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Sammanfattning  

Syftet med studien var att utifrån patienter, närstående och personal belysa de etiska 

dilemman och svårigheter som kan uppstå vid vård av patienter som får livsuppehållande 

åtgärder. Metoden som användes var en litteraturstudie. Litteraturstudien visade att etiska 

dilemman kunde uppstå vid beslut om att avstå, påbörja eller avsluta livsuppehållande 

behandling. I de granskade artiklarna framkom att det kunde vara stor skillnad på 

allmänhetens och sjukvårdens förväntningar på vården. Beslut som togs vid vård i livets 

slutskede var komplexa både ur ett medicinskt och känslomässigt perspektiv. Enighet var 

önskvärt för att undvika etiska dilemman vid livsuppehållande åtgärder. Centrala problem 

som framkom ur den granskade litteraturen i föreliggande litteraturstudie var bristande 

samarbete, kommunikationsproblem och konflikter inom och mellan personal men också 

konflikter med anhöriga. Vårdpersonal, patient och anhöriga kunde alla bära på skuldkänslor 

och känslor av vanmakt när det blev uppenbart att det inte finns hopp om att bota. Det var inte 

alla anhöriga som ville medverka i svåra beslut som kunde leda till döden. Alla patienter ville 

heller inte att anhöriga var inblandade i besluten. Litteraturstudien pekar mot att fortsatt 

forskning inom området är önskvärt för att förbättra omvårdnaden för patienter som får 

livsuppehållande åtgärder. 
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Abstract  

The aim of this study was based on the patients, relatives and staff to highlight the ethical 

dilemmas and difficulties that can arise in the care of patients receiving life-sustaining 

measures. The method used was a literature review. The review revealed that ethical 

dilemmas could arise from the decision to abstain, start or terminate life-sustaining treatment. 

The reviewed articles showed that there could be a big difference in the public and health care 

expectations of care. Decisions taken at the end of life care was complex from both a medical 

and emotional perspective. Unity was desirable to avoid ethical dilemmas in life support 

measures. Key issues that emerged from the literature review were a lack of cooperation, 

communication problems and conflicts within and between the staff but also conflicts with 

relatives. Professionals, patients and relatives could all bear the guilt and feelings of 

powerlessness when it became apparent that there is no hope of cure. It was not all relatives 

who wanted to participate in difficult decisions that could lead to death. All patients also did 

not want the relatives were involved in the decisions. The study point out that continued 

research in this area is desirable to improve care for patients who receive life-sustaining care.  
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1 Inledning 

1.1 Livsuppehållande åtgärder: lagar och riktlinjer 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) skulle sjukvård bedrivas på ett sådant sätt att 

den uppfyllde kraven på en god vård. God vård innebar att den byggde på patientens 

självbestämmande och integritet. Vården skulle så långt som möjligt vara utformad i samråd 

med patienten (Svensk författningssamling (SFS) 1982:763). De råd som fanns om 

livsuppehållande åtgärder var allmänna och skulle anpassas individuellt. Det som gällde alla 

var att ha rätten till att bestämma över sitt eget liv, få bästa möjliga vård och att få dö under 

värdiga former (Socialstyrelsen 2010). Med livsuppehållande åtgärder menades behandling 

som syftade till att stödja vitala funktioner som andning, cirkulation och vätskeintag då 

patienten inte klarade detta själv. Syftet var att hålla patienten vid liv tills förbättring 

inträffade. Om patientens tillstånd inte förbättrades skulle beslut tas om behandlingen borde 

fortsätta eller avslutas. Vidare säger Socialstyrelsen att det var helt förbjudet att utföra 

åtgärder som ledde till döden oavsett om patienten själv önskade att avsluta sitt liv 

(Socialstyrelsen 2010). Eutanasi var ett annat ord för aktiv dödshjälp. Eutanasi var lagligt i 

vissa europeiska länder. Det blev lagligt i Belgien 2002 och gjorde då Belgien till andra landet 

efter Holland som tillät aktiv dödshjälp (Dierckx de Casterlé m.fl. 2006). Aktiv dödshjälp var 

olagligt i Sverige, det fanns dock tillfällen då behandling bara resulterade i förlängt lidande 

för patienten eller en medvetslöshet som var definitiv (Socialstyrelsen 2010). 

1.2 Livsuppehållande åtgärder 

Det fanns många olika sorters behandlingar som kunde definieras som livsuppehållande . 

Respiratorbehandling var ett exempel på en sådan behandling, andra var till exempel 

läkemedelsbehandling, dialys och parenteral nutrition (Socialstyrelsen 2010). En svensk 

studie (Norberg m.fl.1980) tog upp livsuppehållande åtgärder och olika aspekter om vad som 

hände med personalen när beslut om att avsluta behandling skulle tas. Vidare beskrev 

Norberg m.fl.(1980) att terminalvård kunde pågå under lång tid. Under patientens sista fas i 

livet kunde det vara svårt för den sjuka att äta. Till slut blev näringsintaget otillräckligt, om 

tillståndet accepterades dog personen inom en vecka. Det stred dock mot medicinsk 

utbildning att låta patienter dö av vätskebrist.  Att fördröja döden genom att exempelvis ge 

intravenös vätska, kanske kunde lura patienten och anhöriga och ingav då en falsk 

förhoppning om tillfrisknande. Ofta gavs sådana behandlingar mest för att tillfredställa 

anhörigas behov (Norberg m.fl. 1980). 
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Över hela världen konfronterades sjuksköterskor med att patienter uttryckte en önskan om att 

få slippa leva längre (Dierckx de Casterlé m.fl. 2006). Ur ett patientperspektiv kunde det 

finnas flera anledningar till att en patient uttryckte en önskan om att få avsluta sitt liv. Svårt 

sjuka patienters önskan om att vilja avsluta livet berodde oftare på förlust av autonomi och 

förlust av sin värdighet än av outhärdlig smärta. Allmänheten hade en större acceptans till att 

avsluta livet för döende patienter än vad vårdpersonalen hade (Guedj m.fl. 2005).  

Den medicinska utvecklingen hade ökat allmänhetens förväntningar på sjukvårdens kapacitet 

att bota (Beck-Friis & Strang 2008). För att ha en etiskt riktig hållning i vård i livets slutskede 

var det mycket viktigt att så tydligt som möjligt identifiera det skede då den kurativa vården 

övergick i palliativ, vilket innebar att lindra lidandet i stället för att bota sjukdomen. När 

förhoppningen om att patienten skulle kunna botas gavs upp, så övergick vården till att bli 

palliativ. Målet för palliativ vård skulle vara att i högsta möjliga mån ge patient och anhöriga 

så god livskvalitet som möjligt(Beck-Friis & Strang 2008). 

Enligt Socialstyrelsen (2010) skulle varje patient få en individuell bedömning som så nära 

som möjligt överensstämde med patientens egna önskningar. Vård i livets slutskede var ett 

område som var väldigt viktigt att ha goda kunskaper i. Sjukvårdspersonalen skulle ta 

ställning till om livsuppehållande åtgärder skulle påbörjas eller inte (Socialstyrelsen 2010). 

