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Sammanfattning 
 

Närstående till svårt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning blir delaktiga i 

diskussionen kring att avbryta eller avstå behandling, då behandlingen ses meningslös.  Detta kan 

upplevas som en kris för de närstående. Responsen på denna kris kan resultera i 

utmattningssyndrom, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det är viktigt för 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet att känna till vilka de närståendes upplevelser är för att kunna 

bemöta dem på ett adekvat sätt, då beslut ska tas om att avbryta eller avstå livsuppehållande 

behandling. Syftet med litteraturstudien var att ta reda på vilka upplevelser de närstående känner då 

beslut om att avbryta livsuppehållande behandling ska tas.  De närstående beskriver dessa 

upplevelser som svåra, intensiva, smärtsamma, förödande, förkrossande och traumatiska. Adekvat 

kommunikation, bra beslutstagande läkare och respekt, visat medlidande av personalen är 

avgörande för de närståendes upplevelse. Från resultaten framgår tydligt att familjen 

tillfredsställelse var relaterad med klar förståelse för vad beslutsprocessen att avbryta vården 

innebar, delaktighet i processen samt patientens komfort . Viktigaste faktorn för att närstående 

skulle känna sig väl till mods är att de känner att allt som kunde gjorts är gjort, att patienten hade 

god komfort och att det fanns god kommunikation och tillit. 

 



  3 

Nyckelord: Bemötande, Intensivvårdsavdelning, Kommunikation. Närstående, Upplevelse,  

 

 

Innehållsförteckning 
 
 
 
Inledning           1 
 
Bakgrund           1 
Intensivvårdsmiljön – påverkan på de närstående     1     
Etik            2           
Definition av närstående         2        
Sjuksköterskan i det vårdande mötet       2   
Vårdmötet           3            
Avstå eller avbryta livsuppehållande behandling      4 
Anpassning till kriser         4 
 
 
Syfte            4 
 
 
Metod           5 
Datainsamling          5 
Analys           6 
 
Resultat           7 
 
Oklar kommunikation ger avsaknad av tillit      8 
Pendla mellan hopp och förtvivlan        9 
Tid för beslut           10 
Ta avstånd från verkligheten        10 
 
Diskussion          11 
 
Metoddiskussion          11 
Resultatdiskussion          12 
 
Slutsats           14 
 
Referenslista          15 
 
 
 
Bilageförteckning         19 



  4 

Inledning 
 
 
Intensivvårdens ökade medicinska resurser vad gäller teknik och kompetens ger möjlighet att rädda 
liv genom att stötta sviktande vitala funktioner under långa tider även hos kritiskt svårt sjuka 
patienter. Men myntet har en baksida. Risken är att intensivvården istället ger patienterna ett liv 
med sämre livskvalitet eller orsakar ett förlängt lidande och en plågsam dödsprocess (Larsson & 
Rubertsson, 2005). Närstående till svårt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 
blir delaktiga i diskussionen kring att avbryta eller avstå behandling, då behandlingen ses 
meningslös (Lynn-McHale Wiegand, 2006a). Detta kan upplevas som en kris för de närstående. 
Responsen på denna kris kan resultera i utmattningssyndrom, ångest, depression och 
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Davidson, 2009). 
 
Intensivvårdssjuksköterskor konfronteras ofta av situationer där diskussionen uppkommer om att 
avbryta livsuppehållande behandling och där de anhöriga är en del i beslutstagandeprocessen 
(Sizemore, 2006). Det är viktigt för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet att känna till vilka de 
närståendes upplevelser är för att kunna bemöta dem på ett adekvat sätt, då beslut ska tas om att 
avbryta eller avstå livsuppehållande behandling. 
 
Diskussion kring att avstå eller avbryta behandlingen av svårt sjuka patienter är ständigt 
förekommande på den intensivvårdsavdelning jag arbetar. En stor del av omvårdnadsarbetet i detta 
fall blir att finnas till för de närstående. Jag har en förförståelse att de närstående behöver mycket 
information och stöd då beslut tas att avstå/avbryta livsuppehållande behandling. Mina erfarenheter 
av anhöriga i dessa situationer sträcker sig från de närstående som inte vill se sin nära lida till de 
närstående som krampaktigt försöker hålla den svårt sjuke vid liv för att på så sätt stävja sin egen 
ångest inför döden. 
 
 
Bakgrund 
 
 
Intensivvårdsmiljön - påverkan på de närstående 
 
Ett av intensivvårdens syfte är att rädda liv och intensivvårdsavdelningen (IVA) är designad utifrån 
det syftet. Trots allt så dör en del patienter på IVA. I en kvalitativ studie av Titler, Cohen och Craft 
(1991) framkom att närstående upplevde intensivvårdsmiljön som ett hot, som gav en känsla av 
sårbarhet, ångest och rädsla (Titler, Cohen & Craft, 1991). Det förändrade familjeförhållandet är 
påfrestande för de närstående. Närstående till patienter som vårdas på vid en intensivvårdsavdelning 
upplever en kris, vilket kan ge symtom av ångest, depression (Davidson, 2009). 
 
Intensivvårdsmiljön med all högteknisk utrustning är inte rustad för att ge holistisk familjecentrerad 
vård. Då kan intensivvårdsmiljön istället bli ett hinder vilket märks när en patient är döende på IVA 
(Fridh, Forsberg & Bergbom, 2007). Intensivvårdsmiljön separerar döende patienter från deras 
anhöriga. En del av barriären består av just den fysiska miljön med alla maskiner, slangar och larm 
som ljuder (a.a). Om den sjuke är kopplad till slangar och apparater kan det öka känslan av 
främlingskap och förstärka upplevelsen av situationens allvar (Sand, 2002). 
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Etik 
 
Då intensivvårdsetik diskuteras är det lämpligt att utgå från intensivvårdens målsättning. Målet är 
att optimera förutsättningarna för patienten att återfå hälsa och kunna återgå till ett liv med en 
kvalitet som patienten själv kan acceptera. Två aspekter på målsättningen är särskilt viktiga, 
tillståndet ska vara behandlingsbart och patientens livskvalitet är av avgörande betydelse (Larson & 
Rubertsson, 2005). Etiskt ställningstagande baseras på de fyra allmänt accepterade värdepremisser; 

• Autonomi – Självbestämmande. Patientens egen viljeyttring eller närståendes tolkning av 
densamma. 

• Inte skada – Minimera lidande (nyttoprincipen) 
• Göra gott – Göra nytta (nyttoprincipen) 
• Rättvisa – Allas lika värde och lika rätt till behandling. Att använda resurser på ett rättvist 

sätt (Wilson & Pace, 2004). 
 
 
Definition av närstående  
 
I denna studie kommer begreppet närstående användas för att beskriva den eller de personer som 
patienten räknar som sina närmaste. I de flesta fall utgörs det av den närmaste familjen, t ex äkta 
maken, sambo men kan också vara en vän eller väninna samt även barn men studien kommer inte 
innefatta barns upplevelse. I den engelska litteraturen används begreppet ”significant others” vilket 
betyder betydelsefulla andra, dvs. de personer patienten själv betraktar som sina närmaste (Sand, 
2002). 
 
