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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar ofta nära svårt sjuka patienter som är i behov utav 
livsavgörande behandlingar. Sjuksköterskans ansvarsområden gentemot patienten är att 
tillgodose individuella behov. Enligt tidigare forskning blir sjuksköterskor påverkade när 
patienten motsätter sig livsavgörande behandlingar trots vetskapen om att det är deras 
rättigheter. 
 
Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser hos sjuksköterskor när en patient i somatisk vård 
motsätter sig livsavgörande behandling. 
 
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie. Lundman och Hällgren Graneheims (2014) 
innehållsanalys användes för att analysera tio vetenskapliga artiklar som ligger till grund för 
studien. 
 
Resultat: Sjuksköterskorna försöker förmedla god vård men känner sorg och frustration i 
mötet med patienter som motsätter sig livsavgörande behandlingar. De kunde uppleva att det 
var en svår balansgång mellan det egna ansvaret i professionen och att respektera patientens 
önskan. Sjuksköterskorna blev påverkade både personligt och professionellt men valde ofta 
att lägga fokus på att informera patienterna, istället för att visa sina känslor. 
 
Slutsats: Sjuksköterskor vill behålla sin professionella hållning gentemot patienten oavsett 
situation, men behöver uppnå ett eget välbefinnande för att mäkta med att ge god vård. I vissa 
situationer krävs det att upplevelser bearbetas för att vården ska anses god för båda parterna.  
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INLEDNING 
 

“It breaks my heart when people have curable diseases that choose to stop [treatment].” “It was horrible 
because I knew that we could . . . keep his symptoms controlled, and he would have been fine. But he 
did not want [to continue treatment]” (Dhotre, Adams, Hebert, Bottai & Heiney, 2016, s. 619). 

 
Citatet ovan beskriver sinnesstämningar upplevda av en sjuksköterska när en patient motsagt 
sig livsavgörande behandling. På en somatisk vårdavdelning arbetar sjuksköterskor 
patientnära och möter dagligen svårt sjuka patienter som är i behov av olika behandlingar. I 
situationer där livsavgörande behandling krävs för patientens överlevnad, beslutar patienten 
om denne vill acceptera eller välja bort behandling. Sjuksköterskornas uppdrag blir då att 
respektera patientens val. Under den verksamhetsförlagda utbildningen på 
sjuksköterskeprogrammet i termin fyra uppmärksammades situationer där patienter valde bort 
livsavgörande behandling. De verksamma sjuksköterskorna blev tvungna att sätta sina 
föreställningar åt sidan om vad som ansågs bäst att göra och istället respektera patientens 
önskan. Författarnas intresse väcktes här att lyfta fram och beskriva hur sjuksköterskor 
upplever att vårda patienter som motsätter sig livsavgörande behandlingar. 
 

BAKGRUND 
 
Livsavgörande behandling 
Livsavgörande behandling är den behandling som krävs för att en svårt sjuk patient ska 
överleva och kan bestå av kirurgiska ingrepp, stödjande av andnings- och cirkulationsorgan 
eller läkemedel såsom cytostatika och antibiotika. Behandlingar av livsavgörande karaktär 
kan även innefatta hjälp, stöttning eller ersättning av mat- och vätskeintag (Socialstyrelsen, 
2011). 
 
Allt fler människor drabbas av kroniska sjukdomar, där deras sista tid i livet kan präglas av 
kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar (Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2014). 
Livsavgörande behandling berör bland annat patienter med svåra sjukdomar, exempelvis 
cancer-, respiratoriska-, hjärt-, leversjukdomar och demens (Cavalli-Björkman, 2014; Lopez, 
Amella, Mitchell & Strumpf, 2010). Patienter som lider av en demenssjukdom utsätts ofta för 
livsavgörande åtgärder i form av mat- och vätskebehandling, eftersom sjukdomen påverkar 
deras vilja att äta samt dricka (Lopez et al 2010). Svårigheter som uppstår i vården med 
patienter som lider av demens, är ovissheten om det är individen eller om det är symtomen till 
följd av sjukdomen, som motsätter sig intag av mat och dryck. Vissa patienter som lider av 
demens är medvetna om sin vilja i början av sjukdomsförloppet och uttrycker en önskan om 
att inte utsättas för mat- och vätskebehandling för att hållas vid liv (Jack, Mitchell, Cope, & 
O'Brien, 2016; Lopez et al 2010). När sjukdomar behandlas kan medicinska biverkningar 
uppstå som medför ett minskat välbefinnande och ett lidande, vilket kan vara en avgörande 
faktor när en behandling motsätts (Jakobsson et al. 2014; Ulfvarson & Berqvist, 2014).  
 
Patientens rättigheter vid livsavgörande behandling 
Patientens rättigheter styrs av patientlagen (SFS, 2014:821) samt hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS, 2017:30), där patientlagen fungerar som ett skyddsnät för att främja integritet och 
ställningstagande, medan hälso- och sjukvårdslagen reglerar hur vård ska bedrivas. 
Rättigheterna består av att patientens autonomi ska respekteras av vården och därmed kan 
patienten motsätta sig behandling, avbryta pågående, samt neka påtvingade ingrepp (SFS, 
2014:821; SFS, 2017:30). Patienten har rätt att bli erbjuden olika behandlingsalternativ i syfte 
att själv bestämma och utforma vården (SFS, 2014:821). Hälso- och sjukvårdslagen tar upp 
rättigheter att när som helst dra tillbaka sitt samtycke av behandling i syfte att respektera 
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patientens autonomi (SFS, 2017:30). Patientlagen upplyser att patienten ska vara delaktig i sin 
vård, vilket uppfylls genom att vården ska bedrivas utifrån individuella behov (Ibid.). 
Delaktigheten beskrivs i vårdvetenskapen och är en rättighet som ska accepteras för att bevara 
och främja patientens integritet (Dahlberg & Segesten, 2010). All hälso- och sjukvård som 
erbjuds ska ske och utföras i samråd med patienten (SFS 2014:821). När ett livsavgörande 
beslut tas sker det i samverkan med läkare. Läkaren har en skyldighet gentemot patienten att 
informera och försäkra sig om att patienten är införstådd med vad eventuella risker som 
utesluten behandling kan medföra (Ibid.). 
 
Sjuksköterskors skyldigheter vid livsavgörande behandling 
Sjuksköterskors arbetsuppgifter styrs enligt hälso- och sjukvårdslagen, där målet är att 
sjukvården ska bedrivas på lika villkor och att vården ska främja hälsa (SFS: 2017:30). Lagen 
bygger på att vården ska respektera individuella beslut, där autonomi ska värnas (SFS, 
2017:30), vilket styrks i de grundläggande etiska principerna för sjuksköterskeyrket (Chaves 
& Massarollo, 2009). För att kunna värna om patientens autonomi ska sjuksköterskor finna en 
respekt och acceptans för alla beslut som patienten tar (SFS, 2014:821). Sjuksköterskor ska 
arbeta hälsofrämjande genom att förebygga sjukdom samt minimera lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Sjuksköterskors arbete styrs även av en kompetensbeskrivning för legitimerade 
sjuksköterskor, enligt vilken hälsa ska främjas ända fram till döden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjukvården ska bedrivas utifrån ett perspektiv där värderingar, 
tro, integritet och autonomi respekteras (Ibid.). Viktigt att komma ihåg som sjuksköterska är 
att upplevelsen av hälsa är individuell, därför bör sjuksköterskor utveckla en vårdande 
relation för att öka möjligheten till att erhålla en förståelse för den enskilda patienten (SFS, 
2017:30). För att enklare uppnå dessa krav arbetar sjuksköterskan också utifrån angivna etiska 
mål, där målen värnar om att minska lidande och främja hälsa genom att ge den vård 
patienten behöver (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011). Att erbjuda patienten en 
livsavgörande behandling ingår i att försöka rädda liv och förebygga ett lidande (Ibid.). När 
beslut om livsavgörande behandling tas ska sjuksköterskor arbeta icke-dömande gentemot 
patienten, eftersom personliga värderingar inte ska påverka vårdandet (Jack et al 2016; 
Wilkinson, Whitehead & Crowe, 2016). Patientens integritet ska främjas och stöd ska 
erbjudas i syfte för att uppnå ett bättre liv (Dahlborg-Lyckhage, 2014; Jack et al 2016). Vid 
motsättning av livsavgörande behandling ska sjuksköterskor visa empati, engagemang, 
respekt och värna om patientens autonomi (Danerek et al. 2011). Sjuksköterskor har 
tillsammans med andra yrkesprofessioner skyldigheter att gentemot patienten informera rätt, 
respektera samt stödja acceptans eller motsättning av behandling (Wilkinson et al 2016).  
 
Sjuksköterskors inställning till livsavgörande behandling 
När en patient motsätter sig livsavgörande behandling kan sjuksköterskor trots vetskapen om 
det etiska kravet bli känslomässigt berörda. De upplever en ökad svårighet att acceptera en 
utebliven behandling, där konsekvenserna är att patienten riskerar att avlida. Sjuksköterskor 
menar att det inte finns några ”guideböcker” för hur de bör agera när sådana situationer 
uppstår (Chaves & Massarollo, 2009; Wilkinson et al 2016).  
 