1.3  Coping/ KASAM- två begrepp 

Coping innebar hur människan reagerade och agerade i svåra situationer. En teori utformad av 

Lazarus var att det fanns två olika copingstrategier, problemorienterad eller emotionellt 

orienterad coping. Den problemorienterade gick ut på att ta tag i situationen och bearbeta den 

både på ett konstruktivt men även på ett känslomässigt plan. Den emotionellt orienterade 

copingstategin handlade om att försöka undvika det obehagliga genom olika flyktbeteenden 

(Kristoffersen m.fl. 2005). Aaron Antonovsky hade utarbetat ett begrepp vilket han kallade för 

KASAM (Antonovsky 2005). Begreppet KASAM stod för känsla av sammanhang. Han ville 

se varför människor behöll sin hälsa, i stället för att undersöka varför människor blev sjuka. 

Antonovsky menade att stressorerna vi utsattes för i det dagliga livet gav spänningar, hur vi 

valde att hantera spänningarna som uppstod i stressade situationer berodde på om vi hade ett 

högt eller lågt KASAM. Antonovsky skrev att starkt KASAM inte var detsamma som att 

använda en särskild copingstrategi, istället menade han att personer med starkt KASAM valde 

just den copingstrategi som var mest lämpad för situationen. En hög känsla av sammanhang 

var ett förhållningssätt som gjorde att livets svårigheter kändes hanterbara. Människor med 
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stark känsla av sammanhang hade större förmåga att klara av svåra påfrestningar än de 

individer som hade ett svagt KASAM (Antonovsky 2005). 

1.4 Etiska principer 

Etiska grundprinciper som alla i sjukvården borde arbeta utifrån är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (Socialstyrelsen 2010). 

Autonomiprincipen innebar exempelvis att respektera patientens självbestämmanderätt. 

Godhetsprincipen innebar kortfattat att personal inom vården hade en skyldighet att vårda och 

hjälpa den sjukdomsdrabbade. Principen att inte skada innebar att väga för och nackdelar med 

olika behandlingar. Rättviseprincipen innebar vård på lika villkor, där alla människor hade 

samma värde utan särbehandling. De etiska principerna var av stor betydelse vid vård av 

patienter som fick livsuppehållande åtgärder (Socialstyrelsen 2010).  

1.5 Etiska dilemman 

Ordet etik kom från grekiskans ethos och betydde sed, sedvänja. Etik var att systematiskt 

reflektera över vad som personligen ansågs vara rätt eller fel. Etiska diskussioner borde hållas 

på alla arbetsplatser där människor var beroende av varandra, exempelvis inom vården. 

Diskussionerna hjälpte till att försöka, förklara och få svar på frågor som vad som var bäst att 

göra i situationer där etiska dilemman kunde uppstå (Carlander m.fl. 2001).  

Etiska dilemman var de moraliska problem som uppstod vid vården av patienten (Mueller 

2009). De fyra etiska grundprinciperna krockade med varandra ibland. Ingen av de etiska 

principerna stod över någon annan men beroende på omständigheterna kunde en princip ha 

högre prioritet än en annan. Respekt för patientens autonomi innebar att patienten bestämde 

vad som skulle hända. Patienten hade rätt att vägra eller önska att olika medicinska åtgärder 

utfördes. Neka eller avsluta en behandling vid livsuppehållande åtgärder var en önskan hos 

patienten att undvika meningslösa, smärtsamma behandlingar och att få dö en naturlig död 

(Mueller 2009). 

Om beslut att påbörja behandling med livsuppehållande åtgärder togs, skulle det vägas mot de 

risker patienten kunde utsättas för som smärtor eller annat lidande (Socialstyrelsen 2010). 

Sådana beslut mötte sjukvården dagligen. Speciellt svårt blev det att ta beslut då det gällde 

patienter som inte själva kunde uttrycka sin önskan eller ta emot information på grund av sin 

sjukdom. Målet med omvårdnaden borde grundats på att den döende hade största möjliga 

välbefinnande med vård utformad efter sin egen eller anhörigas önskan, för att uppnå så god 
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fysisk, psykisk, social och andlig hälsa som möjligt. Vårdpersonalens kunskaper och deras 

kunskap och deras förmåga till empati var väldigt viktig för att undvika onödigt lidande för 

patienten (Socialstyrelsen, 2010). 

Det var viktigt att vara medveten om sina egna tankar och känslor inför döden (Kristoffersen 

m.fl. 2007). Vid möten med svårt sjuka patienter blev personalen påmind om sin egen 

dödlighet. Om det upplevdes som skrämmande att möta döende gällde det att inte visa rädsla 

av hänsyn till patienten och de anhöriga. Det viktigaste var att ge god omvårdnad, vara 

närvarande i stunden, visa empati och att lyssna (Kristoffersen m.fl. 2007). Ett gott samarbete 

med de anhöriga och att stötta varandra i arbetsteamet var något som sjuksköterskorna såg 

som mycket viktigt för ett fungerande arbete (Dierckx de Casterlé m.fl. 2006). Arbete utifrån 

ett etiskt perspektiv krävde både tanke och reflektionsförmåga, att kunna väga för och 

nackdelar med en åtgärd (Näsman m.fl. 2008).  
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1.6 Problemformulering 

Livsuppehållande åtgärder var ett område som behövde undersökas ytterligare då det var av 

stor vikt för alla som var involverade runt patienten. Döden var något som de flesta inom 

vården kom i kontakt med. Enligt Mueller (2009) behövdes det öppna diskussioner med de 

inblandade i frågor som berörde behandlingar vid livsuppehållande åtgärder. Vården skulle i 

största möjliga mån lindra lidande för patienten. Det var av stor vikt att följa patientens vilja 

och möta de anhöriga utan att patientens autonomi försvann. Mueller menade att kunskaper 

om patientens lagliga rättigheter till att neka behandlingar de inte ville ha är något 

allmänheten borde få mera kunskaper om (Mueller 2009).  

 

1.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån patienter, närstående och personal belysa etiska 

dilemman och andra svårigheter som kan uppstå vid livsuppehållande åtgärder.  

 

1.8 Frågeställning  

Vilka etiska dilemman och andra svårigheter kan förekomma vid livsuppehållande åtgärder? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Designen är en deskriptiv litteraturstudie.  

2.2 Litteratursökning. 

Materialet var hämtat från databasen MedLine. Artiklarna var publicerade mellan 2000-2009. 

Sökord som användes var följande Mesh termer: Life support care, palliative care, ethics, 

conflicts, nursing och adaptation, psychological. Sökningen började brett. För att avgränsa 

och smalna av sökningen kombinerades sedan sökorden ihop på olika sätt med ”AND”. 

Tabell 1 redovisade antal träffar, hur många artiklar som fanns i fulltext samt manuell 

sökning.  
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Tabell:1 Litteratursökning och utfall 

Databas Sökord Utfall fulltext Granskade 

abstrakt 

 Granskade 

artiklar urval 1 

Granskade 

artiklar urval 2 

Medline (via 

Pubmed) 

Life support care 

AND ethics 

412 46 24 6 

Medline (via 

Pubmed) 

Life support care 

AND ethics AND 

conflicts 

21 2 1 1 

Medline (via 

Pubmed) 

Palliative care 

AND ethics 

238 18 11 2 

Medline (via 

Pubmed)  

Palliative care 

AND conflicts 

21 7 4 3 

Medline (via 

Pubmed) 

Adaptation, 

psychological 

AND life support 

care AND death 

23 4 2 1 

Manuell sökning 

Medline ( via 

Pubmed) 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor 

1 1 1 1 

Manuell sökning 

Medline (via 

Pubmed) 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor 

1 1 1 1 

Totalt antal 717 79 44 15 

Urval 1: Visar även exkluderade artiklar. Urval 2: Artiklar som ingår i litteraturstudien. 