 
Sjuksköterskan i det vårdande mötet 
 
” I feel privileged to be with patients and their families during the critical illness and to be able to 
help them through the crises”(Hudak, Gallo & Gonce Morton, 1998 s.94).  
 
Vård vid en intensivvårdsavdelning kännetecknas som en påfrestande, stressfull upplevelse för både 
patient och närstående, känslor av stress, ångest, rädsla och hjälplöshet är vanliga. Denna 
upplevelse väcker behov hos närstående, inte minst då beslut om att avbryta livsuppehållande 
behandling ska tas (Stayt, 2009). Intensivvårdssjuksköterskan anses bäst att möta dessa behov då de 
är de enda i den multidisciplinära gruppen som har omvårdnadsansvar och nära kontakt med patient 
och närstående 24 timmar om dygnet, detta ger sjuksköterskan en central position vid fastställandet 
av både patientens och närståendes behov (Bergh, 2002). 
 
Intensivvårdsjuksköterskans uppgift är inte bara att ge omvårdnad till den kritiskt sjuke patienten, 
utan ska ha ett holistiskt förhållningssätt, dvs. vårda hela människan. För att vården ska bli optimal 
kan man inte bara se patienten som en enhet utan att denna tillhör en familjeenhet, och genom att ha 
ett holistiskt synsätt ges omvårdnad även till de närstående (Hughes, Bryan & Robbins, 2005). 
Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori har som grundantagande att människan är en enhet av 
kropp, själ och ande. Det betyder att inget i helheten går att förstå separat från delarna utan alla 
delar är ömsesidigt beroende av varandra (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 
 
En viktig funktion för sjuksköterskan är hennes pedagogiska insatser och kompetens att möta såväl 
patienter som närstående och finna strategier att möta deras behov. Av alla kompetenser kring 
patienter och de närstående så är det bara sjuksköterskan som har den pedagogiska funktionen 
inskriven i examensförordningen. I de styrdokument som reglerar sjuksköterskans ansvarsområde, 
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Allmänna råd från Socialstyrelsen, 1995.5; Högskoleförordningen, bil 2 Examensordning 1997:21, 
framkommer kraven på pedagogisk kompetens riktad till patienter och närstående bland annat i 
termer av rådgivning, information, instruktion, vägledning, undervisning och handledning (Bergh, 
2002). 
 
 
Vårdmötet  
 
För att en sjuksköterska ska kunna förstå närståendes inre värld måste hon/ han ha kontakt med och 
använda sitt eget inre. Lidande och människans livsförståelse kan ses som begrepp som utgör 
grundval för vårdandet. Med lidande menas upplevelsen att möta något ont eller ofrånkomligt i 
livet. Att lindra lidandet är inte samma sak som att ta bort lidandet, dvs man  ”lever” lidandet. En 
sanning som tas fram i ljuset och blir synlig, är lättare att uthärda än den som blir fördold i det inre 
(Arman & Rehnsfeldt, 2006). Enligt Goetschius (2001)  mår närstående bättre i efterförloppet då 
beslut om att avbryta livsuppehållande behandling sker då relationen till vårdpersonalen bestod i 
öppen, nära kommunikation (Goetschius, 2001). Arman och Rehnsfeldt (2006) talar om, för att nå 
en vändpunkt i lidandet måste det obeskrivbara få ord och form och att detta sker genom vad han 
kallar ett existentiellt vårdande möte. Det existentiella rör först och främst vår enskilda och 
gemensamma faktiska existens i tid och rum, i ett visst pågående skeende som har en specifik 
historisk bakgrund och som har vissa inneboende tendenser, vilkas fortsatta utveckling dock aldrig 
är säker eller klart urskiljbar. I denna faktiska och oundvikliga situation är vi tvungna att reflektera 
över dess innebörd och hur vi ska förhålla oss till den. Detta gäller oavsett tid och plats (Arman & 
Rehnsfeldt, 2006).  
 
Med livsförståelse avses en människas totala syn på och förståelse av livet med djupare mening och 
mål (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Begreppet livsförståelse kan ses ur perspektivet från den danska 
filosofen och teologen Lögstrup. Han utgår från grundtesen att livet är givet och inte något vi själva 
skapar. Detta kan ses som en universell dimension, alltså något vi delar med alla människor. I det 
universella är människan interpedent dvs hon är beroende och har ansvar för andra. Det naturliga 
förhållningssättet är att vi möter människor i tilltro, inte misstro. Detta gör att det är naturligt att 
hjälpa. Vårdandet utgår från sjuksköterskans livsförståelse även om den inte är medveten, och det 
som sägs i samtal eller möte har sin grund i livsförståelsen. Människans livsförståelse gör att hon 
blir berörd av den andres lidande, sårbarhet och inom sig finner vad hon kan göra för den andre 
(Arman & Rehnsfeldt, 2006). 
 
Enligt Sizemore (2006) är det viktigt för intensivvårdssjuksköterskan att vara klar över egna 
värderingar, då det gäller avbryta livsuppehållande behandling. Då sjuksköterskan har en bättre 
förståelse över egna värderingar blir det lättare att möta närstående (Sizemore, 2006). I Armans och 
Rehnsfeldts (2006) teori om att vårdande är att se den lidande människan och genom att förstå 
lidandets väsen inse att det aldrig saknas möjlighet att lindra lidandet. Detta innebär också en 
öppenhet att som sjuksköterska utveckla sin livsförståelse (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Det 
vårdande mötet är avgörande för att lindra lidande. Att möta de lidande närstående innebär att 
erbjuda fysisk närhet, att hålla om, röra vid och ge stöd. Lyssna. En sjuksköterska som förmår i ro 
att acceptera och välkomna den lidande människans känslomässiga uttryck ger utan särskilda 
handlingar eller ord den lidande tillåtelse att med bibehållen värdighet gå in i och fortsätta sin 
existentiella lidandekamp. Det handlar alltså inte om att handla, utan mer om att vara, acceptera den 
andre och samtidigt hålla tillbaka sig själv och egna känslor. Att som medmänniska stilla sitt eget 
sinne och bli helt själsligt tyst inför vårdande är en förutsättning för att kunna lindra lidandet på ett 
gott sätt (a.a) 
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Avbryta eller avstå livsuppehållande behandling 
 

• Avstå (withhold), beslut att avstå från att inleda preciserad behandling. 
• Avbryta (withdraw), beslut att avbryta preciserad behandling. 

 
Det finns ingen etisk skillnad mellan att avbryta redan insatt behandling som visat sig meningslös, 
eller att avstå från att påbörja behandling (SFAI,2007). I Svenska Läkarsällskapets Etiska riktlinjer 
från 1991 anges att läkare har rätt att avstå från att påbörja respiratorvård och annan avancerad vård 
om sådan behandling bedöms vara meningslös (SFAI,2007). Under de senaste 15 åren har 
patientens självbestämmande stärkts, värderingar samt mer erfarenheter vunnits, vilket har medfört 
en översyn av delegationens riktlinjer. Frågorna om att avstå från att inleda och att avbryta redan 
inledd livsuppehållande behandling diskuterades vid ett expertmöte anordnat av Svenska 
Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik i april 2006 (Eckerdal, Engström, Lynöe, Löfmark & 
Sallin, 2007) – se bilaga 1.  Föreliggande riktlinjer är avsedda att vara ett stöd och vägledning för 
läkare vid ställningstagande till optimal behandlingsstrategi inom intensivvården, samt har Svensk 
förening för anestesi- och intensivvård (SFAI) styrelse tagit fram riktlinjer för hur olika praktiska 
situationer ska hanteras för att vården ska bli optimal när behandling övergår från att vara kurativ 
till att vara palliativ – se bilaga 2. 
 