I vården förekommer det föreställningar om att patienter vill ta emot all vård som erbjuds, 
vilket kan orsaka att sjuksköterskor ställs inför ett etiskt dilemma när livsavgörande 
behandling motsätts (Dahlborg-Lyckhage 2014). Ett etiskt dilemma innebär att det finns två 
val och oavsett vilket val som väljs, blir resultatet inte bra. Det kan upplevas när 
sjuksköterskor ska bedöma vad som bör göras i en situation, men där valen inte stämmer 
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överens med de personliga värderingar för vad som är bäst för patienten (Chaves & 
Massarollo, 2009; Dahlborg-Lyckhage, 2014; DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011). Ett etiskt 
dilemma kan orsaka psykisk ohälsa hos sjuksköterskor om personliga värderingar krockar 
med patientens önskemål (Goodman, Edge, Agazio & Prue-Owens, 2013). Båda valen att 
acceptera eller motsätta sig en behandling kan kännas moraliskt rätt, då att acceptera 
behandlingen kan förlänga livet, medan att motsätta sig behandlingen ibland kan öka 
livskvaliteten (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011). Orsaker som kan skapa etiska dilemman 
är att patienten har högre krav på livskvalitet, behandlingskostnader, begränsade resurser, 
tidsbrist hos personalen eller olika kulturkrockar (Ibid.). Etiska dilemman kan även uppstå när 
patienten har ett önskemål där det upplevs som ickevårdande ur ett sjuksköterskeperspektiv 
(DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011; Leksell och Lepp, 2013).  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
   
Studien grundar sig i det vårdvetenskapliga perspektivet vilket bygger på en vårdande teori 
om hälsa. Enligt vårdvetenskapen ska sjuksköterskor besitta kunskap om sjukdomar samt 
vilka behandlingar en patient kan vara i behov av. Samtidigt är det viktigt att ta vara på den 
kunskap patienten besitter om sig själv och sin egen kropp (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vårdrelation, mening och sammanhang, samt vårdlidande är tre begrepp som identifieras för 
att underlätta möjligheten, att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelser kring motsättning 
av livsavgörande behandling. 
 
Vårdrelation  
Vårdande relationer skapas dagligen i vården under olika möten mellan människor (Dahlberg 
& Segesten, 2010). I vårdsammanhang kännetecknas en vårdande relation av ett professionellt 
förhållningssätt från sjuksköterskan gentemot patienten. Det professionella förhållningssättet 
ska fokusera på vårdbehovet hos patienten, i form av att sjuksköterskan inte medvetet ska 
vinna något på den vårdande relationen. En vårdande relation kan medföra svårigheter, där 
kunskap som förmedlas ofta är personlig eller bygger på något sjuksköterskan har upplevt. 
Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar sitt ansvar och medvetet identifierar gränser mellan 
professionella samt privata relationer. En vårdande relation kan framkalla känslor där 
sjuksköterskan påverkas emotionellt. Vissa relationer berör mer än andra. När en patient 
motsätter sig livsavgörande behandling är det viktigt att sjuksköterskor har en vårdande 
relation, där patientens hälsa fortfarande kan främjas (Ibid.).  
 
Mening och sammanhang 
Mening och sammanhang är två byggstenar som underlättar för en patient att uppleva hälsa 
under en påfrestande situation. Vad som anses vara meningsfullt i livet bygger på individuella 
emotioner samt åsikter, det som är meningsfullt för någon kan vara meningslöst för en annan. 
Om det finns mening och sammanhang i situationen kan patienten lättare minimera ett lidande 
genom att finna en inre kraft i form av styrka. Gemensamt för alla patienter och 
sjuksköterskor är att dessa begrepp behövs för att hälsa ska uppnås. När möten sker med 
patienter som motsätter sig livsavgörande behandling kan sjuksköterskor påverkas emotionellt 
och då uppleva dödsångest. Detta kan påverka vården negativt och sjuksköterskor bör finna 
en förståelse för varför patienter motsätter sig livsavgörande behandling. För att hantera 
ansträngande och svåra situationer behöver sjuksköterskor uppleva mening och sammanhang. 
Annars kan negativa känslor överföras till vården eller miljön, vilket kan resultera i att det blir 
svårt att bedriva en god vård (Dahlberg & Segesten, 2010).   
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Vårdlidande 
Ett vårdlidande innebär att vården orsakar ett lidande där individen inte blir respekterad eller 
lyssnad på (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdlidande kan uppkomma till följd av brist på 
reflektion och okunskap hos sjuksköterskor, som i sin tur kan påverka deras motivation.  
Detta kan medföra att individen inte orkar handskas att agera mot lidandet som uppstår. 
Begreppet behandlar ofta patientens upplevelser i vårdsammanhang men kan även ses utifrån 
sjuksköterskans perspektiv. Känslor av otillräcklighet kan ibland uppstå när patientens hälsa 
ska främjas, vilket kan resultera i att sjuksköterskor inte orkar hantera svåra situationer. Det är 
vårdens ansvar att hindra uppkomsten av vårdlidande hos patienten genom att som 
sjuksköterska vara kritisk och analysera sitt agerande. För att undvika vårdlidande bör fokus 
ligga på att minska lidande samt värna om välbefinnande vilket sker när sjuksköterskor 
accepterar en patients beslut om motsättning av livsavgörande behandling (Ibid.).  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Patienter med svåra somatiska sjukdomar kan behöva behandlingar som på något sätt är 
livsavgörande. Enligt lag har de rätt att välja bort behandlingar även om det är den enda 
möjligheten att överleva. Sjuksköterskors roll är att acceptera patientens val oavsett egna 
tankar om god vård. Sjuksköterskor har i sin yrkesroll flera ansvarsområden, såsom lindrande 
av sjukdom, främjande av hälsa och tillgodoseende av patientens autonomi. Ibland krockar 
dessa ansvar med varandra och sjuksköterskor kan uppleva en inre konflikt mellan två val när 
båda valen anses rätt. Vilka känslor kommer att uppstå och hur bör dessa hanteras? Patientens 
rättigheter och självbestämmande ska ha företräde och sjuksköterskan ska arbeta icke-
dömande. Vilka tankar och känslor infinner sig egentligen hos sjuksköterskan, i vårdandet av 
en patient som valt att inte ta emot livsavgörande behandling? Livsavgörande val utgår från 
patientens upplevelser men undersöks sällan utifrån sjuksköterskors perspektiv och känslor. 
Genom att studera problemet ur ett sjuksköterskeperspektiv kan en djupare förståelse uppnås 
för hur olika situationer påverkar sjuksköterskor, där målet med undersökningen är att 
patienterna ska få en bättre kvalité i vården. 
 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva upplevelser hos sjuksköterskor när en patient i somatisk vård motsätter 
sig livsavgörande behandling. 
 

METOD 
 
En kvalitativ litteraturstudie valdes där fokus låg på att identifiera sjuksköterskors upplevelser 
(Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån studiens syfte rörande upplevelser kring motsättning 
av livsavgörande behandling, utgick designen från Lundmans och Hällgren Graneheims 
(2012) tankar om manifest innehållsanalys. Studien hade en induktiv ansats vilket innebar 
enligt Forsberg och Wengström (2016) att texten beskrevs och analyserades förutsättningslöst 
baserat på upplevelser.  
 
Datainsamling 
Artiklarna till resultatet söktes via databaserna PubMed och Cinahl eftersom där förekommer 
det vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning och sjuksköterskans profession 
(Forsberg & Wengström, 2016), vilket var relevant till studiens syfte, se Bilaga 1. Båda 
databaserna hade inställningar där sökningen kunde ske via ämnesordlistor för att endast få 
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fram det relevanta till studiens syfte. Åtagande utfördes för att säkra den vetenskapliga 
kvaliteten i databaserna genom att utnyttja korrekta inställningar. Cinahl gav exempelvis 
möjligheten att markera “peer-reviewed” vilket innebar att artiklarna var vetenskapligt 
granskade, medan artiklarna som identifierades via PubMed granskades med hjälp av 
www.Ulrichsweb.com (2017) (Ibid.). 
 
Urvalsförfarande 
Valda artiklar skulle uppfylla följande krav som innebar att de var originalartiklar, 
engelskspråkiga, etiskt granskade och publicerade inom de senaste åtta åren. Lindahl (2014) 
beskriver liknande krav i syfte till att stärka artiklars kvalitet. Andra inklusionskriterier som 
utformades var att artiklarna skulle utgå från sjuksköterskans perspektiv samt att 
sjuksköterskor skulle vara verksamma inom somatisk vård. Kriterier var dessutom att 
patienten på något sätt skulle motsätta sig behandling av livsavgörande karaktär. 
Exklusionskriterier var artiklar där psykiatriska sjukdomar var i fokus, då dessa tillstånd 
behandlas av andra lagar. Patienter under 18, år samt där patienten av någon annan anledning 
ansågs vara omyndighetsförklarade exkluderades från studien.  
 