7 
 

2.3 Urvalskriterier 

15 stycken artiklar valdes ut till föreliggande litteraturstudie. Kriterierna för artiklar 

inkluderade i uppsatsen var att de publicerats mellan 2000-2009 och att de innehöll alla delar 

som krävdes för att klassas som vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier var också att 

artiklarna hade ett relevant innehåll för uppsatsens frågeställning och tillgängliga i fulltext 

samt att de var skrivna på engelska eller svenska. För att ingå i studien krävdes det att 

artiklarna behandlade livsuppehållande åtgärder och etiska dilemman samt andra problem 

kring patienter, närstående eller personal. Endast artiklar som kunde erhållas utan kostnad 

inkluderades. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick i studien.  I tabell 1 redovisades 

samtliga träffar i fulltext. Titlarna på de 717 artiklar som fanns i fulltext lästes. Många artiklar 

exkluderades då titeln inte överensstämde med föreliggande litteraturstudies syfte. Artiklar 

med titlar som överensstämde med ämnet valdes ut. Abstract från de artiklar som bedömdes 

vara intressanta för litteraturstudien granskades. De artiklar som bedömdes som orelevanta 

eller saknade väsentliga delar exkluderades. 

2.4 Dataanalys 

Artiklarna kvalitetsbedömdes beträffande resultat och kvalitet genom att de granskades ur 

metodologiska aspekter efter mallar från Forsberg och Wengström (2003). Utvalt material 

granskades av båda författarna, först enskilt och sedan gemensamt flera gånger. Under 

litteraturgenomgången utkristalliserades olika teman. Författarna valde att dela upp 

föreliggande litteraturstudies resultat i två kategorier, vilka blev inre etiska dilemman och 

yttre etiska dilemman. Resultaten av granskningen redovisades i tabell nr 2. Resultat av 

artiklarnas syfte och huvudresultat redovisades i tabell nr 3. 

 

2.5 Etiska överväganden 

 

Artiklarna granskades objektivt av författarna till föreliggande litteraturstudie. I granskningen 

ingick att kvalitetsbedöma artiklarnas enligt mallar där etiska överväganden ingick som ett 

kriterie. Författarna var också noga med att undvika plagiering, direktcitat eller förvrängning 

av den granskade litteraturen. Samtliga resultat har redovisats oavsett om det stödde 

författarnas eventuella egna åsikter. Litteraturstudien byggde på vetenskapligt publicerade 

artiklar som antogs vara etiskt bedömda innan publicering (Forsberg & Wengström 2003). 
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3 Resultat 

Artiklarna som bearbetades i föreliggande litteraturstudie hade varierande design. Tabell 2 

redovisade artiklarnas kvalitetsbedömning. Tabell 3 redovisade artiklarnas syfte och 

huvudresultat. För att beskriva resultatet och svara på syftet till föreliggande litteraturstudie 

valde författarna att dela upp resultatet under två rubriker. Resultatet till föreliggande 

litteraturstudie presenterades under två huvudrubriker vilka var yttre och inre etiska dilemman 

och andra svårigheter som kan uppstå, detta för att underlätta för läsaren.  

Tabell 2: Beskrivning av artiklar som ingick i resultatdelen 

Författare, 

år och land 

Titel Design/metod Undersökningsgrupp Dataanalys Kvalitets-

bedömning 

Andersson  

m.fl. 

 

(2006) 

Sverige  

Old people reciving 

municipal care, their 

experiences of what 

constitutes a good life in 

the last phase of life:A 

quqlitative study 

Beskrivande 

Narrativa intervjuer 

17 personer (10 kvinnor och 7 

män, 75 år eller äldre). För att 

bara ha med personer i livets 

slutskede var bara de som avled 

inom 12 mån efter intervjun med. 

Manifest och 

latent 

innehållsanalys. 

1, 2, 3, 4, 5 

Badger 

 

(2005) 

USA 

Factors that enable or 

complicate end-of-life 

transitions in critical care 

Beskrivande 

observationer och 

intervjuer med 

fokusgrupper 

24 sjuksköterskor (19 kvinnor 

och 5 män) på en medicinsk IVA 

avd. 

Följt en metod 

skissad av Miles 

och Huberman. 

1, 2, 3, 4, 5 

Benbenishty 

m.fl.        

 

(2004) 

Israel 

Nurse involvment in 

end-of-life decisions 

making: the ETICUS 

stydy 

Undersökande 

 

3086 patienter på 37 IVA avd i 17 

länder i Europa (bl.a. Sverige) 

Chi 2- test  1, 2, 3, 4, 5 

Brueckner 

m.fl.  

 

(2009) 

Tyskland 

 

Palliative care for older 

people-exploring the 

views of doctors and 

nurses from different 

fields in Germany 

Undersökande 

Gruppintervjuer 

90-130 min långa 

som videofilmades  

Snöbollsurval med 29 

medverkande sjuksköterskor och 

läkare. De erhöll 50 euro i 

betalning. 

Analys enligt 

Miles och 

Huberman 

1,2, 3, 4, 5 

Cohen 

m.fl.  

 

(2006) 

Belgien 

Trends in acceptance of 

euthanasia among the 

general public in 12 

European 

countries(1981-1999) 

Jämförande 

Frågeformulär 

EVS(European 

values study) 

Randomiserad 46199 deltagande 

ur befolkningen i 12 

västeuropeiska länder (Sverige 

ingick) under 2 årtionden vid 3 

tillfällen -81,-90,-99 

Kolmogorov-

Smirnov-test 

 

Icke-parametriskt 

Jonckheere-

Terpstra test 

 

1,2, 3, 4, 5 

Ferrand 

m.fl.           

 

(2003) 

Frankrike 

 

Discrepancies between 

perpections by physicans 

and nursing staff of 

intensive care unit end-

of-life decisions 

Jämförande 

Frågeformulär 

3156 sjukvårdspersonal samt 521 

läkare på IVA avd. 

Chi 2-test 1, 2, 3, 4, 5 

Gerstel 

m.fl.  

 

(2008) 

Schweiz 

 

Duration of withdrawal 

of life support in the 

intensive care unit and 

association with family 

satisfaction 

Korrelerande 

Frågeformulär 

FS-ICU  ( Family 

satisfaction in the 

ICU) 

 Familjemedlemmar till 584 

patienter som dog på IVA efter 

tillbakadragande av behandling. 

Mann-Whitney U  

Wilcoxon rank 

test 

1, 2, 3, 5 
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Tabell 2: Beskrivning av artiklar som ingick i resultatdelen 

Författare, 

land och år 

Titel Design/metod Undersökningsgrupp Dataanalys Kvalitets-

bedömning 

Nolan 

m.fl. 

 

(2005) 

USA    

When patients lack capacity. 

the roles that patients with 

terminal diagnoses would 

choose for their physicians 

and loved ones in making 

medical decisions 

Beskrivande 

Kort med text som 

bedömdes efter en 5-

poängs skala. 

130 svårt sjuka patienter.  Chi 2-test 

Spearman      

Fishers exact  

Stuart-Maxwell test    

1,2,3,4,5 

Norton 

 
(2003) 

USA 

 

Life support withdrawal: 

communication and conflict 

Beskrivande 

Semistrukturerade 
intervjuer 

20 anhöriga som ingick i 

en större studie 

Innehållsanalys 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Randall 

Curtis 

m.fl. 
 