I en studie av Manara, Pittman och Braddon (1998), framgår att den primära anledningen att 
avbryta behandling var förestående död (45 % av patienterna i studien), livskvalitetbetänkande 
(50% av patienterna) och dödliga sjukdomar (5%) (Manara, Pittman &  Braddon, 1998). 
 
 
Anpassning till kriser  
 
Hur de närstående anpassar sig och bearbetar situationen kan beskrivas ur KASAM enligt 
Antonovsky (1991).  Då han intervjuade människor som varit med om stora och påfrestande 
händelser identifierade han en faktor som återkom hos individer som klarat sig väl, vilken han 
benämnde ”känsla av sammanhang” (KASAM). Han fann att den bestod av tre delkomponenter; 
livet och händelser i livet ska uppfattas som begripliga (comprehensibility) och meningsfulla 
(meaningfulness), det ska finnas en känsla att man har inflytande över sitt liv (manageability), eller 
att någon har det som man förlitar sig på t ex Gud. KASAM korrelerar starkt med både fysiskt och 
psykiskt välbefinnande, högt självförtroende och hög livskvalité, och lika starkt korrelerar den 
negativt med ångest som personlighetsdrag. Det som menas då är att den som har utpräglad känsla 
av sammanhang får en större stresstolerans och att påfrestande situationer uppfattas som mindre 
prövande, att sättet att förhålla sig till svårigheter, coping, mobiliseras på ett effektivt sätt. En viktig 
faktor är att de som kan finna en mening eller mönster i det som händer dem i högre grad kan 
behålla sin fysiska hälsa. Om en person kan finna mönster i det som sker finner hon också strategier 
för att hantera sin livssituation. Den som inte ser någon mening utan tycker att allt är kaos, drabbas 
av vanmakt och ohälsa (Antonovsky, 1991). 
 
 
Syfte 
 
Belysa vad närstående upplever i samband med beslut om att avstå eller avbryta livsuppehållande 
behandling på en intensivvårdsavdelning, och hur behov som uppstår kan mötas. 
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Metod  
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie, där vetenskapliga artiklar har granskats. Valet att 
göra en litteraturstudie av artiklar av kvalitativ ansats, var för att skapa mening och förståelse av 
människans subjektiva upplevelser av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2008). Med kvalitativa 
studier som utgångspunkt ges en bättre förståelse för hur patienters och/eller närståendes 
upplevelser, erfarenheter, förväntningar och hur behov kan mötas.  
 
 
Datainsamling 
 
Sökning av artiklar i referensdatabaserna CINAHL, Medline (EBSCO, PubMed). Sökorden var 
relaterade till syftet med undersökningen. 

• CINAHL: -Innehåller 600 engelskspråkiga tidskrifter. 
        -65 % av innehållet handlar om omvårdnad. 

• Medline: -Innehåller referenser inom ett brett medicinskt område, till exempel medicin, 
odontologi, administration och omvårdnad. 

      -Över 11 miljoner referenser från 4000 tidskrifter från 70 länder. 
      -95 % av den medicinska litteraturen, dessutom 2000 omvårdnadstidskrifter 
(Eiman, M & Carlsson, S, 2003).  
 
Sökorden som användes var  WITHDRAW, WITHHOLD, SURROGATE, 
ICU,RELATIVES,EXPERIENCE, CRITICAL CARE, FEELINGS, FAMILY, LIFE-SUSTAINING 
TREATMENT, DECISIONMAKING, FAMILY PSYKOLOGY, PROFESSIONAL FAMILY 
RELATIONS.  
Sökningarna gjordes som fritextsökningar, där de olika sökorden skrevs in i följd, för att få fram 
artiklar relaterade till syftet. Att använda fritextssökning innebär att allt material som någonstans i 
abstrakt eller indexering innehåller det sökta ordet (Eiman & Carlsson, 2003). Då resultatet av 
sökningen blev ett större antal artiklar, avgränsades sökningen genom Source types i databasen 
CINAHL, där det fanns olika alternativ att smalna av sökningen på – se utförligt i bilaga 3. 
Sekundärsökning gjordes också på funna artiklars referenslista. 
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle handla om anhöriga och svarade mot syftet till 
studien. Språket på artiklarna kunde vara engelska, norska och svenska. För att avgränsa och få så 
aktuella resultat som möjligt söktes artiklar mellan 1990-2009. 
 
Exklusionskriterier var artiklar som publicerats före 1990, artiklar som var medicinskt inriktade, 
artiklar med fokus på vård i livets slutskede, hospice eller andra kliniker som inte berör 
intensivvård. Samt var en exklusion artiklar som handlar om barns upplevelser, då studien inriktade 
sig på vuxna. 
 
Urvalet av artiklarna skedde genom att de abstrakt som verkade svara mot syftet i studien lästes och 
då de verkade intressanta så söktes de i fulltext. Valde kvalitativa artiklar eftersom kvalitativa 
studier karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ/grupp t ex i 
detta fall närstående till svårt sjuka IVA-patienter (Hartman, 2004). Fann 15st artiklar men efter 
genomläsning samt kvalitetsgranskning valdes sex stycken bort, och nio stycken inkluderades i 
studien. De exkluderade artiklarna var kvantitativa i sin ansats varför de valdes bort. 
 
All hälso- och sjukvårdspersonal är enligt lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård 
skyldiga att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidensbaserad forskning kan också 
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kallas utvärderingsforskning. I forskning med evidensbaserad ansats används kvalitetskriterier för 
att kunna identifiera de studier som har den bästa vetenskapliga kvaliteten. För att bedöma 
kvaliteten i olika studier krävs ett systematiskt tillvägagångssätt. Det innebär att det granskade 
materialet tolkas på ett konsekvent sätt som möjliggör en värdering av evidensen. Vetenskaplig 
kvalitet värderas utifrån framtagna kriterier, vilka utgör en bedömningsmall, och resultatet blir en 
rangordning av det granskade materialet (Eiman & Carlsson, 2003). 
 
För att bedöma den vetenskapliga kvalitén på funna artiklar användes en mall av Eiman och 
Carlsson (2003), inspirerad av Willman och Stoltz (2002) som modifierades för att passa denna 
studie, då den ursprungliga mallen innehöll en kolumn med frågan om patienter med 
lungcancerdiagnos, denna kolumn togs bort.  Artiklarna poängsattes utifrån bedömningsmallen. 
Bedömningen gav en summa, som räknades om i procent och resulterade i en gradering: 
Grad I avser hög kvalitet och Grad III avser låg kvalitet, se bilaga 4. Av de artiklar som inkluderade 
fanns 2st Grad I, 3st Grad II och 4st Grad III.  
 