Lämpliga sökord togs fram via inklusions- och exklusionskriterier och lade grunden för 
litteratursökningar i databaserna. Sökorden bildades utifrån studiens valda ämne och lade 
grunden för en ”mindmap”. Ord som livsavgörande behandling, sjuksköterskors upplevelser 
och motsättning kunde identifieras och översattes till engelska. Sökorden kombinerades med 
fritextsökning för att resultaten skulle avgränsas (Forsberg & Wengström, 2016). Titlar och 
abstract lästes på samtliga artiklar som anträffades när sökorden hade gett cirka 20 träffar i 
databasen. Artiklarna sparades när det fanns ett samband med studiens syfte samt att 
inklusions- och exklusionskriterierna var uppfyllda. För att säkra kvaliteten i artiklarna 
användes Forsberg och Wengströms (2016) checklista för kvalitativa artiklar, se Bilaga 2. 
Frågor i checklistan omvandlades till poäng, för att kunna identifiera artiklarnas kvalitet. 
Artiklarna granskades enligt checklistan var för sig och valdes bort där jakande svar var lägre 
än 70 procent, då dessa ansågs ha låg kvalitet gentemot studiens syfte. Några av artiklarna 
bedömdes ha 71-79 procent, vilket innebar medelhög kvalitet. Målet var att artiklarna skulle 
ha hög kvalitet, vilket innebar att 80-100 procent av frågorna skulle besvaras med ja 
(Forsberg & Wengström, 2016). Sju artiklar som bedömdes ha hög kvalitet samt tre artiklar 
med medelhög kvalitet valdes med i studien. En översikt på artiklarna presenteras i Bilaga 3. 
 
Dataanalys  
Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys som ansågs passa studien. 
Dataanalysen gjordes enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) exempel på 
innehållsanalys. Den valdes på grund av att den var lämpad till användning av 
vårdvetenskapliga studier. Fördelar med en innehållsanalys var att olikheter och likheter 
kunde beskrivas. Författarnas fokus var att granska texter och sedan beskriva materialet vilket 
stämde överens med den valda metoden (Ibid.). Vid granskning av artiklarna var målet att 
identifiera det textnära och uppenbara i texterna som en grund för kommande kategorier, detta 
tillvägagångssätt benämns manifest innehållsanalys. Att arbeta textnära medför risker med att 
helheten av materialet förloras, samt att fel material kan sorteras under fel kategorier. Fördelar 
med en manifest innehållsanalys upplevs vara möjligheten till att utveckla hållbara kategorier 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Artiklarna lästes först individuellt för att få egna 
uppfattningar om materialet. När materialet började kännas bekant fördes diskussioner mellan 
författarna. Enligt kvalitativ innehållsanalys gjordes en identifikation i samtliga artiklar av 
meningsenheter. Meningsenheterna skulle vara relevant kopplade till studiens syfte och kunde 
bestå av citat, meningar eller stycken. När alla lämpliga meningsenheter återfunnits ur 
artiklarna kunde de översättas till svenska. Dessa kondenserades ned till kortare texter, där de 
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viktiga orden i texterna bevarades. Kondenseringen gjorde att texten blev mer lätthanterlig 
och överskådlig. De kondenserade meningsenheterna skapades och skrevs ut på enskilda ark. 
Materialet blev därefter kodat beroende på innehåll (Ibid.). Koderna utifrån meningsenheterna 
delades in i passande kategorier, vilket slutligen bildade tre huvudkategorier och sju 
underkategorier. Se bilaga 4 för exempel på analysprocessen.  
 
Etiska överväganden 
Samtliga artiklar tog hänsyn till Helsingforsdeklarationens (2013) etiska krav gentemot 
informanterna, där informations-, nyttjande-, konfidentialitets- och samtyckeskravet ingick. 
Informationskravet syftar till att informanterna skulle vara informerade om att studien var 
frivillig och att de hade rättigheten att avbryta sitt deltagande. Nyttjandekravet innebär att 
materialet som framkom i artiklarna var till för forskning och att förbättra vården. 
Konfidentialitetskravet står för att säkra sekretess och att forskarna hade tystnadsplikt. 
Informanterna skulle även uppge sitt samtycke att delta för att stärka ett fjärde krav, 
samtyckeskravet (Ibid.). 
 
Författarna använde noggrannhet i översättning av artiklarna, vid avancerade begrepp 
användes lexikon för att få en korrekt beskrivning. Materialet som hämtades från artiklarna 
redovisades i så sann översättning som möjligt för att undvika snedvridningar i resultatet. Det 
utfördes genom att författarna hela tiden var observanta på översättningen från originalspråket 
till svenska. Citaten behålls på originalspråk för att undvika tolkning och översättningsfel av 
artiklarnas innehåll.  
 
Förförståelse 
I en kvalitativ studie bör ställning till författarnas förförståelse tas, innan analysen påbörjas, 
då artiklarna inte ska speglas av egna förförståelser. Författarna har under arbetets gång 
påmint varandra om detta för att undvika feltolkning genom att ifrågasätta all information 
som framkommit. All information granskades varje gång av båda författarna, för att bedöma 
om resultatet var sanningsenligt eller inte innan det dokumenterades. Var det inte 
sanningsenligt fick processen göras om tills informationen framkom rätt (Forsberg & 
Wengström, 2016).  
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RESULTAT 
 
I resultatet beskrivs sjuksköterskors upplevelser genom tre huvudkategorier: viljan att ge god 
vård, emotionell påverkan i mötet och konsten att ändra fokus, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Indelning av under- och huvudkategorier 
 

Underkategorier Huvudkategorier 

Balans mellan ansvar och respekt 
Förståelse för patientens situation 
Svårighet att inte kunna påverka 

Viljan att ge god vård 

Kunskapens påverkan 
Känna professionell skuld 

Emotionell påverkan i mötet 

Ansvar att informera  
Vikten av reflektion 

Konsten att ändra fokus 
 

 

Viljan att ge god vård 
Kategorin lyfter fram hur sjuksköterskor balanserar sina egna åsikter och känslor för att 
prioritera patientens i livsavgörande beslut. Det presenteras i tre underkategorier, balans 
mellan ansvar och respekt, förståelse för patientens situation och svårighet att inte kunna 
påverka. 
 
Balans mellan ansvar och respekt 
Sjuksköterskorna upplevde att de behövde ha en förmåga att bära ansvar för att kunna 
förmedla vård med hög kvalitet. De menade att det fanns behov av att kunna balansera 
ansvaret att främja hälsa med att samtidigt respektera patientens autonomi (Bull & Sørlie, 
2014; Dhotre et al. 2016). Att acceptera patientens autonomi i situationer där patientens vilja 
var motsatsen till att rädda sitt liv kunde upplevas etiskt krävande, då en behandling aldrig 
kunde påtvingas utan patientens samtycke. Sjuksköterskorna behövde acceptera att det var 
patientens val att välja bort behandling och det enda sjuksköterskorna kunde erbjuda var 
information och förberedelser för eventuella konsekvenser. När en patient valde bort 
behandling kunde sjuksköterskorna ha svårt att acceptera det, eftersom de kände sig ansvariga 
över patientens val (Bull & Sørlie, 2014; Dhotre et al. 2016; Gielen et al. 2011). Det kunde 
medföra att de upplevde en sorg som följde med dem hem på grund av en oro över patientens 
val (Dhotre et al. 2016).  

 
“You see people that you love, and you just want to shake ’em. It’s just like your family 
members . . . making bad choices; it hurts because you care about ’em, but ultimately sometimes 
there’s just nothing you can do about it” (Dhotre et al. 2016, s. 619). 

 
När en patient motsatte sig livsavgörande behandling skapades skyldigheter för 
sjuksköterskorna som skulle anpassas utifrån patientens, familjens och läkarens önskemål, 
samt efter sjuksköterskornas egen moral (Dawe, Verhoef & Paige, 2002). I mån om att 
försöka påverka upplevd maktlöshet i samband med skyldigheterna, kunde sjuksköterskorna 
föra diskussioner med patienten om andra behandlingsalternativ i syfte till att förlänga 
patientens liv. Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att de som vårdade patienten skulle ansvara 

http://journals.sagepub.com/author/S%C3%B8rlie%2C+Venke
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för att patientens självbestämmande värdesattes och då inte diskutera andra alternativ (Dawe 
et al. 2002; Dhotre et al. 2016).  
 
Förståelse för patientens situation 
I situationer där sjuksköterskorna arbetade kontinuerligt med samma patient ökade förståelsen 
för patientens val. Istället för obehagskänslor och oro kunde en förståelse identifieras när 
patienten motsatte sig livsavgörande behandling. När behandlingen inte kunde lindra 
patientens lidande uttryckte sjuksköterskor att det var meningslöst att genomföra 
behandlingen. De antydde att patienten kunde få njuta samt uppleva hälsa av livet som 
återstod, istället för drabbas av mer lidande utifrån behandlingen. “If death is imminent, to 
prolong suffering is cruel and unnecessary” (Dawe, et al. 2002, s. 75). Sjuksköterskor kunde 
uppleva en förståelse för svårt sjuka patienter, när de vädjat om hjälp till en tidigare död för 
att undgå lidande. De ansåg att det var en självklarhet att det var patientens val att besluta 
vilken behandling som skulle genomföras (Dawe et al. 2002; Dhotre et al. 2016; Gallagher et 
al. 2015).  
 