(2005) 

USA 

Missed opportunities during 

family conferences about 

end-of.life care in the 
intensive care unit 

Undersökande  

Inspelade 

konferenser  

214 familjemedlemmar till 

svårt sjuka som fick vård i 

livets slutskede 

Grounded Theory 1,2,3,4,5 

Rydvall & 
Lynöe  

(2008)       

Sverige 

Withholding and 
withdrawing life-sustaining 

treatment: a comparative 

study of the ethical reasoning 
of physicians and the general 

public 

Jämförande     
enkäter 

Randomiserat urval. 989 ur 
allmänheten och 410 

läkare från Västerbotten. 

Chi 2-test 1, 2, 3, 4, 5,  

Sulmasy & 

Mcllvane 

(2002)            
USA 

Patients´ratings of quality 

and satisfaction with care at 
the end of life 

Jämförande 

Intervjuer  efter 
Quest-skala ( the 

quality of end-of-life 

care and satisfaction 
with treatment scale) 

84 svårt sjuka patienter på 

medicinavdelningar. 

t-test 

korrelationstest 
analyses of 

variance 

(ANOVAs) 

1,2, 3, 4, 5, 

Towers  
m.fl.    

(2003) 

Canada 

Ethical issues in palliative 
care 

Undersökande 
Semistrukturerade 

intervjuer 

 

113 medverkande, varav 
13 patienter på ett hospice, 

43 familjemedlemmar, 32 

volontärer, 14 
sjuksköterskor, 11 övrig 

vårdpersonal 

Innehållsanalys 1, 2, 3, 4, 5 

White    

m.fl.  

 (2007)           
USA 

Toward shared decision 

making at the end of life in 
intensive care units 

Undersökande 

Inspelade 
konferenser 

214 anhöriga (51 familjer) 

och 24 läkare på IVA avd 
på fyra sjukhus 

Analysmodell  

inspirerad efter 
Charles m fl                          

p-värde 

1, 2, 3, 5 

Wright   

m.fl. 

(2008)           

USA 

Associations between end of 

life discussions, patient 

mental health, medical care 
near death, and caregiver 

bereavement adjustment 

Korrelerande 

longitudinell kohort-

studie Intervjuer 
SCID Endicott scale 

MC Gill Quality of 

life subscale , 
Karnofsky score, 

Charlson comorbidity 

index, MOS SF-36 

332 patienter med cancer i 

livets slutskede och deras 

anhöriga 

t-Test, Cochran-

mantel-Haenszel, 

Chi 2-test, Cox 

1, 2, 3, 5 

 

Förklaring till siffrorna i tabellens kvalitetsbedömnings kolumn.  

1: metod/resultat fanns med. 2: tydliga urvals kriterier. 3. Etiskt godkänd. 4: Bortfall redovisat. 5: Validitet/reliabilitet var 

diskuterad. (Forsberg och Wengström 2003) 
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Tabell 3: Resultatbeskrivning på de artiklar som ingick i resultatet 

Författare/årtal Syfte/mål Resultat 

Andersson m.fl. 

 
(2006) 

Undersöka vad som gav ett gott liv hos 

människor som fick kommunal vård och 

befann sig i livets slutskede. 

Studien visade att den sista tiden i äldre människors liv innebar att 

fokusera inåt, reflektera över sitt liv och att uppskatta det lilla i 

livet. De begränsades också av sin kropp och hälsa vilket gjorde att 

de fick kämpa för att behålla sin värdighet trots att de var  i 

beroendeställning. 

Badger  

 

(2005) 

Undersöka sjuksköterskors upplevelse 

av övergången till palliativ vård och att 

beskriva de faktorer som försvårade 

eller underlättade övergången 

Övergången från kurativ till palliativ var oklar. Faktorer som 

försvårade övergången var bland annat patientens ålder, 

missförstånd om sjukdomen hos patientens familj, skiftande 

medicinska beslut. Samförstånd mellan parterna underlättade 

övergången trots svåra behandlingar.  Missämja i familjen 

försvårade däremot övergången 

Benbenishty m.fl. 
 

(2004) 

Syftet var att undersöka sjukvårdens roll 

i Europas Intensivvård gällande 

sjuksköterskans roll i EOLD (End of life 

discussion) 

Det var stora skillnader mellan regioner inom Europa om EOLD 

var diskuterad med sjuksköterskan. 

Brueckner m.fl. 

 

(2009) 

Undersöka vårdpersonalens kunskap, 

attityd och genomförande av palliativ 

vård. 

Studien visade att centrala problem var konflikter mellan 

sjuksköterskor, läkare och anhöriga.  

Cohen m.fl. 
 

(2006) 

Undersöka hur acceptansen för 

dödshjälp hade förändrats i Europa det 

senaste årtiondet och möjliga 

förklaringar till varför. 

En ökad acceptans för dödshjälp i Västeuropeiska länder. Om 

trenden fortsatte ansågs det troligt att debatten hos allmänheten och 

politiker i framtiden ledde till att dödshjälp blev legaliserat i flera 

västeuropeiska länder. 

Ferrand m.fl. 

 
(2003) 

Undersöka om det fanns brister i 

beslutsprocessen när det gällde 

livsuppehållande åtgärder bland all 

personal inom intensivvård. 

Det var stor skillnad mellan sjuksköterskors och läkarnas åsikter. 

Läkarna var mer nöjda med beslutsprocessen medan 

sjuksköterskorna var missnöjda. 

Gerstel m.fl. 
 

(2008) 

Undersöka durationen av avbrytande av 

livsuppehållande åtgärder och hur nöjda 

familjen var med vården på intensiven. 

Att extubera patienten innan avbrytandet av de livsuppehållande 

åtgärderna påbörjades tycktes av de anhöriga ge en uppfattning om 

bättre omsorg. 

Nolan m.fl. 

 
(2005) 

Förstå det komplexa med 

beslutsprocessen i livets slutskede. 

Undersöka hur patienter med terminal 

vård ville att besluten togs. 

Stora skillnader, de flesta ville att besluten delades mellan patient, 

läkare och anhöriga. Men det fanns även patienter som inte ville 

blanda in anhöriga. 
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Tabell 3: Resultatbeskrivning på de artiklar som ingår i resultatet 

Norton 

 

(2003) 
 

Undersöka och beskriva 

kommunikationsproblem ur 

anhörigperspektiv som hade upplevt 

konflikter med vårdpersonal om vården 

och avslutandet av livsuppehållande 

åtgärder.  

De anhöriga beskrev ett behov av mer kommunikation vid 

övergången från kurativ till palliativ vård. 

Kommunikationsbehoven de anhöriga efterlyste bestod av klara 

besked, ärlighet, information och att bli lyssnad på. 

Randall Curtis m.fl.  

 
 (2005) 

Identifiera missade möjligheter för 

läkare att ge stöd eller information till 

familjer vid familjekonferenser där 

läkaren medverkade. 

De vanligaste problemen var att läkare var dåliga på att lyssna, 

svara på frågor och visa förståelse för känslor som yttras. 

Rydvall & Lynöe      

 (2008) 

Undersöka om enighet fanns mellan 

allmänhetens och läkares värderingar 

när det gällde livsuppehållande 

behandling. 

Stora skillnader mellan hur allmänheten och läkare bedömde 

intensivvårdssituationer. Gruppernas bedömningar närmade sig 

varandra ju mer allvarligt sjuk patienten blev. 

Sulmasy &  McIlvane       

  (2002) 

Undersöka värderingar om kvaliteten 

och tillfredsställelsen av vården hos 

medicinska patienter med fokus på de 

som var nära livets slut. 

Läkarna fick överlag högre betyg än sjuksköterskorna av 

patienterna. Men studien visade också att patienter nära döden blev 

mer missnöjda med läkarvården. 