Det fanns en artikel som enligt mallen inte uppnådde vetenskaplig kvalitet men där relevansen i 
artikeln var just upplevelsen att avbryta livsuppehållande behandling. Refererar här till Friberg 
(2006)  som menar att varje enskild forskningsstudie har ett kunskapsvärde men ett större 
kunskapsvärde eller förståelse skapas om flera studier sammanställs, på så sätt skapas en 
sammansatt kunskap om ett specifikt fenomen (Friberg, 2006). Valde därför att inkludera artikeln.  
Utvalda artiklar – se bilaga 5. 
 
 
Analys 
 
Studien av artiklarna gjordes genom kvalitativ innehållsanalys influerad av den Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver. Med kvalitativ innehållsanalys är tolkningen av texten i fokus.  
Metoden passar inom omvårdnadsforskning då det är texten som granskas för att lyfta upp det 
underliggande och dolda. Artiklarnas resultatdel behandlas som en textmassa och läses om och om 
igen för att få en känsla för vad texten handlar om. Sedan plockas meningsbärande enheter ut, vilka 
kan bestå av meningar, ord eller stycken vilka kan relateras till syftet. Sedan kondenseras texten 
man fått ut, dvs. texten förminskas utan att dess budskap förloras. Vad pratas det om?  Kondenserad 
text bildar koder och dessa bildar sedan olika kategorier som svara till syftet i studien (Graneheim 
& Lundman, 2004). 
  
 
Analysförfarandet 

1. Alla artiklars resultatdel lästes ett par gånger för att få en känsla för vad det handlade om. 
2. Då detta var uppnått, genomlästes texten igen och de meningsbärande enheterna eller ord 

som var relaterat till syftet ströks dels under med en märkpenna under samt skrevs av på ett 
papper.  

3. Därefter kondenserades de meningar, ord utan att budskapet försvann, vilket gjordes för att 
få mindre text att jobba med.  

4. Sedan söktes koder. De olika koderna klipptes ut och lades i olika högar som blev olika 
kategorier som svarar till syftet. 
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Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 
Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Kategori 
”This happens to other 
families, not ours”. 

”Detta händer andra, 
inte oss”. 

Overklighet. Ta avstånd från 
verkligheten. 

They waited and hoped 
that their family member 
would open his/her eyes, 
squeeze a hand, or 
wiggle a toe. 

De väntade och 
hoppades att deras 
anhörig skulle vakna 
och titta upp. 

Känna hopp. Pendla mellan hopp 
och förtvivlan. 

”We understand that he 
is not going to survive, 
but we need time” 

Viktigt att få tid. 
Trots att de 
närstående förstår att 
patienten inte 
kommer överleva. 

Tid att förstå. Tid för beslut. 

”So many doctors tell 
you so many different 
things, nurses tell you 
things. It´s hard to 
belive. One tell you – 
she´s gonna make it. 
One tell you – Oh her 
lungs arre real bad. It´s 
so many different reports 
in the ICU. It´s just that 
you dont know what to 
belive in. 

Svårt att känna tillit 
när doktorerna sa 
olika saker och 
ingav olika grader av 
hopp.Vet inte vad 
man ska tro. 

Avsaknad av tillit Oklar 
kommunikation ger 
avsaknad av tillit. 

 
 
 
 
Resultat 
 
I resultatet ingår sammanlagt nio artiklar och alla är från USA. Ur den innehållsanalys som 
genomförts i denna litteraturstudie har det framkommit fyra kategorier, relaterade till syftet. Belysa 
vad närstående upplever i samband med beslut om att avstå eller avbryta livsuppehållande 
behandling på en intensivvårdsavdelning och hur behov som uppstår kan mötas. Resultatet kommer 
att beskrivas utifrån dessa fyra kategorier: 
 
Oklar kommunikation ger avsaknad av tillit.  
Pendla mellan hopp och förtvivlan. 
Tid för beslut. 
Ta avstånd från verkligheten. 
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Oklar kommunikation ger avsaknad av tillit 
 
 
När kognitiva och känslomässiga behov hos de närstående inte möts uppstår konflikter mellan 
närstående och personalen. När kommunikationen är försämrad t ex då det misslyckas att ge 
adekvat information, brist på ärlighet, brist på att ge information på rätt nivå samt då motsägelsefull 
information ges. En familj berättar att en doktor sa att deras närstående var döende och bara för att 
en stund senare få höra från en annan att tillståndet inte var livshotande. Olika budskap var en 
mycket förvirrande upplevelse (Counsell & Guin, 2002). 
 

”So many doctors tell you so many different things, nurses tell you things.  
It´s hard to belive. One tell you – she´s gonna make it. One tell you – Oh her 
lungs are real bad. It´s so many different reports in the ICU. It´s just that 
you dont know what to believe.” (Zier, Burack, Micco, Chipman, Frank, 
Luce & White, 2008 s.2343). 

 
Då det handlar om att beslut ska tas om att avbryta livsuppehållande behandling är ömsesidigt 
förtroende viktigt. Förtroendet minskade om de närstående fick missvisande och/eller olika budskap 
från olika personal. En del närstående upplevde att personalen inte sa sanningen vilket ledde till 
konflikt. Frustration var en återkommande upplevelse till följd av inadekvat information. En 
upplevelse var också att det var svårt att finna någon att få information ifrån (Norton, Tilden, Tolle, 
Nelson & Talamantes Eggman, 2003).  
 

”Trying to grab somebody”.....to find out what was going in during a crisis 
with his wife....” (a.a s.551). 

 
Att samla information om den närståendes tillstånd var viktigt för de närstående och det ledde till 
frustration då det inte gavs adekvat information (Jeffers Recchia, 1998). Många närstående 
upplevde att de ville bilda sig en egen uppfattning om patientens tillstånd, eftersom de kände att de 
inte kunde lita på personalen då olika budskap, olika grader av hopp gavs (Zier et al, 2008). 

 
”I didn´t feel like I could trust anyone of the staff because they weren´t 
communicating with us or one another.”(Limerick, 2007 s.335). 

 
Stress och ångest är normal respons då en människa utsätts för stressfyllda situationer. Detta 
komplicerar kommunikationen eftersom stress inverkar på hur informations tas emot, då det leder 
till effekter som förvirring, bristande koncentration. Kommunikationssvårigheter blir då märkbara 
då en närstående blir akut sjuk (Norton et al, 2003). 
 
För de närstående som upplevde ett gott samarbete med vårdpersonalen hade lättare att nå beslut. 
Känslan av sammanhang och delaktighet utgjorde skillnaden mellan en bra eller dålig upplevelse. 
Familjen upplevde det positivt om personalen var direkt i kommunikation, ärlig och realistisk när de 
guidade och stöttade de närstående (Jacob & Arbor, 1998). 
 

“I knew she and I were on the same wavelength”.....she took the time to talk 
to us, which we needed a lot” (a. a, s.34). 
 

Då en viss jargong användes av personalen, då det användes ett svårbegripligt medicinskt språk, då 
det talades “över huvudet” på de närstående, upplevdes som att personalen tog avstånd, relationen 
blev anonym (Limerick, 2007). 