Trots förståelsen för patientens autonomi fanns det situationer där det upplevdes svårt att 
acceptera och förstå valet av motsättning till behandling. Sjuksköterskor beskrev det som en 
rivalitet mellan känslor och förståelse för patientens val att avstå livsavgörande behandling 
(Bull & Sørlie, 2014; Dawe et al. 2002). Dessa situationer kunde skapa misstro gentemot 
patienten när valet kändes oskäligt, “I can’t believe [the young patient with breast cancer] 
would risk her life because she didn’t wanna lose her hair” (Dhotre et al. 2016 s. 619). 
Däremot förekom det ofta en vilja att försöka åstadkomma en förståelse för varför patienten 
valde att avbryta behandlingen och utifrån det kunna vägleda patienten (Dhotre et al. 2016). 
 
Svårighet att inte kunna påverka 
Sjuksköterskorna kunde uppleva en viss sorg när patienten nekade livsavgörande behandling, 
samtidigt som de var införstådda i att det var patientens val. Det upplevdes svårt att inte 
kunna påverka patientens behandlingsval, vilket framkallade en professionell och personlig 
stress (Dhotre et al. 2016; Jenkinson, Kruske, Stapleton, Beckmann, Reynolds, & Kildea, 
2016). Sjuksköterskor blev exempelvis emotionellt berörda när en del gravida kvinnor i behov 
av kejsarsnitt hade egna värderingar som gjorde att de inte accepterade ingreppet. 
Konsekvenserna kunde leda till att fostret och mamman inte skulle överleva och kvinnorna 
gavs därför möjlighet att kvarstanna på sjukhuset för observation. Sjuksköterskorna menade 
att de kände ett lugn när patienten var kvar på sjukhuset och uppfattade det som ett skyddsnät 
utifall patienten skulle ändra sig (Jenkinson et al 2016). 

 
“All you have to do is impart the recommended information… and at the end of the day … it's 
the woman's choice to make that decision… It's a woman's right to choose. To choose care, and 
to refuse care and not to be punished for that” (Jenkinson et al. 2016, s. 535). 

 
I situationer där sjuksköterskor inte kunde påverka patientens val om livsavgörande 
behandling, blev de tvungna att agera annorlunda för att främja hälsa. Ett nytt mål kunde 
upplevas, där målet blev att hjälpa patientens familj till en plats där de kunde finna acceptans i 
patientens beslut. Sjuksköterskor beskrev att de upplevde svårigheter i att balansera patientens 
och familjens behov. De menade att familjen behövde stöttning till att försöka stödja 
patientens beslut. Sjuksköterskorna hjälpte familjen att acceptera patientens beslut, trots att de 
själva inte hade accepterat eller var bekväma med patientens val. Genom att hjälpa familjen 
kunde sjuksköterskorna enklare acceptera valet och kände en inre tröst i situationen (Daines, 
Stilos, Moura, Fitch, McAndrew, Gill, & Wright 2013; Vanderspank-Wright, Fothergill-
Bourbonnais, Brajtman & Gagnon, 2011).  
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Emotionell påverkan i mötet 
Under denna huvudkategori beskrivs olika emotionellt utmanande situationer för 
sjuksköterskor i relation till livsavgörande behandling. Materialet presenteras via 
underkategorierna: kunskapens påverkan och känna professionell skuld. 
 
Kunskapens påverkan 
Sjuksköterskor blev emotionellt berörda när patienter motsatte sig livsavgörande behandling, 
där de hade kunskap om att patienten kunde bli bra om behandlingen hade accepterats. 
Känslorna var ofta ångestladdade men kunde även bestå av positiva känslor i situationer där 
sjuksköterskor hade kunskap om att patienten fick chans att njuta av livet istället för att leva 
med biverkningar från behandlingar. Sjuksköterskor kunde uppleva känslor av förtvivlan när 
patientens lidande inte kunde lindras och hälsa inte kunde främjas (Daines et al. 2013; Dhotre 
et al. 2016; Gallagher et al. 2015; Gielen et al. 2011). Frustration var tillika en vanlig känsla 
när läkare eller rättssystemet satte patientens autonomi åt sidan, vilket innebar att patienten 
inte fick möjlighet att påverka sitt val om behandling (Dawe et al. 2002; Dhotre et al. 2016). 
“We as professionals are patient advocates…we are taught to respect these wishes, but legally 
we cannot” (Dawe et al. 2002, s. 75). 
 
Känna professionell skuld 
Sjuksköterskorna beskrev att de kunde behöva hindra förvirrade patienter från att exempelvis 
dra ut sina egna slangar eller nålar. Dessa handlingar väckte känslor av obehag hos 
sjuksköterskor, fast det betraktades som en korrekt handling (Bull & Sørlie, 2014). 
Sjuksköterskorna upplevde etiska dilemman när de placerades mellan patientens 
självbestämmande och att rädda patienten. Dessa etiska dilemman kunde frambringa fysisk 
och emotionell smärta hos sjuksköterskor, där de kunde klandra sig själva för att patienten 
inte ville acceptera eller avbröt behandlingen (Bull & Sørlie, 2014; Dhotre et al. 2016; 
Gallagher et al. 2015).  
 
Sjuksköterskor menade att patientens orsaker till att motsätta sig behandling var något de 
hade kunnat rätta till, vilket hade resulterat i att patienten kunde ha accepterat behandlingen. 
“I wanted to make sure she wasn’t stopping for the [wrong] reasons. . . . We want to 
[understand] . . . why they’re stopping because a lot of times the reasons they want to stop are 
things that we can help” (Dhotre et al. 2016, s. 620). Det framkom att sjuksköterskor 
upplevde oro och rädsla kopplat till avbrytande av livsavgörande behandling. Rädslan kunde 
varken baseras på juridiska eller på etiska grunder, eftersom det alltid var patientens beslut att 
avstå från behandling. När avbrytande av behandling hade beslutats mellan läkare och patient 
blev sjuksköterskornas syn på döden annorlunda. Synen skilde sig från ett olagligt etiskt 
dödande av en patient till en naturlig död orsakad av en sjukdom. Sjuksköterskorna som 
stöttade patienten i sitt val menade att de agerade på ett lämpligt sätt trots rådande 
skuldkänslor (Dhotre et al. 2016; Gielen et al. 2011). 
 
Konsten att ändra fokus 
Denna huvudkategori berör ämnen som visar situationer sjuksköterskor kan hamna i när andra 
perspektiv påverkar deras sätt att handla. Resultatet presenteras i underkategorier: ansvar att 
informera och vikten av reflektion.  
 
Ansvar att informera 
Det framkom att sjuksköterskor kände behov av att informera patienter i akuta situationer. De 
antydde att patienten skulle ha en chans att hinna göra ett aktivt val om de ville acceptera 
vården eller inte. Sjuksköterskorna menade att de hade en central roll i att kommunicera och 

http://journals.sagepub.com/author/S%C3%B8rlie%2C+Venke
http://journals.sagepub.com/author/S%C3%B8rlie%2C+Venke


 
      Bilaga 4 

  10 

utbilda både patient och anhöriga. De upplevde ett ansvar att utbilda patienten om sin 
sjukdom samt vad en utebliven behandling kunde innebära (Bull & Sørlie, 2014; Daines et al. 
2013; Dhotre et al. 2016; Gielen et al. 2011). För att patienten skulle kunna ta ett riktigt 
ställningstagande behövde patienten information om medicinsk kunskap. ”We have to make 
the patient understand. The patient has the right [to refuse the treatment]. But at the same time 
it is the patient’s right to get cured, if a treatment is there” (Gielen et al. 2011, s.14). 
Sjuksköterskorna kände ett ansvar för patientens hälsa och ville minska eventuella hinder som 
kunde leda till att patienten nekade behandling. Kunskapen sjuksköterskorna informerade 
patienten om var behandlingens biverkningar, behandlingens påverkan, konsekvenserna av 
utebliven behandling samt ett ekonomiskt alternativ om patienten ansåg att sjukhusvistelsen 
blev för dyr. Sjuksköterskorna ansåg att det alltid var rätt att tala sanning med patienterna, där 
en ömsesidig förståelse av situationen kunde bli möjlig (Bull & Sørlie, 2014; Dhotre et al. 
2016; Gielen et al. 2011; Rejnö, Silfverberg & Ternestedt, 2017; Braataas, Thorsnes & 
Hargie, 2009). 
 
När gravida kvinnor avböjde behandling ansåg sjuksköterskor att deras enda roll var att 
informera patienten om konsekvenserna. De informerade patienten regelbundet och 
dokumenterade vidtagna åtgärder och given information. Den regelbundna dokumentationen 
resulterade i att sjuksköterskorna upplevde minskad stress eftersom de visste att patienten 
kunde göra ett aktivt val med hänsyn till behandlingens konsekvenser (Jenkinson et al., 2016). 
Dokumentationen underlättade för sjuksköterskorna, då de upplevde att det fanns ”bevis” för 
att patienten fått och förstått informationen, samt att patienten tagit ett självständigt beslut till 
att avstå behandlingen. “All we can do is document the advice we’ve given and why we’ve 
given it and document what they’ve decided to do” (Jenkinson et al. 2016, s. 535).  
 