Towers m.fl. 

(2003) 

Undersöka patienters, anhörigas och 

vårdpersonals åsikter om den palliativa 

vården . 

Det som redovisades som problem inom den palliativa vården var 

bland annat kommunikationssvårigheter, personalbrist och 

bristande resurser. 

White m.fl.   

(2007) 

Undersöka i vilken utsträckning 

familjen involverades i beslut angående 

behandlingar i livets slutskede på IVA. 

Undersöka om medbestämmande ökade 

vårdtillfredsställelsen för de anhöriga 

och vilken roll god kommunikation 

spelade. 

Gemensamma beslut rörande behandling i livets slutskede var ofta 

ofullständiga. Desto mer involverade familjen var i 

beslutsprocessen, desto större var tillfredsställelsen. Att ta beslut 

tillsammans med familjen gav högre kvalitet i intensivvården. 

Wright m.fl.     

  (2008) 

Undersöka om diskussioner mellan 

patient och läkare om att avstå från 

behandling i livets slutskede innebar att 

mindre aggressiva behandlingar sattes 

in. 

Diskussioner mellan läkare och patient om behandling i livets 

slutskede gav mindre aggressiv medicinsk behandling. 
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3.1. Yttre etiska dilemman och andra svårigheter som kan uppstå  

Allmänheten hade en ökad acceptans (Cohen m.fl. 2006) när det gällde frågan om dödshjälp. 

Kanske visade det på ett växande stöd för den personliga autonomin när det gällde medicinska 

beslut i livets slutskede. Det kunde också bero på att religionen tappat sitt grepp om samhället 

i flera länder. Om trenden fortsatte beskrev Cohen m.fl.2006) var det möjligt att den allmänna 

och politiska debatten om eutanasi ökade i flera Västeuropeiska länder. Allmänheten hade 

enligt en svensk studie (Rydvall & Lynöe 2007) ofta höga förväntningar på vad sjukvården 

kunde åstadkomma. Studien visade också på att åsikter i moral skiljde sig åt mellan allmänhet 

och sjukvård när det handlade om livsuppehållande åtgärder. Allmänheten kunde ha 

orealistiska förväntningar på vad sjukvården borde åstadkomma till exempel i 

akutvårdssituationer (Rydvall & Lynöe). 

Den palliativa vården till äldre (Brueckner m.fl. 2009) var en stor och viktig uppgift över hela 

världen, som ofta negligerades. Bristande teamarbete, rivalitet och konflikter inom och mellan 

personal i vården var centrala problem som påverkade arbetet negativt. För att ge god vård till 

äldre och svårt sjuka patienter krävdes specialistkompetens i smärtbehandling men också 

förmåga till empati. Talang för att improvisera och att organisera behövdes inom den 

palliativa vården. Ökade administrativa uppgifter hade gjort att tid till att kommunicera med 

patienterna minskade vilket påverkade vårdkvaliteten negativt (Brueckner m.fl. 2009). 

Enligt en studie (Ferrand m.fl. 2003) var sjuksköterskor ofta missnöjda med de etiska 

riktlinjerna på vårdavdelningar då det handlade om patienter i livets slutskede. Den vanligaste 

orsaken till läkarbeslut om att avstå från att sätta in livsuppehållande medicinsk behandling, 

var att hopp saknades om att patienten skulle kunna återfå sin livskvalitet (Ferrand m.fl. 

2003). Sjuksköterskan blev väldigt påverkad i sitt arbete när beslut togs om att avsluta 

livsuppehållande åtgärder för en patient (Benbenishty m.fl. 2005).  

Sjuksköterskor tyckte att det kunde kännas betungande att utföra till synes meningslösa och 

för patienten plågsamma omsorgsinsatser för äldre döende patienter. Övergången från att ge 

palliativ vård till att avsluta var svårare om det förekom konflikter med patientens familj 

angående huruvida behandlingen skulle fortgå eller avslutas (Badger 2005). 

Sjuksköterskornas arbete var patientnära och innebar att det var de som skulle utföra de 

omvårdnadsåtgärder som blev insatta samt att möta upp de anhöriga (Benbenishty m.fl. 2005).  

I många fall ansåg sjuksköterskor i flera Europeiska länder att de inte blev lyssnade på, när 

beslut om att avstå från behandling skulle tas. En studie av Benbenishty m.fl. (2005) visade att 
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sjuksköterskor i Norra Europa hade ett närmare samarbete med läkarkåren, när det gällde 

diskussioner att avstå ifrån att sätta in livsuppehållande åtgärder.  

Flera studier(Badger 2005, Benbenishty m.fl. 2005, Brueckner m.fl. 2009, Ferrand 2003, 

Nolan m.fl. 2005, Norton 2003, Towers m.fl. 2003, White m.fl. 2007, Wright m.fl. 2008) 

visade att kommunikationen mellan grupper som brast var ett stort problem och hinder vid 

vård av patienter som fick livsuppehållande åtgärder. Detta ledde till etiska dilemman. 

En av de svårigheter som kunde uppstå vid livsuppehållande åtgärder var att behålla 

patientens autonomi när det gällde familjesituationer (Towers m.fl. 2003). Ibland var patienter 

så passiva att familjen tog över beslut, eller så höll patienten med den anhöriga för att göra 

denne till lags. Towers m.fl.(2003) skrev vidare att prioriteringarna borde fokuserats på att 

göra det som var bäst för patienten. Om anhöriga och patient hade olika åsikter var det 

patientens vilja sjuksköterskan skulle följa. De anhöriga upplevde i samma studie ofta att det 

fanns kommunikationsproblem. Anhöriga upplevde personalen som otillgänglig och att de 

saknade kommunikativ kompetens (Towers m.fl. 2003).  

I en studie (Badger 2005) framgick det att problem uppstod då de anhöriga inte fått klar 

information om patientens diagnos, eller hade missförstått allvaret med patientens tillstånd 

och därför hade orimliga förväntningar på vad vården kunde uträtta. Mellan anhöriga och 

personal kunde oenighet om patientens medicinska behandlingsbehov, samt skiftande direktiv 

om vårdinsatserna vara andra orsaker till konflikter enligt Badger (2005). Missförstånd kunde 

lätt uppstå mellan patient och sjukvårdspersonal om det brast i kommunikationen. Patienten 

upplevde svårigheter i att framföra kritik till sina vårdare (Towers m.fl. 2003). 

Anhöriga tyckte att det ofta var dålig kommunikation vid övergången mellan kurativ vård och 

palliativ vård, en övergång som kunde gå snabbt (Norton 2003). Språket upplevdes som för 

kliniskt och krångligt. Stress och ångest påverkade förmågan att höra, förstå och ta till sig 

information som gavs Andra problem var att personal inte varit ärliga eller undanhållit 

information om patientens tillstånd. Information hade försvunnit på vägen. Anhöriga 

upplevde att det var lång väntan på läkare som aldrig kom, dessutom kunde patienterna få 

olika information beroende på vilken läkare de mötte vilket blev förvirrande. Enligt Norton 

(2003) kunde mixad information bero på bristande kommunikation i arbetsgruppen eller 

mellan läkarna. Anhöriga i Nortons studie beskrev hur de inte vågade lämna rummet av rädsla 

för att missa någon information eller läkaren. Många önskade att personalen var raka och 

ärliga i sin kommunikation. Personalen upplevdes som om de var rädda för att tala om döden. 
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Enligt Norton (2003) kunde missförstånd och brister i kommunikationen leda till etiska 

dilemman. En kvinna i studien beskrev hur hennes vän som låg i respirator hade uttryckt en 

önskan om att få slippa livsuppehållande åtgärder. Kvinnan förstod aldrig att respiratorn var 

en sådan åtgärd, på grund av att hon upplevde informationen hon fick som bristfällig. Det 

kändes som hon svikit sin vän genom att gå med på behandlingen (Norton 2003). 