  12 

 
”Our biggest fear was to be perceived as uncaring if we asked important 
questions, so it was very helpful to have an ”expert” empower us basically, 
by saying, -no – youré not being an uncaring parent in raising issuses of 
quality of life” (Dokken, 2006 s.175). 

 
 
Pendla mellan hopp och förtvivlan 
 
Närstående som deltar i beslutsprocessen att avbryta livsuppehållande behandling beskriver 
upplevelsen ”som att åka berg -och- dalbana”, i den mening att den information som gavs fanns 
positiva nyheter om patientens tillstånd blandat med negativa nyheter om tillståndet, ibland var de 
goda nyheterna tagna ur ett sammanhang och beskrev inte patientens i helhet dåliga prognos 
(Wiegand, 2008).  
 

”It´s one thing to make a decision if she down here (he motioned with his 
arms down) not doing well and stay down here, but now she ahs come up 
here (he motioned with his arms a step up) she has improved a little bit. So, 
we can´t really make a decision when we see improvement” (a.a, s.1118). 

 
De närstående får styrka i att känna hopp. Även om de samtidigt känner ansvar att ta beslut så 
menar många närstående att den sista biten av beslutet ligger utanför deras händer (refererar till 
högre makter, Gud), hoppet på högre makter gav styrka och stöd i den svåra upplevelsen (Jeffers 
Recchia,1998). Att hoppas på ett mirakel fortsatte ända tills patienten avled (Wiegand, 2008).  
 

“Families hoped and many prayed that their familymember would prove the 
healthcare team wrong and improve. ”We are here today to withdraw, unless 
a miracle happened” (a. a, s.1119). 
 

 
Det var viktigt för det närstående att få information för att förstå hur allvarligt tillståndet var. Vad 
som hänt och varför, för att kunna få situationen klar för sig och från att hoppas på tillfrisknande 
kunna se realistiskt på att den närstående inte kommer att överleva (Swigart, Lidz, Butterworth &       
Arnold, 1996). 
 

”This is so hard. In my head, the facts say don´t count on it; he is not going 
to survive. But in the heart, oh, in the heart, I don´t want to let go of him. It 
makes you want a miracle” (a.a., s.486) 

 
 
Om den närstående varit kritiskt sjuk tidigare och då överlevt, var hoppet lika stort nu att denne 
skulle överleva och det var svårare att acceptera att avbryta den livsuppehållande behandlingen 
(Jeffers Recchia, 1998). 
 

”One of the things that made it rather difficult....was that he had been sick in 
the past and he wasn´t expected to recover from that. And he 
did...beautifully..I expected everything to be all right again”(a.a s.359). 
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Tid för beslut 
 
Då information gavs om tillståndet hos den sjuke närstående var det inte alltid säkert att de 
närstående trodde på eller kunde uppfatta det. De närstående behövde inte bara få veta, de skulle 
också förstå vilket krävde tid (Wiegand, 2008). Att ta ett steg i taget i förståelseprocessen gör 
situationen mer hanterbar för de närstående (Jacob & Arbor, 1998). 
 
Processen tar tid och/det är viktigt att de närstående känner att de gör det ”rätta”.Att som närstående 
delta i beslut om att avbryta livsuppehållande behandling för en nära familjemedlem eller vän kan 
beskrivas som en process i olika steg/delar. Första steget är att få förståelse för hela situationen. Få 
information om tillståndet, söka ”ledtrådar” i att ta reda på olika värden hos den närstående, även 
vad som sägs runt vården av denne, allt för att finna ut hur prognosen ser ut. Att känna tillit till 
personalen är viktig. Då det börjar bli klarare att den närstående inte kommer överleva eller få 
samma livskvalité som tidigare så är andra steget att tänka på vilket lidande den närstående känner, 
vad denne skulle velat etc, för att i tredje steget ”axla” ansvaret som den i familjen som tar ansvaret 
till beslut, för att på så sätt upprätthålla förhållandet/roller i familjen (Swigart et al, 1996).  
 

“If they were approached too early, families felt that the health care team 
prematurely giving up on their familymember, questioned the health care 
provider´s credibility, became angry and lost trust in the healthcare 
providers.....”We understand that he (Mr King) is not going to survive, but 
we need time” (Wiegand, 2008 s.1118). 

 
Många närstående önskade att deras närstående dog innan beslut togs, så det slapp ta beslut (a.a). 
 

“Mycket av de beslut som tas på en intensivvårdsavdelning kan upplevas 
som kortsiktiga...ett vanligt uttryck var...”vi provar detta”...det gjorde det 
svårt att tänka långsiktigt...Om läkare tror de kan presentera information 
om liv och död bara en gång och sedan bara tro att föräldrar ska säga ja 
eller nej, det händer bara inte......för en förälder är det en 
process...informationen måste ges empatiskt, det måste finna utrymme att få 
ställa frågor..och få chansen att tänka som en förälder.....och sedan behöver 
du kanske mer tid att ställa mer frågor...”(Dokken, 2006 S.175).  

 
 
 
Ta avstånd från verkligheten 
 
Familjens normala liv blir plötsligt avbrutet och detta följs ofta av en period av förnekelse, 
overklighet och svårigheter att ta emot information (Wiegand, 2008).  
 

“Jay´s family was in disbelief of the sudden, severity of Jay´s illness”. 
“How could Jay be so ill? He was so young” (a.a s.1117). 

 
Förutom den information som de närstående får av personalen så vill de själva bilda sig en 
uppfattning för att förstå situationen. Det de letar efter då är tecken på lidande, tecken på om 
patienten är ”där” eller inte, upplevelsen av osäkerhet var vanlig (Jacob & Arbor, 1998). 
 

” I didn´t know wheter I should (withdraw treatment) or not because I 
didn´t know if she actually there or not. There were times when she did 
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open   her eyes, and it seemed like she was there but thes telling us she 
wasn´t” (a.a s.33). 

 
Den känslomässiga bördan var enorm för de närstående men samtidigt som de önskade att de 
sluppit vara med om denna hemska upplevelsen så kände de ett ansvar att finnas där för sin 
närstående (Jacob & Arbor, 1998). 
 

”Suppose we wasn´t involved and they put him on life support when that    
wasn´t what he wanted. Then we have been mad at them taking it on 
themselves” (a.a s.34). 

 
Livet gick sin gilla gång och plötsligt sattes allt på sin spets vilket var en förvirrande och mycket 
olycklig upplevelse för de närstående (Wiegand, 2008). 
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
För att få en ökad kunskap för hur de anhöriga upplever avbrytande av livsuppehållande vård, 
gjordes att en litteraturstudie där artiklar analyserades . Kvalitativ forskning ger läsaren en 
möjlighet att få insikt i och förståelse för olika individers sociala verklighet. Insikten ger läsaren en 
ökad förståelse för varför människor reagerar på ett visst sätt, vad reaktionen kan innebära för olika 
individer samt vilka tankar och känslor som ligger till grund för beteenden (Forsberg & Wengström, 
2008).   
 