Vikten av reflektion 
Sjuksköterskor upplevde vikten av reflektion när livsavgörande behandling skulle avslutas, de 
menade att det kunde bli försent att återgå till behandlingen om patienten skulle ångra valet. 
Vid ett etiskt dilemma menade sjuksköterskorna att de behövde konfrontera sina inre 
värderingar utan att de krockade med patientens autonomi. Även om patientens beslut stred 
mot sjuksköterskornas värderingar ansåg de att de skulle acceptera beslutet (Bull & Sørlie, 
2014; Dawe et al. 2002; Gallagner et al 2015; Gielen et al. 2011). Sjuksköterskorna menade 
att de kunde utsättas för ett etiskt dilemma när patienten begärde att behandling skulle 
avbrytas eller skjutas upp. Det etiska dilemmat byggde på en inre konflikt mellan yrkes- och 
personliga värderingar vilka förstärktes när anhöriga och patienten hade ett önskemål, medan 
läkaren gav en annan order (Dawe et al. 2002).  
 
Under tillfällen när personalstyrkan var reducerad upplevdes sjuksköterskornas ansvarsroll 
mer krävande eftersom fler patienters behov behövde tillgodoses, vilket resulterade i ett ökat 
behov av reflektion för att kunna förmedla god vård. Åtgärder som exempelvis att sitta ned 
och lugnt kommunicera med en patient fick tyvärr bortprioriteras på grund av tidsbrist. 
Sjuksköterskor beskrev att de ansåg att det var viktigt att kommunicera med patienterna om 
behandlingsbiverkningar, men att det inte alltid kunde utföras då tiden inte fanns (Braataas et 
al. 2009; Bull & Sørlie, 2014).   
 
 
DISKUSSION 
  
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor kan uppleva både negativa och positiva känslor 
kring patientens val att motsätta sig livsavgörande behandling. Det visar att sjuksköterskor 
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ofta har en förståelse för varför patienten väljer bort en behandling, men samtidigt känner 
skuld och frustration när en behandling kan rädda liv. För att kunna förmedla en god vård 
behöver sjuksköterskor bearbeta sina upplevelser.  
 
Metoddiskussion 
Föreliggande studie är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats där syftet är att beskriva 
kunskapen avseende sjuksköterskors upplevelser. En kvalitativ ansats innebär att författarna 
skildrar det informanterna beskriver, inget tas bort och allt resultat tas till vara på (Axelsson, 
2012). Ansatsen kändes relevant till syftet eftersom kvalitativ forskning tolkar eller beskriver 
texter och upplevelser till skillnad från kvantitativ forskning, där fakta istället klassificeras 
och analyseras i frekvenser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att göra en 
litteraturstudie innebär en lära om att söka ny och evidensbaserad kunskap inom ett visst 
område i den egna professionen (Axelsson, 2012). Fördelarna med en litteraturstudie är att 
studien kan bidra med ny kunskap som kan användas och utveckla sjukvården (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Vid kvalitativa studier ska en intervjumetod vanligtvis föredras 
eftersom syftet är att forska om subjektiva upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Om 
författarna istället valt att genomföra intervjuer hade en djupare inblick kunnat fås i 
sjuksköterskors upplevelser. Det finns många fördelar med intervjuer och studiens resultat 
hade kunnat bli annorlunda eftersom upplevelsen sker på individnivå (Ibid.). Författarna 
ansåg sig dock ha ringa erfarenheter av att genomföra intervjuer vilket resulterade i att 
metoden valdes bort. En annan metod som skulle kunnat vara lämplig i relevans till syftet var 
att studera självbiografier, dock fanns det få tillgängliga självbiografier utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv och valdes därför bort. Självbiografier har liknande svagheter som 
författarnas valda metod, nämligen att relevanta forskningsartiklar är begränsade i 
databaserna. Riskerna med litteraturstudie och lågt antal artiklar i databaserna är att resultatet 
kan bli snedvridet, samt att om någon annan skulle läsa samma artiklar med en tolkande 
metod skulle ett annat resultat kunna fås fram (Forsberg & Wengström, 2016). Åtgärder som 
vidtogs för att minimera dessa risker var att valda artiklar bara godkändes när de hade 
relevans till syftet, på så sätt undveks resultatet att bli förutbestämt eftersom syftet styrde hela 
arbetsprocessen. 
 
Sökning av artiklar gjordes i utvalda databaserna Cinahl och Pubmed, vilka är inriktade på 
omvårdnadsforskning. Innan sökning av artiklar utförde författarna en pilotsökning utan 
begränsningar. Detta gjordes i syfte, för att ta reda på tillgängligheten av vetenskapliga 
artiklar för det valda området (Axelsson 2012). Den första sökningen utgick från väsentliga 
ord, anpassade till studiens syfte, exempelvis “life-giving treatment”, ordet gav fyra träffar i 
Cinahl respektive 30 träffar i PubMed. Samtliga 34 träffar utgick från patientens perspektiv 
och exkluderas därför från studien. För att identifiera mer korrekta samt passande sökord tog 
författarna hjälp av ämnesordlistor i databaserna, vilka benämns theaurusar. Svårigheter som 
uppstod med ämnesordlistor var att identifiera begrepp som utgick från sjuksköterskans 
perspektiv. I efterhand kan det inte uteslutas att andra sökord samt kombinationer hade kunnat 
resultera i ytterligare artiklar. För att minimera risken att intressanta artiklar skulle försummas 
gjordes manuella sökningar som resulterade i att ett flertal artiklar identifierades (Axelsson, 
2012). I efterhand kom författarna till insikt med att flera användbara artiklar hade kunnat 
påvisas om författarna haft högre kunskap om fler databaser, exempelvis SweMed och 
Psycinfo (Ibid.).  
 
Artiklarna skulle vara engelskspråkiga och peer-reviewed, vilket innebär att de blivit 
granskade av andra forskare innan publikation (Lindahl). Ett ytterligare krav var att artiklarna 
skulle vara etiskt granskade samt godkända. Informanterna skulle vara informerade om 
konfidentialitets-, informations- och samtyckeskravet samt själva ha valt att delta, vilket 
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kunde ses i samtliga valda artiklar. Innan sökningen påbörjades utvecklade författarna fler 
inklusionskriterier i avsikt att kunna identifiera relevanta artiklar (Axelsson, 2012). För att 
materialet i artiklarna skulle bestå av väsentlig information som passade till syftet valdes 
kriterier som sjuksköterskans perspektiv, somatisk vård och motsägelse av livsavgörande 
behandling. Exklusionskriterier är till för att ytterligare avgränsa urvalet av artiklar, där 
valdes kriterier som psykiatrisk vård och patienter under 18 år. Det var vanligt 
förekommande att fokus låg på psykiatrisk vård i artiklarna, vilket försvårade arbetet att hitta 
rätt mängd artiklar. Författarna var därför extra kritiska i analysen för att undvika att artiklar 
med fel perspektiv togs med. Fördelarna med kriterierna var dock övervägande, eftersom det 
innebar att många artiklar kunde exkluderas redan när författarna läst titel och abstract. 
Hinder vid sökningarna uppstod då ett flertal av artiklarna som framkom i databaserna var 
kvantitativa. Studien har en kvalitativ ansats och därav exkluderas artiklarna med en 
kvantitativ ansats. Andra svårigheter som uppstod i samband med sökningarna var att det tog 
lång tid att få fram relevanta artiklar, eftersom författarna hade ringa kunskap om sökningar i 
databaserna. Något som också ska beaktas är att studiens syfte och problemområde är 
förhållandevis outforskat utifrån sjuksköterskans perspektiv, vilket försvårade sökningarna. I 
början av studien var målet att avgränsa artiklarnas ursprung till Norden, då författarna antog 
att det skulle finnas ett stort utbud. Men när sökningen väl påbörjats bedömde författarna att 
det inte fanns tillräckligt med artiklar om sjuksköterskors upplevelser i relevans till syftet, 
därav åsidosattes avgränsningar av artiklarnas ursprung tidigt i arbetet. Nackdelen med att 
inte ha avgränsningen var att lagar och riktlinjer skilde sig och påverkade sjuksköterskors 
etiska principer. Trots nackdelen att artiklarna var utspridda i världen kunde tydliga likheter 
och skillnader identifieras och blev till en fördel genom arbetsprocessen (Axelsson (2012).  
 
Kvaliteten i föreliggande studie stärktes med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2016) 
checklista för kvalitativa artiklar, där artiklarna granskades enskilt. Frågorna gjordes om till 
poäng, där jakande svar under 70 procent ansågs ha låg kvalitet, 71-79 procent medelhög 
kvalitet och över 80 procent bedömdes ha hög kvalitet. I studien användes artiklar med 
medelhög och hög kvalitet, medan artiklar med låg kvalitet valdes bort. Resultatet utgår från 
kvalitativa artiklar (n=10), där sju artiklar bedömdes ha hög kvalitet eftersom sjuksköterskors 
upplevelser beskrevs tydligt med tillhörande citat. I de tre resterande artiklarna beskrevs 
upplevelsen ur sjuksköterskors och patienters perspektiv, vilket gjorde att kvaliteten 
bedömdes medelhög i relevans till syftet. Målet var att samtliga artiklar skulle granskas när 
sökresultatet gav omkring 20 träffar. Nackdelen när det var många träffar var att det tog lång 
tid att granska artiklarna, men trots det kunde relevanta artiklar upptäckas. En originalartikel 
valdes oavsett att den var 15 år gammal och betraktades relevant till studiens syfte. 
Motivering till valet av artikeln var att subjektiva upplevelser är individuellt beskrivna, samt 
att upplevda känslor alltid kan anses aktuella. Däremot ska artikeln behandlas kritiskt då 
rutiner, evidensbaserad vård och teknik har utvecklats, vilket skulle kunna påverka hur en 
situation upplevs.  
 
Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser vilket passar ihop med manifest 
innehållsanalys. Fördelar med innehållsanalys är att känslor och upplevelser kan beskrivas, 
därav valdes även en manifest ansats för att materialet skulle beskrivas och inte tolkas. 
Informanternas ord i artiklarna kommer fram korrekt eftersom författarna inte tolkar 
materialet utan bara beskriver det uppenbara i texten, målet var att ha ett subjektivt synsätt i 
resultatet vilket uppnås med denna analysmetod (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Tillförlitlighet och validitet var fokus under analysen av artiklarna och vid översättning av 
artiklarna var författarna noggranna med att inte förvränga resultatet, utan endast redovisa ett 
korrekt innehåll (Forsberg & Wengström, 2016). Meningsenheter användes i syfte till att 
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stärka tillförlitligheten i studien och enheterna som valdes i samtliga artiklar var kortfattade 
för att underlätta hanteringen. Materialet kondenserades sedan vilket förenklade hanteringen 
ytterligare när resultatet skulle skrivas. Tillförlitligheten stärks vidare genom att citat 
redovisas på originalspråk i syfte att materialet inte ska tolkas (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Ytterligare åtagande som gjordes var att förförståelser åsidosattes genom 
att inte tolka materialet utan endast beskriva det som framkom i texten (Forsberg & 
Wengström, 2016). Författarnas förförståelser bestod av tankar om att patienter som erbjöds 
vård ville ta emot den, samt att alla sjuksköterskor hamnade i ett etiskt dilemma när patienter 
motsatte sig livsavgörande behandling. Dessa förförståelser påverkade i början 
artikelsökningen omedvetet, då exempelvis författarna hela tiden använde sig av begreppet 
”etiskt dilemma”. När några artiklar hade identifierats insåg författarna att förförståelserna 
inte stämde överens med verkligheten och valde istället att sätta de åt sidan, samt att 
identifiera nya sökord och artiklar. Studiens överförbarhet ökar eftersom ämnet har granskats 
i artiklar från olika ursprung, vilket gör att studien inte bara beskriver hur sjuksköterskor i 
exempelvis Norden upplever problemet (Rosberg, 2012). I artiklarna som valdes var 
sjuksköterskorna yrkesverksamma på olika avdelningar, på så vis kunde resultatet 
generaliseras. Studiens resultat visade att oavsett avdelning kunde liknande upplevelser 
förekomma, vilket ytterligare stärker överförbarheten. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskor påverkas på olika sätt av patientens 
val. Det framkommer att sjuksköterskor berörs emotionellt av att vårda patienter som 
motsätter sig behandling, där behandlingen kan bota eller förlänga livet. Sjuksköterskor 
upplever att det är viktigt att kunna ta ansvar för olika situationer för att kunna främja hälsa, 
samt kunna avgöra när patientens autonomi ska respekteras. Situationer när patienten inte vill 
ha behandling kan skapa ett etiskt dilemma hos sjuksköterskor. Spänningar hos 
sjuksköterskan kan uppstå när en patient inte vill ta emot vård, även om det finns en 
medvetenhet om att patientens autonomi ska respekteras (Aveyard, 2004). Leksell och Lepp 
(2013) menar att sjuksköterskan förväntas anpassa sig och förstå patientens situation, samt ta 
bort eventuella hinder som skapar ett lidande eller försvårar ett tillfrisknande (Ibid.). I en 
vårdrelation har sjuksköterskan ett ansvar att anpassa sig efter patientens önskemål trots egna 
värderingar, där sjuksköterskan bör åsidosätta sina åsikter. Samtidigt visar resultatet att när en 
patient inte vill ta emot behandling diskuterar sjuksköterskor nya alternativ med patienten för 
att ge nya valmöjligheter till ett längre liv. Aveyard (2004) lyfter att sjuksköterskor kan 
missbruka sin kraft och övertala patienterna för mycket istället för att acceptera deras beslut 
(Ibid.). Enligt författarna är gränsen oklar om var skillnaden går mellan att övertala en patient 
och att informera. Å andra sidan visar resultatet att det finns ett behov hos sjuksköterskor att 
få informera patienten om olika behandlingar, konsekvenser samt risker vid utebliven 
behandling. Genom att delge information upplevs minskad stress hos sjuksköterskor. De anser 
att deras största ansvar är att patienten är välinformerad när ett livsavgörande val tas. Griffith 
(2012) styrker att informationen måste vara korrekt så att patienten är införstådd med vad som 
väljs bort.  
 
Resultatet i föreliggande studie beskriver att motsättning av livsavgörande behandling kan 
bero på okunskap hos patienten. För att undvika dessa situationer väljer sjuksköterskorna att 
informera patienten kring sjukdomens behandling. Författarna anser att sjuksköterskor bör 
vara medvetna om att patienter inte besitter all kunskap om potentiella behandlingar. 
Resonemanget stärks på samma sätt av Katz et al. (2015) som menar att patienten ändrar sitt 
beslut när sjuksköterskan informerar om behandling. Däremot menar författarna att 
informationen inte får bli för bred utan ska vara aktuell för patientens bristande kunskap. 
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Seah, Tan, Srinivas, Wu och Griva (2015) stärker detta och lyfter fram vikten av information 
utifrån patientens perspektiv när en patient avstår livsavgörande behandling på grund av 
rädsla och oro framkallad via rykten och media (Ibid.). Sjuksköterskor vet att patientens 
autonomi ska följas i den mån det går och att det är patientens beslut huruvida behandlingen 
ska utföras eller ej. Detta styrks av Griffith (2012) i situationer där vård vägras. Författarna 
instämmer i att patientens autonomi ska beaktas så mycket som möjligt samt att 
sjuksköterskors enskilda känslor ska åsidosättas i livsavgörande beslut.  
 
Resultatet tar upp att när kunskap finns hos sjuksköterskor om att bota och lindra sjukdom 
som inte kommer till användning upplevs en sorg, oro och misstro gentemot patienten. 
Dahlberg och Segesten (2010) antyder att negativa känslor gör att personalen känner en 
otillräcklighet, vilket medför svårigheter att främja hälsa för patienten. Genom att acceptera 
patientens val kan en förståelse lättare identifieras hos sjuksköterskor och på så vis kan 
oroskänslan undvikas (Badir, Topçu, Türkmen, Göktepe, Miral, Ersoy, & Akın, 2016). 
Resultatet visar att känslan av otillräcklighet kan orsakas av andra känslor så som ångest och 
sorg. För att kunna hantera dessa känslor anser författarna att sjuksköterskan bör uppleva 
mening och sammanhang i situationen. Å andra sidan visar resultatet att sjuksköterskor ska 
vara professionella och inte drabbas av dessa känslor. Det är viktigt att inte glömma att 
sjuksköterskor endast är människor och inga mekaniska människor, där känslor kan 
programmeras bort. Författarna anser att om sjuksköterskor inte skulle drabbas av några 
känslor skulle det påverka patienten negativt, i form av svårigheter att kunna visa rätt mängd 
förståelse och empati. Trots att sjuksköterskan ska agera professionellt i val av livsavgörande 
behandling förekommer det att sjuksköterskor blir berörda och upplever en empati gentemot 
döden (De Witt Jensen et al. 2017). Författarna antyder att verkligheten inte är som böckerna 
där känslor är enkla att kontrollera. Samtidigt kan författarna förstå åsikter från en motpart där 
de skulle kunna argumentera att sjuksköterskan själv har valt sitt yrke och då ska en 
professionell hållning kunna hållas. Däremot menar författarna att det krävs en närhet till 
känslor för att vara empatisk som människa och då är det nästan omöjligt att inte bli 
personligt berörd och att den professionella hållningen ibland påverkas. 
 
Förutom negativa känslor visar resultatet att sjuksköterskor upplever blandade och 
glädjekänslor. När sjuksköterskor upplever att behandlingen kan orsaka ett onödigt lidande 
stöttade de och ansåg att patienten tog rätt beslut i att avböja behandlingen. Om de däremot 
ansåg att patienten skulle kunna tillfriskna av behandlingen som nekades, uppstod negativa 
känslor. Genom att acceptera patientens val kan en förståelse lättare identifieras hos 
sjuksköterskan och på så vis kan de negativa känslorna undvikas (Badir et al. 2016). Å andra 
sidan uttrycker Dahlberg och Segesten (2010) att de negativa känslorna bör bearbetas för att 
sjuksköterskan ska kunna främja hälsa. Får inte känslorna bearbetas ökar risken att 
sjuksköterskor visar personliga känslor inför patienten. Författarna menar att om en 
sjuksköterska inte kan hantera sina känslor bör patienten vårdas av annan personal. Däremot 
skriver Ternestedt och Norberg (2014) att tidsbrist och låg personalstyrka kan influera 
omvårdnadens kvalitet, vilket innebär att det kanske inte finns möjligheter till att byta patient. 
Åtgärder för att undvika denna problematik skulle vara att sjuksköterskor mer står upp för sig 
själva gentemot ledningen. Detta styrks av Finnström (2014) som menar att sjuksköterskor 
måste kunna hävda sin kompetens och komma med förbättringsarbete, för att vården ska 
utvecklas. Författarna menar att om sjuksköterskor upplever att tidsbristen påverkar arbetet 
för mycket, måste de agera istället för att anpassa sig efter ledningens krav och riskera att 
patienten drabbas av ett vårdlidande. Leksell och Lepp (2013) redogör för hur en 
patientcentrerad vård kan framkalla frustration hos sjuksköterskor. Frustrationen kan uppstå 
när sjuksköterskor ska arbeta utifrån patientens önskemål medan tid samt resurser inte är 
tillgängliga.  