När beslut skulle tas i samråd med familjer var det viktigt med tydlighet i informationen som 

gavs. Språket skulle vara enkelt och lättfattligt. Även om information gavs kunde det uppstå 

missförstånd och osäkerhet runt patientens tillstånd. Det kunde göra det svårt för familjer att 

ta ställning i frågor om avslutande av behandling. De anhöriga kunde även drabbas av 

stressreaktioner vid oklar information (White m.fl. 2007). Om människor blev utsatta för 

stress skapades ångest vilket påverkade deras förmåga att förstå och att ta beslut. Speciellt 

känsligt blev det om något allvarligt drabbade de älskade. Detta gällde både personal, 

anhöriga och patienter. Förnekelse kunde fungera som ett skydd, vilket hjälpte till att 

mobilisera ny kraft. På så vis hann människor hämta kraft till copingstategi (Norton 2003). 

Många patienter ville att beslut om medicinska åtgärder skulle tas i samråd med patienten, 

läkare och deras anhöriga (Nolan m.fl.2005) En del lyssnade mest på läkarens råd medan 

andra tog större hänsyn till de anhörigas syn på saken. Det fanns även patienter som inte ville 

att de anhöriga skulle vara inblandade alls. Det kunde bero på att de ville låta anhöriga slippa 

bördan det är att tvingas ta beslut. Om patienten var medvetslös eller på andra sätt oförmögen 

att ta beslut var det mycket viktigt att läkaren och anhöriga hade en dialog om patientens vilja 

(Nolan m.fl. 2005). 

Anhöriga som hade konflikter med personalen var bland de största utmaningar vårdpersonalen 

mötte (Norton 2003). Anhöriga som fått otillräcklig information om patientens hälsotillstånd 

upplevde det som mycket svårare att ta ställning om frågan om avslutande av behandling kom 

upp. De som fått god information hade oftare hunnit förbereda sig på döden. Om personalen 

klarade att ge familjen raka besked och kommunicerade på ett ärligt sätt så ledde det till 

mindre konflikter. En strategi att använda kunde vara att arbeta utifrån devisen ” hoppas på 

det bästa - förbered för det värsta”. Det möjliggjorde för patient, anhöriga och personal att 

arbeta utifrån olika alternativ som kunde inträffa utan att det kändes som om någon av 

parterna kände sig lurade (Norton 2003). Hur tillfredsställd patienten upplevde sig vara av 

vården berodde både på patientens förväntningar såväl som personalens bemötande (Sulmasy 

& McIlvane 2002)  
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En studie av Ferrand m.fl. (2003) visade att sjuksköterskor ofta var missnöjda med besluten 

som togs vid livsuppehållande åtgärder. Det fanns tydliga skillnader i uppfattningar mellan 

läkare och sjuksköterskorna i deras åsikter när beslut skulle tas vid livsuppehållande åtgärder. 

Mer än 90 % av de medverkande i studien uppgav att beslut borde tas i samråd med 

arbetsteamet men 50 % av läkarna och endast 27 % av sjuksköterskorna ansåg att så var fallet 

i verkligheten. Sjuttiofem procent av sjuksköterskorna var missnöjda med besluten som togs. 

De ansåg att de utförde arbetsuppgifter som gick emot deras moraliska värderingar. 

Sjuksköterskornas upplevelse av tillfredsställelse var nära knuten till om det fanns ett gott 

samarbete på avdelningen. Nära samarbete mellan personalgrupperna var etiskt önskvärt och 

förbättrade kvalitetsutvecklingen på avdelningarna. Besluten som togs vid livsuppehållande 

åtgärder krävde enighet för att konflikter mellan olika etiska värderingar skulle undvikas 

(Ferrand m.fl. 2003).  

3.2 Inre etiska dilemman andra svårigheter som kan uppstå vid  

Beslut om att påbörja eller avsluta behandling väckte etiska och känslomässiga frågor hos alla 

inblandade parter. Det uppstod etiska konflikter i det egna jaget. Det fanns en gråzon som 

kunde göra det svårt att avgöra vad som var bäst för patienten, att påbörja behandling kunde 

senare innebära att beslut måste tas om att avsluta behandling (Badger 2005, Ferrand, 

m.fl.2003). Beslut som togs vid vård i livets slutskede var svåra att ta både ur ett medicinskt 

såväl som ett känslomässigt perspektiv. Fick de familjer som ville vara med i beslutstagandet 

angående livsuppehållande åtgärder ökade deras tillfredsställelse med vården och bemötandet 

(White m.fl. 2007). 

De mest känslomässigt laddade situationer som vårdpersonalen kunde utsättas för var enligt 

en studie i USA (Badger 2005) att vårda yngre personer med akut livshotande sjukdom. 

Beslut som att påbörja respiratorbehandling i lägen som bedömdes som mycket kritiska 

ställde personalen inför inre etiska konflikter, då de befann sig med gråtande anhöriga som 

bönade och bad för sina nära och kära. Sjuksköterskorna beskrev att det gjorde ont att se deras 

sorg utan att kunna göra någonting, speciellt om det gällde yngre patienter. Personal beskrev 

att anhöriga kunde begära att allt som var möjligt skulle göras för den sjuke, utan att förstå 

vilket lidande det innebar för patienten. Detta resulterade i inre konflikter och dåligt samvete 

för sjuksköterskan, eftersom hon önskade det motsatta för att patienten inte skulle utsättas för 

onödigt lidande (Badger 2005). 
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Sjukvårdspersonalen kunde få skuldkänslor om döden kom hastigt och kändes orättvis som 

exempelvis om en nybliven mamma dog (Badger 2005). Det kunde vara känslomässigt svårt 

att se patienter behöva dö ensam utan anhöriga. Som mest stressande upplevdes det att ta hand 

om unga patienter som dog hastigt. Mest tillfredställande upplevdes arbetet om personalen 

haft tid att ge god omvårdnad och kunnat tillgodose patientens sista önskningar (Badger 

2005).  

Äldre patienter i livets slutskede (Andersson m.fl. 2006) beskrev hur viktigt det är att få 

reflektera över sitt liv och att få komma till ro med det som varit för att känna frid inför 

avslutet till livet. För att behålla sin värdighet och autonomi kände patienterna att det var 

viktigt att försöka klara av så mycket som möjligt själv även om kroppen och hälsan sätter 

gränser. De värdesatte det lilla och vardagliga i livet som besök av en vän eller anhörig. Om 

det var möjligt värdesatte de att kunna följa med i vad som hände ute i världen via till 

exempel radio, tv eller läsa en tidning (Andersson m.fl. 2006).  

Samtal i livets slutskede där patienten fick berätta om sina önskningar och förväntningar på 

vården var svåra samtal där patienten konfronterades med sin förestående död, vilket kunde 

leda till ångest och psykisk stress för patienten.( Wright m.fl. 2008) Samtidigt kunde den 

psykiska hälsan bli sämre för både patient och anhöriga om inte dessa samtal hölls. Ofta 

undvek både läkare och patienter de här samtalen eftersom det väckte ambivalenta känslor att 

tala om döden. Studien av Wright m.fl. (2008) visade att 60 % av de döende patienterna som 

intervjuades inte hade haft några samtal med läkaren om vården. Möjliga förklaringar till 

detta kunde vara missförstånd eller att patienten hade glömt bort att samtalen förts. Andra 

orsaker kunde vara att läkarna var överoptimistiska, undvikande eller tog samtalen för sent. 

