterskorna betonade att 

kommunikationen var viktig och de 

hade ett ansvar att prata och 

informera familjen om hela 

processen. 

Hög kvalitet. 

Velarde-Garcia, J F., Luengo-

Gonzáles, R., Gonzáles-Hervías, R., 

Cardenete-Reyes, C., Álvarez-

Embarba, B., Palacios-Cen ̃a, D. 

(2018). 

Limitation of therapeutic 

effortexperienced by intensive care 

nurses 

 

Nursing Ethics 
Spanien 

Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att begränsa 

livsuppehållande behandling. 

 Kvalitativ design. 

 

Semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer gjordes 

med 22 sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor är inte delaktiga i 

beslutet att avbryta 

livsuppehållande behandling.  Detta 

kan få dem att uppleva att det är 

patienternas ”bödel” och att de 

skyndar på döden. Och de tänker 

ibland på hur familjen uppfattar 

dem när de utför de tar slutar med 

den livsavgörande behandlingen. 

Hög kvalitet. 

Wiegand, D. L., Jooyoung Cheon, 

F., Netzer, G. (2019). 

Seeing the Patient and Family 

Through: Nurses and Physicians 

Experiences WithWithdrawal of 

Life-Sustaining Therapyin the ICU 

  

American Journal of Hospice& 
Palliative Medicine 
USA 

 

Utforska och beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors och 

läkares upplevelser som deltar i 

processen för att avbryta 

livsuppehållande behandling. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer med fem 

intensivvårdssjuksköterskor. 

Deltagarna i studien var överens om 

att vårda patienter i livets slut är en 

skicklighet man lär sig med tiden. 

Att finnas där för både patienten 

och familjen var viktigt. Det var 

även viktigt att förbereda familjen 

och informera om processen. 

Hög kvalitet. 

 