 
      Bilaga 4 

  15 

 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor erhåller en förståelse, när patienter som lider 
motsätter sig livsavgörande behandling. De upplever att det kan vara grymt och omoraliskt att 
låta en patient lida om döden är nära. Seah et al. (2015) styrker patientens vilja att avbryta 
behandling när biverkningar medför ett lidande. Författarna har förståelse för det framkomna 
resultatet när en patient inte vill ta emot behandling för att minska sitt lidande. Däremot kan 
författarna känna en frustration över att onödiga resurser och tid läggs på patienter som inte 
vill ha en livsavgörande behandling där chansen hade varit stor att erfara hälsa. De upptagna 
resurserna hade istället kunnat göra större nytta hos individer i samhället som vill ha hjälp, 
men som inte kan få det på grund av långa väntetider. Badir, et al. (2016) stärker delvis detta 
och tar upp att majoriteten av sjuksköterskor i en undersökning, upplevde förståelse för när 
patienter som lider av dödlig sjukdom motsätter sig livsavgörande behandling. Samtidigt visar 
resultatet att sjuksköterskor kunde ha svårt med förståelse när ett val kändes oskäligt. Detta 
stärks i ett liknande dilemma där sjuksköterskor har svårt att acceptera avbrytandet av 
behandling när risken är omfattande för allvarliga konsekvenser (Griffith, 2012).  
 
Resultatet lyfter fram att sjuksköterskor emellanåt agerar mot patientens vilja när de hindrar 
patienten från att dra ut exempelvis slangar. Dessa handlingar väcker obehagskänslor trots att 
de har agerat för att rädda patientens liv. Aveyard (2004) tar upp liknande situationer där 
sjuksköterskor ger vätskor subkutant mot patientens vilja. De menar på att patienten behöver 
vätskorna för att uppleva ett mindre lidande (Ibid.). Handlingarna kan orsaka etiska dilemman 
där fysisk och emotionell smärta framkallas hos sjuksköterskorna. Aveyard (2004) styrker 
detta med att personalen känner sig oroliga över sitt agerande, men menar på att de vill skapa 
ett välbefinnande hos patienten (Ibid.). Enligt författarna bör det bli tydligare riktlinjer för var 
gränsen går mellan symtomlindring och kränkning av patientens autonomi. Även om det finns 
förordningar om att patientens självbestämmande ska respekteras, finns det bevisligen brister 
då sjuksköterskor upplever osäkerhet. Enligt resultatet kan sjuksköterskor i dessa situationer 
klandra sig själva för att patienten avbryter eller inte vill ta emot behandling och det 
förekommer att sjuksköterskorna blir oroliga för orsakandet av patientens död. Därför är det 
vanligt att sjuksköterskor vill skaffa sig en förståelse för situationens mening och 
sammanhang, till varför patienten inte vill acceptera behandling. Aveyard (2004) resonerar 
liknande om att det bör göras undersökningar om varför patienter inte vill ta emot behandling. 
  
Fortsatt forskning 
Författarna vill betona vikten av att sjuksköterskors välbefinnande inte får glömmas bort. 
Vården ska vara patientcentrerad men för att sjuksköterskor ska kunna främja hälsa krävs det 
att deras egna känslor kring arbetsmiljön och arbetsuppgifterna är positiva. Mår inte 
sjuksköterskorna bra och upplever ett vårdlidande kommer deras känslor att influera vården 
negativt. Därför anser författarna att det behövs mer forskning kring sjuksköterskors 
arbetsmiljö och känslor till olika situationer. Hur bör sjuksköterskorna hantera sina känslor på 
bästa sätt? För att en sjuksköterska ska orka stanna kvar i sitt yrke anser författarna att 
sjuksköterskor behöver mer stöd än vad som ges idag. Det krävs mer förståelse och bättre 
förutsättningar för att en sjuksköterska ska förmå sig vara förstående, finna mening och 
sammanhang, vara professionell och vara stöttande till patienten som exempelvis motsätter 
sig livsavgörande behandling. För att vården ska kunna bli bättre och säkrare krävs det att 
sjuksköterskornas perspektiv lyfts fram. Dahlberg och Segesten (2010) menar dock att ett 
sådant fokus inom forskning ska användas med försiktighet eftersom det finns risk att 
patienten kommer i skymundan. Inom vårdvetenskapen betonas det ändå vara bra att forska 
kring sjuksköterskors perspektiv, då syftet i längden är att förbättra vården för patienterna. 
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SLUTSATS 
 
Det framkommer att sjuksköterskor har en medvetenhet om att främja patientens autonomi 
men upplever trots det känslor som inte alltid är positiva. När en patient motsätter sig 
livsavgörande behandling kan det åstadkomma att sjuksköterskor blir stressade och 
emotionellt påverkade, både professionellt och personligt. För att kunna behålla en 
professionell hållning krävs det att känslor bearbetas. Författarna anser att sjuksköterskor bör 
hinna avsätta tid till att reflektera över sina upplevelser. Många sjuksköterskor kan uppleva en 
rädsla när patienten motsätter sig behandling, då de inte vill betraktas som ansvariga för 
patientens eventuella död. En slutsats som konstateras är att sjuksköterskor vill utföra sina 
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt där patienten ska få det så bra som möjligt, men samtidigt 
själva undvika att hamna i situationer där de ifrågasätts om varför inte patienten får 
behandling. Därför är det viktigt att all given information dokumenteras i syfte att minimera 
eventuella missförstånd. En summerande slutsats som kan dras från studien är att 
sjuksköterskor behöver uppnå ett eget välbefinnande för att mäkta med att vara professionella 
och ge en god vård. 
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Håller du med om slutsatserna?  
Ja ∙ Nej ∙  
 
Om nej, varför inte? ...............................................................................................  
 
Ska artikeln inkluderas? 
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Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Bedömd kvalité 

Dhotre, K.B., Adams, 
S.A., Hebert, J.R., 
Bottai, M,. & Heiney, 
S. 
 
2016 
 
USA 
 
Oncology Nursing 
Forum  

Oncology Nurses' 
Experiences With 
Patients Who 
Choose to 
Discontinue Cancer 
Chemotherapy 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter kring 
onkologi, när 
cancerpatienter valde att 
avbryta kemoterapi i förtid. 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
cancervård. 

n=7 (ej 
redovisat) 
 
 
 

Sjuksköterskor utvecklade en relation 
till svårt sjuka patienterna som 
vårdats länge och blev emotionellt 
påverkade. De upplevda känslorna 
presenterades i två kategorier ”det 
sjuksköterskan upplever när patienten 
motsätter sig kemoterapi” och 
“sjuksköterskans förståelse för 
patientens motiv att avstå 
kemoterapi”. 

Hög kvalité 

Bull, E.M., & 
Sørlie,V. 
 
2014  
 
Norge  
 
Nursing Etichs 

Ethical challenges 
when intensive care 
unit patients refuse 
nursing care 
 

 

Att undersöka etiska 
dilemman som 
sjuksköterskor upplevde 
vid patienters vägran av 
vård.   

Datainsamlingen 
gjordes genom 
enskilda och 
berättande intervjuer.  

n=3 (0) Resultatet visade att det var etiskt 
utmanande för verksamma 
sjuksköterskor när de vårdade 
patienter som inte ville ha nödvändig 
vård vid kritiska tillstånd. 
Sjuksköterskorna kunde uppleva en 
svårighet i att balansera upp ansvaret 
att låta patienter bestämma själva och 
att besluta åt patienten.  

Hög kvalité 

Daines, P., Stilos, K., 
Moura, S., Fitch, M., 
McAndrew, A., Gill, 
Ashlinder., & Wright, 
F. 
 
2013 
 
England, Irland 
 
International Journal 
of Palliative Nursing 

Nurses' experiences 
caring for patients 
and families dealing 
with malignant 
bowel obstruction. 
 

Att utforska 
sjuksköterskors omvårdnad 
gentemot patienter med 
maligna magsjukdomar och 
deras familjer. 

Semistrukturerade 
intervjuer för att ta 
reda på enskilda 
sjuksköterskors 
erfarenheter. 
Informanterna 
uppmanades att lägga 
till egna kommenterar 
utöver frågor som 
ställdes. 

n=20 (5) Det identifierades att det ibland 
kunde uppstå emotionell nöd i 
relationen mellan patient och 
sjuksköterska. Det var viktigt för 
sjuksköterskan att upptäcka symtom 
av sjukdom tidigt så att symtom 
kunde lindras för att hjälpa patienten i 
övergången från vård till 
palliativvård. 

Medelhög kvalité 
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Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Bedömd 
kvalité 

Brataas H. V., 
Thorsnes, S.L., & 
Hargie, O.  
 
2009 
 
Norge 
 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences. 

Cancer nurses 
narrating after 
conversations with 
cancer outpatients: 
how do nurses’ roles 
and patients’ 
perspectives appear 
in the nurses’ 
narratives? 