Kanske berodde det på läkarnas egna känslor av ett misslyckande. Om patienten upplevde en 

bättre livskvalitet innan döden så ökade även de anhörigas livskvalitet (Wright m.fl.2008). 

Anhöriga kunde känna sig skyldiga till patientens död om de var tvungna att vara med om att 

ta viktiga medicinska beslut som att avsluta medicinsk behandling. Känslor som skuld och 

sorg kunde överskugga allt och göra det svårt att mentalt klara av situationen för de som blev 

utsatta för dessa situationer En mamma beskrev det som att det kändes som hon tänkte döda 

sin son när hon i tanken övervägde att avsluta sonens livsuppehållande åtgärder (Randall 

Curtis m.fl. 2005). För en del familjer innebar det stora emotionella bördor att bli tillfrågade 

om att delta i beslutsprocessen runt behandlingar vid livsuppehållande åtgärder. För andra 

familjer kunde det dock innebära en möjlighet att respektera patienten genom att försäkra sig 
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om att behandlingsplanen utgick från patientens önskningar. Även om de inte överensstämde 

med de anhörigas önskningar (White m.fl. 2007). Avslutande behandling som skedde gradvis 

upplevdes av vissa familjer som mer tillfredsställande. Det kunde bero på att dessa familjer 

behövde mer tid på sig att acceptera händelseförloppet och för att inse att slutet närmade sig 

för patienten. De behövde mer tid på sig för att anpassa sig från det kurativa stadiet då det 

fortfarande fanns ett hopp om tillfrisknande, till stadiet då inget mer fanns att göra för 

patienten förutom att lindra och ge god omvårdnad (Gerstel m.fl. 2008). 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att belysa de etiska dilemman och andra svårigheter som kan uppstå 

vid vård av patienter som får livsuppehållande åtgärder. Föreliggande litteraturstudie visade 

att etiska dilemman kunde uppstå vid beslut om att avstå, påbörja eller avsluta 

livsuppehållande behandling. I de granskade artiklarna framkom att det kunde vara stor 

skillnad på allmänhetens och sjukvårdens förväntningar på vården. Beslut som togs vid vård i 

livets slutskede var komplexa både ur ett medicinskt och känslomässigt perspektiv. Enighet 

var önskvärt för att undvika etiska dilemman vid livsuppehållande åtgärder. Centrala problem 

som framkom ur den granskade litteraturen i föreliggande litteraturstudie var bristande 

samarbete, rivalitet, kommunikationsproblem och konflikter inom och mellan personal men 

också konflikter med anhöriga. Vårdpersonal, patient och anhöriga kunde alla bära på 

skuldkänslor och känslor av vanmakt när det blev uppenbart att det inte finns hopp om att 

bota. Det var inte alla anhöriga som ville medverka i svåra beslut som kunde leda till döden. 

Alla patienter ville heller inte att anhöriga var inblandade i besluten. Litteraturstudien pekar 

mot att fortsatt forskning inom området är önskvärt för att förbättra omvårdnaden för patienter 

som får livsuppehållande åtgärder. 

4.2 Resultatdiskussion 

Den allmänna opinionen hade en större acceptans till att tillåta aktiv dödshjälp än de 

medicinskt utbildade. Det var en trend som det senaste årtiondet hade ökat markant i 

Västeuropa (Cohen m.fl. 2006). Skillnader kunde också urskiljas när det gällde hur 

allmänheten och läkare såg på intensivvårdssituationer där allmänheten ville ha mer insatser 

rent medicinskt. Det föreföll som om gruppernas åsikter tenderade att närma sig desto sjukare 

patienten blev. Det var viktigt att förstå allmänhetens förväntningar och förhållningssätt till 
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vård som gavs vid livsuppehållande åtgärder för att kunna mötas (Rydvall & Lynöe 2003). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie trodde att den ökade acceptansen och kraven på 

sjukvården idag kom av att allmänheten var väl påläst för att informationen var lättillgänglig. 

När beslut skulle tas som innefattade livsuppehållande åtgärder ville de flesta att besluten 

delades mellan patient, anhöriga och läkare (Nolan m.fl. 2005). God kommunikation var en 

mycket viktig del i den komplexa situationen som uppstod när patienten var svårt sjuk 

(Badger 2005, Norton 2003, Randall Curtis m.fl.2005, White m.fl. 2007). Brister som kunde 

förekomma i den verbala kommunikationen var exempelvis att inte lyssna, inte svara på 

frågor som ställdes, svara på andra frågor som inte var relevanta i situationen och att använda 

ett alltför kliniskt språk. Brister i den icke-verbala kommunikationen kunde visa sig genom ett 

kroppsspråk som signalerade ointresse för situationen. Det kunde leda till missämja och 

konflikter mellan anhöriga och personal vilket i förlängningen kanske drabbade patienten. 

Dålig kommunikation inom personalgruppen kunde i värsta fall leda till att viktig information 

försvann. God kommunikation kännetecknades av ärlighet, lugn, klara besked och förmåga att 

lyssna och visa empati. När kommunikationen fungerade underlättades övergången till 

palliativ vård (Badger 2005, Norton 2003). 

Författarna höll med Badger (2005) och Norton (2003) och trodde att god kommunikation var 

extremt viktigt. Personalen borde komma ihåg att patient och/ eller anhöriga kunde vara i 

chock och därför hade svårt att ta till sig information. Vården skulle i största möjliga mån utgå 

från patientens önskningar. Det var inte heller alltid självklart att patienten ville att de 

anhöriga skulle få reda på något om patientens diagnos. Det gällde för sjukvårdspersonal att 

vara lyhörda och öppna för att människor var olika som individer. 

För att undvika onödigt lidande kunde samtal inför döden göra att patienten slapp onödigt 

aggressiv behandling. Vilket underlättade för både patient, anhörig och personal (Badger 

2005, Wright m.fl. 2008). Ofta undvek läkare viktiga samtal med patienten om döden. Enligt 

Wright m.fl. (2008) berodde detta på alltför optimistiska förhoppningar eller att samtalen kom 

för sent. En orsak till sena samtal kunde vara att läkaren kände misslyckande över att inte det 

fanns mer att göra för sin patient (Wright m.fl. 2008). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie ansåg att samtal om döden kunde vara svårt för alla människor. 

Självkännedom och mod att våga samtala både inom personalgruppen och med 

patient/anhöriga gav större förutsättningar för bra samtal. Oavsett personalkategori var vi alla 
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människor och kunde i svåra situationer ha olika copingförmåga. Även vårdpersonal använde 

olika copingstrategier som exempelvis förnekelse. 

Andra orsaker till svårigheter vid vård av patienter med livsuppehållande åtgärder var 

samarbetsproblem och konflikter bland personalen på avdelningarna (Badger 2005, Brueckner 

m.fl., 2009,  Ferrand m.fl., 2003). Sjuksköterskorna hade ofta andra åsikter än läkarna vid 

diskussioner runt patienten. De kände sig ofta missnöjda med besluten som togs vid 

livsuppehållande åtgärder visar studien av Ferrand m.fl. (2003). 