Litteratursökning har gjorts med vissa begränsningar som kan innebära att om den gjorts 
annorlunda hade möjligen resultatet inneburit fler artiklar. Begränsningen ligger dels i att sökningen 
var sk. fritextsökning, där alla sökorden skrevs in efter varandra, och då inte AND eller OR har 
använts, samt att sökningen borde ha gjorts mer systematiskt dvs. att de olika sökorden skulle 
kombinerats på ett mer systematiskt sätt än det som visas i bilaga 3. Sökningen resulterade i 
sammanlagt 9 artiklar varav 4 från databassökning och resterande 5 från sekundärsökning från 
artiklars referenslista. Antalet artiklar kändes lagom i analysarbetet med tanke på tidsperspektivet. 
 
Fanns en svårighet att vara ensam under arbetets gång. Svårigheten har legat i att man har ingen att 
”bolla” med om tankar och idéer. Här har min handledare funnits som hjälp. Alla artiklar ur denna 
studie härrör från USA vilket både kan ses som en styrka och svaghet. Styrkan ligger i att alla 
undersökningar är gjorda under liknade förhållanden, västerländsk befolkning samt de lagar och 
regel som gäller för att avbryta livsuppehållande behandling, svagheten kan vara att det blir ett 
smalare perspektiv med tanke på hur olika religioner till exempel ser på att avbryta 
livsuppehållande behandling. Även om lagar skiljer mellan länder vad gäller avbrytande av 
livsuppehållande vård så har aldrig de närstående helt och hållet beslutsrätten då avbrytande eller att 
avstå livsuppehållande behandling ytterst är ett medicinskt beslut. Oavsett nationalitet så är den 
enskilde individen utsatt i liknande existentiellt dilemma.  
 
Svårigheten att kvalitetsbedöma artiklar låg i att det fanns en viss ovana att läsa artiklar och en 
osäkerhet om det gjordes på rätt sätt, även här visar det sig hur svårt det var att vara ensam under 
arbetets gång. 
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att ta reda på vilka upplevelser de närstående känner då beslut om 
att avbryta livsuppehållande behandling ska tas och hur behov som uppstår kan mötas. De 
närstående beskriver dessa upplevelser som svåra, intensiva, smärtsamma, förödande, förkrossande 
och traumatiska. Adekvat kommunikation, bra beslutstagande läkare och respekt, visat medlidande 
av personalen är avgörande för de närståendes upplevelse (Wiegand Lynn-McHale, 2006b).  
Närstående till intensivvårdspatienter är ofta förvirrade, upplever stress och osäkerhet.. Hos 
närstående som deltar i beslut att avbryta livsuppehållande behandling upplevs högre nivå av stress 
och ångest i jämförelse med andra traumatiska situationer( Boyle, Mille & Forbes-Thompson, 
2005). I ett antal studier som är gjorda visar på  att ofta uppstår konflikter, den största anledningen 
till detta är just för lite information och kommunikation mellan parterna (Tallgren, Klepstad, 
Petersson, Skram &Hynninen,2005).  
 
I kategorin Oklar komunikation ger avsaknad av tillit, visar på hur viktig kommunikation är och på 
vilket sätt vårdpersonal använder sig av den. I en kvalitativ undersökning av Kirchhoff , Walker, 
Hutton, Spulher, Cole Vaughan & Clemmer  (2002) visar att brist på kommunikation från personal 
om medicinska procedurer samt om patientens prognos, bidrar till den ångest och 
utmattningssyndrom som anhöriga rapporterar efter patientens död. Enligt deltagarna i 
undersökning var kommunikation viktigt för att hjälpa familjen. Många ouppklarade frågor och oro 
som familjen kände var relaterade till kvalitén och timingen på kommunikation. Omvänt brist på 
kommunikation ledde till frustration och osäkerhet (Kirchhoff et al, 2002). De närstående 
välkomnar kommunikation som hjälper dem vid beslutstagandet och som minskar den osäkerhet de 
känner, såsom ha sjuksköterskor och annan personal som visar varm och personlig omtanke, som är 
öppna och ärliga och som uppvisar förtroende att allt som kan göras för patienten har gjorts (a.a). 
Det är viktigt för sjuksköterskor att känna till hur människor i kris bör bemötas. Cullberg  (1996), 
talar om krisintervention, dvs. det förhållningssätt som alla som arbetar med människor i utsatta 
lägen bör vara förtrogna med. Det är skillnad mellan krisintervention och andra terapeutiska samtal, 
och det är den upplevelse av smärta inför tillvarons villkor som också måste beröra kristerapeuten 
(Cullberg, 1996). Detta kan knytas samman med vad Arman och Rehnsfeldt (2006), talar om vad 
gäller livsförståelsen och att man som sjuksköterska vårdar utifrån den, samt att det är viktigt att 
man som Sizemore  (2006)  betonar att sjuksköterskan är klar över vilka egna värderingar hon bär. 
Är man inte klar över detta så finns det en kluvenhet i oss vad gäller krisdrabbade människor. Dels 
hoppas vi kunna ge hjälp och tröst, dels känner vi en protest mot att behöva påminnas om plågans 
och katastrofens möjligheter i vårt eget liv. Bemötandet av människor i akut kris är ofta avgörande 
för hur krisen genomarbetas och om den drabbande efteråt kan se tillbaka på tidsperioden med 
skräck eller i en upplevelse av att ha försonats med det som skett (Cullberg, 1996).  
 
 I kategorin Ta avstånd från verkligheten, är också viktigt att som vårdpersonal känna till att i 
chockfasen, vid inledning av en kris, har individen normalt dålig kontakt med sina känslor, 
bedömnings- och tankeförmågan är nedsatt. Förnekelse är en normal reaktion på kris. Detta innebär 
att situationen inte uppfattas så som den faktiskt är, vilket i vissa situationer kan medföra att man 
inte handlar adekvat. Personen har i denna fasen stort behov av hjälp och stöd (Eide & Eide, 2007). 
Definitionen av ett psykiskt kristillstånd  

” är när man råkat i en livssituation där ens tidigare erfarenheter och 
inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall bemästra den 
aktuella situationen” (Cullberg,1996 s.33).  

 
Närstående till patienter på IVA är ofta förvirrade, stressade och osäkra. Många upplever ångest och 
depression (Boyle, Miller & Forbes-Thompson, 2005). Kaskaden av händelser intensifierar den 



  16 

utmattning de närstående känner under vistelsetiden och även efter. Utmattningen omfattas av 
känslan av osäkerhet och den brist på kontroll de närstående känner, att inte veta vad som kan 
förväntas, förändringar i patientens tillstånd och då beslut om att avbryta livsuppehållande 
behandling ska tas. Osäkerhet färgar mycket av de känslor de närstående upplever. Även då 
patientens tillstånd snabbt försämras upplevs osäkerhet om beslutet är det rätta. Osäkerhetskänslan 
håller i sig tills de närstående ser att tillståndet är terminalt (Kirchhoff et al, 2002). Antonovsky 
(1991) menar att den som har en utpräglad känsla av sammanhang KASAM, får en större 
stresstolerans genom att påfrestande situationer uppfattas som mindre prövande, och att därigenom 
kommer individens kunskaper, sätt att förhålla sig till svårigheter (coping), socialt stöd och resurser 
att mobiliseras på ett effektivt sätt (Antonovsky, 1991).  
 