Att bidra till kunskap om 
omvårdnad genom att 
undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar av att ha 
konversationer med 
cancerpatienter. 

Urvalet var 
målmedvetet av 12 
cancersjuksköterskor, 
som sedan 
intervjuades i syfte att 
berättade om egna 
konversationsuppleve
lser med 
cancerpatienter. 

n=12 (0) Resultatet beskriver behovet 
sjuksköterskor har 

Hög kvalité 

Vanderspank-Wright, 
B., Fothergill-
Bourbonnais, F., 
Brajtman, S., & 
Gagnon, P. 
 
2011 
 
Kanada 
 
Dynamics 

Caring for patients 
and families at end 
of life: the 
experiences of 
nurses during 
withdrawal of life-
sustaining treatment. 

Att få förståelse för den 
levda erfarenheten 
intensiv-
vårdssjuksköterskor 
upplever i vården av 
patienter som valt att 
avsluta av 
livsuppehållande 
behandling. 

Individuella 
djupintervjuer med 
fokus på öppna 
frågor. Intervjuerna 
genomfördes med sex 
sjuksköterskor som 
arbetade inom 
intensivvård. 

n=6 (0) Sjuksköterskor upplevde att de alltid 
försökte göra det rätta, det rätta för 
patienten men också de rätta för sig 
själva. När patienter motsatte sig 
livsavgörande behandling försökte 
de skapa en komfort för patienten, 
samtidigt som de själva bearbetade 
en professionell ångest gentemot 
patientens val.  

Hög kvalité 

Gielen, J., Bhatnagar, 
S., Mishra, S., 
Chaturvedi A-K., 
Gupta, H., Rajvanshi, 
A., Van den Branden, 
S., & Broeckaert, B 
 
2010 
 
Indien 
 
Medicine, Health Care 
and Philosophy 

Can curative or life-
sustaining treatment 
be withheld or 
withdrawn? The 
opinions and views 
of Indian palliative-
care nurses and 
physicians.  
 

Att undersöka 
inställningen personal i 
palliativvård har till att 
återkalla vårdande eller 
livsuppehållande 
behandling. 

Halvstrukturerade 
frågeformulär 
användes som grund i 
intervjuer med läkare 
och sjuksköterskor 
som var verksamma i 
olika palliativa 
vårdprogram. 

n=27 (0) I resultatet framkom att alla var 
överens om att det var patientens 
rättighet att vägra behandlingar, trots 
att det kunde vara en livräddande 
behandling. Sjuksköterskor 
reflekterad mycket över den etiska 
acceptansen i livsavgörande beslut 
och oroade sig över personer runt 
omkring som kunde påverkas av 
beslutet. 

Hög kvalité 
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Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Bedömd kvalité 

Dawe, U., Verhof, M. 
J., & Page, S. A. 
 
2002 
 
Kanada 
 
Nursing International 
Journal of Nursing 
Studies.  

Treatment refusal: 
the beliefs and 
experiences of 
Alberta nurses. 
 

Att undersöka 
erfarenheterna hos 
sjuksköterskors 
uppfattningar, i förhållande 
till att vänta och återkalla 
behandlingar hos patienter 
med obotliga sjukdomar.   
 
 

Slumpmässigt utvalda 
sjuksköterskor, där 
kriterierna var att 
deltagarna skulle 
arbeta inom 
allmänmedicin eller 
onkologi. Enkäter där 
deltagarna 
uppmanades att skriva 
egna kommentarer 
under svaren.  

n=1000 
(554) 

Sjuksköterskor kunde uppleva tre 
olika ställningstaganden när 
patienter motsatte sig livsavgörande 
behandling. Ställningstaganden som 
framkom var underordnad, 
samarbetande och självständig.  

Medelhög kvalité 

Jenkinson, B., Kruske, 
S., Stapleton, H., 
Beckmann, M., 
Reynolds, M., & 
Kildea, S. 
 
2016 
 
Australien 
 
Women & Birth. 

Women’s, 
midwives’ and 
obstetricians’ 
experiences of a 
structured process to 
document refusal of 
recommended 
maternity care. 
 

Att undersöka 
vårdpersonalens perspektiv 
efter införande av en 
strukturerad process, i syfte 
att dokumentera vägran av 
rekommenderad 
omvårdnad. 

Djupgående och 
kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med både 
personal och patienter. 

n=30 (ej 
redovisat 

Resultatet visade ett 
informationsbehov där vikten låg på 
att försäkra sig om att patienten var 
införstådd med risker utebliven 
behandling medförde, detta gjorde i 
sin tur att sjuksköterskor upplevde 
mindre stress. Samtidigt framkom 
det att sjuksköterskorna oftare 
borde ifrågasätta valen patienten 
gör för att få en ökad förståelse. 

Medelhög kvalité 

Rejnö, Å., Silfverberg, 
G., & Ternestedt, B-
M. 
 
2017 
 
Sverige 
 
Nursing Ethics 

Reasoning about 
truth-telling in end-
of-life care of 
patients with acute 
stroke 
 

Att skaffa en fördjupad 
förståelse för vårdpersonal 
i stroke-team och deras 
resonemang om sanning i 
slutet av livet. 
 

Individuella kvalitativa 
intervjuer med 15 
sjuksköterskor 
verksamma i ett 
stroke-team. 

n=15 (0) Två framträdande kategorier togs 
fram i studien, ”Sanning framför 
allt” och ”Dölj sanning för att 
skydda”. Sjuksköterskorna menade 
att det var viktigt att få tala sanning 
och få informera när patienten inte 
hade långt kvar att leva.  

Hög kvalité 
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Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Bedömd kvalité 

Gallagher, A., Bousso, 
R. S., McCarthy, J., 
Kohlen, H., Andrews, 
T., Paganini, M. C., 
Abu-El-Noor, N. I., 
Cox, A., Haas, M., 
Arber, A., Abu-El-
Noor, M. K., Baliza, 
M. F., & Padilha, K. 
G 
 
2015 
 
England 
 
International Journal 
of Nursing Studies 
 

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

Att undersöka 
sjuksköterskors 
beslutfattande roll på 
intensivvårdsenheter i olika 
sammanhang. 

51 sjuksköterskor i 
fem olika länder 
deltog i studien som 
utgick från 
semistrukturerade 
intervjuer. Kravet var 
att ha minst 6 
månaders 
yrkeserfarenhet och ha 
erfarenhet av palliativ 
vård. 

n=51 Det visade sig att sjuksköterskor 
som arbetade med patienter som 
avslutat livsavgörande 
behandlingar, fokuserade mycket på 
att få patientens familj att acceptera 
beslutet och finna lugn i det. 
Sjuksköterskorna har en emotionell 
hållning i beslut och kan ibland 
vädja till läkaren att förhandla om 
beslut för att möta patienternas 
vilja. 

Hög kvalité 
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Meningsenhet 
 

Kondensering av 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Became emotionally involved 
with their patients and struggled 
to balance their own desires 
with the patients’ wishes, which 
resulted in emotional turmoil. 
 

Sjuksköterskor kämpade för 
att balansera egna önskningar 
med patientens önskemål. 

Två olika viljor Balans mellan ansvar och 
respekt 

Viljan att ge god 
vård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If death is imminent, to prolong 
suffering is cruel and 
unnecessary. 

Om döden är nära är det elakt 
att förlänga lidandet. 

Empati för lidandet Förståelse för patientens 
situation 

Disbelief was another feeling 
nurses experienced when 
patients chose to stop treatment. 
Watching patients make what 
nurses thought were bad choices 
and knowing they couldn’t do 
anything about it was difficult. 
 

När sjuksköterskor tyckte att 
patienter gjorde dåliga val, 
var det svårt att inte göra 
något åt det. 

Behandlingsval  Svårighet att inte påverka 
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Meningsenhet Kondensering av 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Did we have to be so 
determined on running this plan 
which had such a high cost to 
this patient when it did not work 
out anyway? Nurses questioned 
their cause of actions in these 
situations. 

Varför så beslutsamma när 
det påverkar patienten så 
mycket och ändå inte 
fungerar. Sjuksköterskorna 
ifrågasatte sina handlingar. 

Obekväma känslor Känna professionell skuld Emotionell 
påverkan i mötet 
 

[When a long-term patient 
discontinues treatment, it’s] 
bittersweet because you get very 
attached to the patients... We’re 
glad that they’re getting a 
chance to enjoy life . . . [but] we 
know that the chemotherapy is 
their chance at extending their 
life. . . . So I have mixed 
emotions on it. 

När patienter avbryter 
behandling som 
sjuksköterskor vet skulle 
kunna förlänga livet upplevs 
blandade känslor. 

Vetskap om behandling Kunskapens makt 

You have to educate ’em and 
give them the information they 
[need] to make the decisions but 
realize that, ultimately, it’s up to 
them. 

Du måste utbilda patienterna 
men valet är i slutändan 
deras. 

Vikten av att utbilda Ansvar att utbilda 
 

Konsten att ändra 
fokus 
 

There is also a need for ‘shelter’ 
for health professionals in the 
form of ‘timely breaks, quiet 
time for reflection on self and 
practice. 

Det behövs ett skydd så att 
vårdpersonal får tid att tyst 
hinna reflektera själv och öva.  

Att hinna reflektera  Vikten av reflektion 