Rivalitet och revirtänkande var andra orsaker till att inte alla strävade åt samma håll vilket i 

förlängningen drabbade teamarbetet. Fokus flyttades från patienten vilket tog mycket tid och 

resulterade i sämre vårdkvalitet för patienten (Brueckner m.fl. 2009). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie trodde liksom Brueckner m.fl. (2009) att det tyvärr förekom 

onödiga konflikter mellan personalgrupperna och mellan olika avdelningar. Kanske beroende 

på rädsla, okunskap om varandras arbetsuppgifter och syftet med arbetsfördelningen.  

Vårdpersonal kunde också känna sig frustrerade om de inte lyckades skapa bra kontakt med 

patientens familj. Det kunde bero på missämja inom familjen eller missnöje med vården 

(Badger 2005). Om patienten fick en god omvårdnad i livets slutskede gav det i förlängningen 

också nöjdare anhöriga vilket hjälpte dem under sorgearbetet (Wright m.fl.2008). När 

människor blev utsatta för psykisk och fysisk stress skapades ångest vilket påverkade 

förmågan att förstå och att ta beslut. Förnekelse fungerade som ett skydd som kunde hjälpa 

patienten eller de anhöriga att mobilisera ny kraft. På så vis hann de hämta kraft till 

copingstrategi (Norton 2003).  

Enligt Antonovsky (2005) var människans KASAM på en mer eller mindre stabil nivå. Men 

KASAM kunde sjunka något vid oväntade svåra besked vilket gjorde att patientens känsla av 

sammanhang minskade temporärt. För att patientens KASAM skulle sjunka så lite som 

möjligt var god information viktig. Det hjälpte patienten att återgå till sitt ursprungliga 

KASAM (Antonovsky 2005). Författarna av föreliggande litteraturstudie ansåg att samma sak 

kunde drabba personalen i svåra situationer som innefattade hastig eller oväntad död. Val av 

rätt copingstrategi kunde hjälpa till att få en känsla av sammanhang. Om patienten fick en god 

omvårdnad i livets slutskede gav det i förlängningen också nöjdare anhöriga vilket kunde 

hjälpa dem under sorgearbetet.  
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Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) skulle sjukvård bedrivas så att den uppfyllde 

kraven på en god vård helst utformad i samråd med patienten. God vård innebar att den 

byggdes på patientens integritet och autonomi (Svensk författningssamling (SFS) 1982:763). 

Socialstyrelsen allmänna råd om livsuppehållande åtgärder(2010) sa att innan 

livsuppehållande åtgärder sattes in skulle för- och nackdelar vägas mot varandra för att 

patienten inte skulle utsättas för onödigt lidande och ha rätten att bestämma över sitt eget liv. 

Alla hade rätt till en värdig död (Socialstyrelsen 2010). Författarna ansåg att lagar och råd gav 

skilda direktiv och att en gråzon bildades där personalen kunde hamna i konflikter som kunde 

leda till etiska dilemman för alla inblandade parter. Författarna såg att liknande dilemman 

förekom i USA vilket beskrevs av Mueller (2009). 

 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna till litteraturstudien såg både styrkor och svagheter med denna litteraturstudie. 

Sökorden som användes ansågs vara relevanta. Sökordet adaptation, psychological lades till 

för att hitta information om coping och KASAM för att det ansågs vara väsentligt för 

litteraturstudien. Författarna hittade endast en artikel som uppfyllde inlusionskriterierna för att 

ingå i föreliggande litteraturstudie vilket författarna såg som en brist. Styrkor var att artiklarna 

inkluderade i studien var från 2000-2009 vilket gav aktuell kunskap inom området. Designen 

på artiklarna som ingick i föreliggande litteraturstudie var varierande. De flesta inkluderade 

artiklarna var av hög kvalitet enligt bedömning utifrån granskningsmallar ur Forsberg och 

Wengström (2003). Användandet av granskningsmallar vid kvalitetsbedömningen ansågs öka 

trovärdigheten. Författarna såg samtidigt att ett högt värde enligt granskningsmallarna kunde 

vara missvisande och ibland var det svårt att bedöma kvaliteten på artiklarna. För att 

underlätta för läsarna sammanställdes artiklarnas kvalitetsbedömning i tabell 2. Artiklarna 

blev objektivt granskade och analyserade flera gånger under arbetets gång både individuellt 

och gemensamt. Författarna hade också inbördes diskussioner innan litteraturstudien 

sammanställdes, vilket gjorde att artiklarna som ingick ansågs vara väl analyserade och 

resultatet kunde anses trovärdigt. Sammanställningen av resultatet har skett gemensamt av 

författarna. Kontinuerliga möten med handledare gav nya infallsvinklar och konstruktiv kritik 

som hjälpte författarna under arbetets gång. 

Svagheter och styrkor med litteraturstudien var att det fanns stort urval av källor, men alla var 

inte tillgängliga utan kostnad och i full-text. Detta kunde göra att många intressanta artiklar 
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inte ingick i denna litteraturstudie. En annan svaghet var att åtkomsten av nordiska artiklar var 

låg. De artiklar vars författare hade annat modersmål än engelska var ibland dåligt översatta. 

Majoriteten av artiklarna kom från andra länder än Sverige. Kulturskillnader mellan länderna 

kunde färga resultatet. Författarna önskade att fler nordiska artiklar kunde ingått i 

litteraturstudien för att få ett nordiskt perspektiv. Eventuellt hade författarna kunnat smalna av 

frågeställningen ytterligare. 

4.4 Allmändiskussion 

Många människor kände en rädsla för att deras åsikter inte skulle respekteras och att de inte 

fick dö under värdiga former. Det fanns också patienter som hade anhöriga som stred för att 

behandlingar skulle fortgå trots att både läkaren och patienten kanske var av en annan åsikt. 

De anhöriga kände ofta rädsla, skuld och sorg inför förlusten av den anhörige. I föreliggande 

litteraturstudie hade problem som uppstod i vården med patienter som fått livsuppehållande 

åtgärder belysts. Återkommande problem tycktes vara bristande kommunikation, konflikter 

mellan grupper och inre etiska dilemman. Författarna hade också sett tendenser i den 

granskade litteraturen att det fanns problem vid beslutsprocessen gällande livsuppehållande 

åtgärder. Det författarna saknade i den granskade litteraturen var studier som tog upp hur 

etiska dilemman undveks. Enligt lag skulle patientens rätt till självbestämmande räknas och 

vården borde i största möjliga mån utformas i samförstånd med patienten. Samtidigt sa lagen 

att oavsett vad patienten ville fick vårdpersonalen absolut inte vidta åtgärder som bidrog till 

att patienten avled, även om patienten uttryckte en önskan om att avsluta sitt liv. Läkarens 

etiska skyldighet att försöka rädda liv kunde krocka med patienters önskan om att alla 

åtgärder skulle avslutas. Det var viktigt att vården bedrevs på ett sådant sätt att etiska 

dilemman undveks. Sjukvården fick inte ge behandlingar om patienten motsatte sig det. Om 

patienten inte ville ha några livsuppehållande åtgärder skulle detta respekteras. Slutsatsen 

författarna till föreliggande litteraturstudie drog var att vidare forskning inom området var av 

stor vikt för att kunna förbättra omvårdnaden för patienter som får livsuppehållande åtgärder. 

Det fanns många studier som visade på att etiska dilemman uppstod för denna patientgrupp. 

Vidare forskning om hur etiska dilemman skulle kunna undvikas var därför önskvärt ansåg 

författarna, likaså studier om huruvida copingstrategier påverkade arbetet med denna 

patientgrupp. 
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