Vid kris har som sagt inte de närstående den känslomässiga kapaciteten att söka information, utan 
den ska ges till dem (Hughes, Bryan & Robbins, 2005). De närstående som kände att de fick stöd 
och information av personalen hade lättare att acceptera situationen. Det kan ibland inträffa att 
personalen misstänker att de närstående är i förnekelse för situationen men i själva fallet sörjer och 
upplever konflikt med personalen. Responsen från personalen då de närstående förnekar 
verkligheten blir antingen att övertyga eller känslomässigt distansera sig från de närstående. Då det 
senare beteendet används kan de öka den osäkra upplevelse som de närstående känner, öka lidandet 
både för patient och de närstående, hindra beslutstagande processen och orsaka ångest, depression 
och komplicera sorgbearbetningen för de närstående (Kirchhoff & Faas , 2007). Tilden, Tolle, 
Garland & Nelson (1995) menar att känslan av se sammanhang och känna delaktighet var den 
viktigaste skillnaden mellan en positiv och negativ erfarenhet (Tilden et al, 1995). Resultatet kan 
knytas samman med Antonovskys (1991) teori om KASAM, att se sammanhanget i det som sker 
och känslan att man gjort ”rätt”. 
 
I kategorin Pendla mellan hopp och förtvivlan visar på att det sista som överger är hoppet. Även här 
visar det på i litteraturen hur viktigt det är för vårdpersonalen att använda samma information, ge 
information ofta, ärlighet och att då personal gav olika grader av hopp, då en doktor sa att allt hopp 
var ute, medan en annan var mer optimistisk, ledde det till påfrestande förvirring hos de närstående 
(Meeker & Jezewski, 2008). Rädsla för smärta, lidande hos den närstående och att ge upp hoppet 
för tidigt är alla delar av vad de närstående kämpar med på IVA (Kirchhoff et al, 2002). 
 
I kategorin Tid för beslut går det att referera till det krisförloppet som bl.a. Cullberg (1996) tar upp. 
Där krisen löper genom olika faser; Chockfasen – med förvirring, irrationellt handlande, svårt att ta 
emot information varar olika länge för olika individer, vilket sedan övergår i Bearbetningsfasen - 
personliga tidigare upplevelser i livet påverkar om de närstående känner börda eller får styrka. Samt 
den tredje fasen, Nyorienteringsfasen – där man kan se tillbaka på händelsen (Cullberg, 1996). Att 
ha kunskap som vårdpersonal om dessa faser är viktigt eftersom detta också visar på att det krävs att 
de närstående får tid, även då de inte medverkar i beslutet. Just känslan att göra det ”rätta” eller 
tillfredställelse med beslut och tid kan ses tydligt i undersökningen av Gerstel et al (2008) där det 
framkom att de närstående som varit längre på IVA var mer tillfredställda med beslutet och hade 
lättare att leva med det efteråt (Gerstel et al, 2008). I en undersökning av Slomka (1992) visar det 
sig mer att beslutstagande processen på IVA liknar mer en kaskad av händelser än en ordnad 
process, och att familjen ofta får vara del i beslut utan tid för varken konsultation eller för att få 
förståelse för innebörden. Då även månader efter dödsinträffandet fortsatte familjemedlemmar 
undra om de gjort ”rätt” (Slomka, 1992). 
 
Som sjuksköterska kan man rikta omvårdnaden för de närstående mot att ge information i små 
doser, upprepa information när de närstående är i chockfasen (Kirchhoff et al, 2002). Refererar även 
till det i bakgrunden om det vårdande mötet är avgörande för att lindra lidande. Möta de lidande 
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närstående innebär att erbjuda fysisk närhet, att hålla om, röra vid och ge stöd. Lyssna. En 
sjuksköterska som förmår i ro att acceptera och välkomna den lidande människans känslomässiga 
uttryck ger utan särskilda handlingar eller ord den lidande tillåtelse att med bibehållen värdighet gå 
in i och fortsätta sin existentiella lidandekamp. Det handlar alltså inte om att handla, utan mer om 
att vara, acceptera den andre och samtidigt hålla tillbaka sig själv och egna känslor. Att som 
medmänniska stilla sitt eget sinne och bli helt själsligt tyst inför vårdandet är en förutsättning för att 
kunna lindra lidandet på ett gott sätt (Arman & Rehnfeldt, 2006). 
 
Slutsats 
 
Från resultaten framgår tydligt att familjen tillfredsställelse var relaterad med klar förståelse för vad 
beslutsprocessen att avbryta vården innebar, delaktighet i processen samt patientens komfort . 
Viktigaste faktorn för att närstående skulle känna sig väl till mods är att de känner att allt som kunde 
gjorts är gjort, att patienten hade god komfort och att det fanns god kommunikation och tillit. 
 
Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar möter ofta frågan om just avbrytande av vården, både 
från läkare och från anhöriga. Det är en process precis som litteraturen beskriver, vilket kan ses som 
en levande process. Det är inget statiskt som kan listas upp utan det skiljer med de olika individer 
som får genomgå denna svåra process. Det som är viktigt är att de närstående måste ges tid och 
själva komma till konsensus, allt detta för att de just som det beskrivs i litteraturen ska känna att 
beslutet var det rätta.  
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Bilaga 1 – Svenska Läkarsällskapets etiska riktlinjer. 
1) Om en patient är beslutskapabel, välinformerad och införstådd med konsekvenserna 
av olika behandlingsalternativ ska läkaren respektera patientens önskan om att 
livsuppehållande behandling inte inleds och att redan inledd behandling avslutas. 
Detta gäller även i situationer då patienten inte befinner sig i livets slutskede och där 
behandling medicinskt sett skulle kunna gagna patienten. Läkare ska alltid erbjuda 
adekvat palliativ behandling. 
 
2) Om en patient inte längre är beslutskapabel och fortsatt behandling inte gagnar 
patienten bör man respektera patientens tidigare uttryckta önskan om att avstå från 
att påbörja eller avbryta livsuppehållande behandling. 
 
3) Om en patient inte är beslutskapabel och det inte finns muntliga eller skriftliga 
direktiv om patientens önskan, bör läkaren om möjligt samråda med de närstående 
och försöka ta reda på vad patienten skulle ha önskat om han eller hon varit 
beslutskapabel. Läkaren bör ta med detta i bedömningen av om man ska avstå från 
att inleda, begränsa eller avbryta livsuppehållande behandling och i dessa fall 
informera de närstående om olika behandlingsalternativ. Läkaren har det slutgiltiga 
ansvaret för beslutet att avstå från att inleda eller avbryta behandling. 
 
4) Om en patient är underårig är det speciellt angeläget att vårdnadshavarna, och om 
möjligt även den underårige, är informerade om tillståndet och konsekvenserna av 
olika behandlingsalternativ. Samråd är speciellt angeläget vid ställningstagande till 
att avstå från att inleda eller att avsluta livsuppehållande behandling. Läkaren bör 
alltid ta hänsyn till den unga patientens växande möjlighet att delta i ett vårdbeslut. 
Även i dessa fall har läkaren det slutgiltiga ansvaret för beslutet att avstå från att 
inleda eller avbryta behandling. 
 
5) Om en patient vårdas för självmordsförsök, är det viktigt att läkaren ser till att 
patienten får en adekvat psykiatrisk bedömning och eventuell behandling. I sådana 
fall måste läkaren avstå från att respektera patientens eventuella fortsatta önskemål 
om att få dö till dess att psykiatrisk bedömning skett. Fortsatt vård mot en sådan 
patients önskan måste i så fall baseras på kriterierna i lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård . 
 
6) Då man är osäker på om en potentiellt livsuppehållande behandling kan gagna 
patienten är det angeläget att man så tidigt som möjligt samråder med patient 
och/eller närstående om att prognosen är oviss och att behandlingen kan komma att 
avbrytas om den visar sig inte gagna patienten. 
 
7) När prognosen är oviss är det viktigt att inleda livsuppehållande behandling och 
sedan avbryta denna om den visar sig inte gagna patienten. Det är inte etiskt 
försvarbart att avstå från att inleda behandling om prognosen är oviss med 
hänvisning till att det är svårt att avbryta en redan inledd behandling. 
 
8) I samband med avslutande av en livsuppehållande behandling måste man se till att 
patienten erbjuds adekvat palliativ vård, oavsett om patienten befinner sig i livets 
slutskede eller önskar avsluta livsuppehållande behandling av en kronisk sjukdom. 
(www.svls.se/cs-media/xyz/000003352.pdf) 
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Bilaga 2 -  SFAI riktlinjer. 
 
Att avstå från preciserad åtgärd, baserat på medicinska fakta är ofta förknippat med ett 
mått av osäkerhet, en gråzon, som måste hanteras i vardagen. Att avstå preciserad åtgärd 
är ej detsamma som palliation eller att minska insatserna på de områden där ”fulla” 
åtgärder finns. Värdera allt du gör, så att du ej skadar patienten med otillräcklig eller för 
mycket vård. 
När medicinsk-etisk samsyn råder och man har beslutat att avbryta behandling, övergår 
den från kurativ till palliativ. Döendet är en oförutsägbar naturlig process och måste få ta 
den tid som behövs. Denna process ska inte förhindras av intensivvårdsåtgärder när 
patienten befinner sig i livets slutskede. 
Enkelrum eller vård i avskildhet eftersträvas. 
Läkarens engagemang och närvaro erfordras efter beslutet om att avstå från, eller att 
avbryta livsuppehållande behandling. 
Patientens behov av tröst, smärtlindring, ångestdämpning och trygghet skall tillgodoses. 
Närstående ska förberedas på vad som kommer att ske och ges tid och utrymme att vara 
hos patienten och att förstå situationen. Dokumentera samtalen. Uppmärksamma behov 
av andligt, kulturellt och psykosocialt stöd. 
Personalen ska fortlöpande informeras om gällande behandlingsstrategi så att de kan 
stödja patienten och närstående på bästa sätt. 
. 
 
 
Att ta ställning till vid avbrytande av behandling: 
1. Andning 
Spontan luftandning bör eftersträvas. 
Om ventilatorbehandling avbryts: 
– Tag ställning till fri luftväg. Diskutera eventuella åtgärder med anticholinergica, 
nässvalgtub, oral svalgtub, endotrakealtub eller trakealkanyl. 
– Tag ställning till lufthunger. Diskutera eventuella åtgärder med befuktad syrgas, 
opioider och sedering. 
Om ventilatorbehandlingen fortgår: 
– Tag ställning till lägsta möjliga syrgastillförsel och anpassa ventilationsmode till 
patientens lufthunger och andningsmönster. 
2. Smärta 
Behandlas med opioider efter behov för att uppnå preciserad effekt. 
3. Ångest och oro 
Behandlas med anxiolytika och/eller sederande läkemedel efter behov för att uppnå 
preciserad effekt. 
4. Dialys 
Kan och bör avslutas. 
5. Pacemaker 
Temporär pacemaker kan stängas av. Permanent pacemaker kan stängas (kräver 
programmering av pacemakerkunnig person). 
6. Vasoaktiva läkemedel 
Kan och bör utsättas. Tempo och timing anpassas efter situationen. 
7. Läkemedel (antibiotika, trombosprofylax, insulin mm) 
Kan och bör utsättas. 
8. Blodtransfusion 
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Kan och bör avslutas. 
9. Nutrition och vätska 
Kan och bör utsättas. Befukta läppar och svalg regelbundet. 
10. Provtagningar och undersökningar 
Kan och bör avslutas. 
11. Monitorering 
Bör reduceras till ett minimum, exempelvis enbart EKG. Stäng av larm. 
Det kan vara fördelaktigt att släcka patientmonitorn. 
(www.sfai.se/files/Rikt_Avstå-avbryta_FV_II_SFAI_070219.pdf) 20100519 
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Bilaga 3 -  Artikelsökning 
 

Databas Sökord Träff Artikl
ar 

Tillvägagångssä
tt 

Cinahl Withhold, Withdraw, 
Experience, Relatives, 
ICU (fulltext) 

15303 0 Söker genom 
Fritext samt endast 
artiklar i fulltext. 

 + Source types 
Critical care 

94 0 Väljer här source 
types;

Cinahl 

 subject major 
heading: Critical 
care, för att smalna 
av sökningen. 

Withdraw, ICU, 
Feelings 

13377 0 Söker genom 
Fritext, söker alla 
artiklar även dem 
utan tillgänglig 
fulltext. 

 And  Family 2298 0 Lägger till Family  
med AND. 

 And  Relatives 
 
Fulltext 

218 
 
53 

0 
 
0 

Lägger även till 
Relatives med 
AND. Samt söker 
artiklar endast i 
fulltext för att 
ytterligare smalna 
av. 

Cinahl Withdraw, Life-
sustaining treatment, 
Experience, Relatives, 
Critical care 
(Fulltext) 

141039 0 Sökning i Fritext 
samt endast artiklar 
i fulltext. 

 Source types: 
+ Critical care 

430 0 Väljer här source 
types;

 

 subject major 
heading: Critical 
care, för att smalna 
av sökningen. 

+ Family 15 0 Lägger även till 
Family. 

 Endast Family 943 0 Tar bort Critical 
care och har endast 
Family kvar som 
Subject major 
heading. 

Cinahl Withdraw Life-
sustaining treatment in 

700474 0 Smarttext 
searching:  
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Databas Sökord Träff Artikl
ar 

Tillvägagångssä
tt 

critical care Relatives 
Experience 

 + Decisionmaking, 
Family 
 
Fulltext 

664 
 
136 

0 
 
0 

Väljer här source 
types;

Medline 

 subject major 
heading: 
Decisionmaking 
Family samt 
fulltext. 

Withdraw Life-
sustaining treatment in 
critical care surrogates 
experience 

2097811 0 Fritextssökning

 

: 
samt I fulltext. 

+ descision making 
 
 
 
+ Withholding 
treatment ethics 

3881 
 
 
 
19 

0 
 
 
 
0 

Väljer här source 
types;

Medline 

 subject major 
heading: 
Decisionmaking 
och lägger även till 
Withholding 
treatment ethics. 

ICU and Withdraw and 
Family 
 
 
 
+ decision making 

23 
 
 
 
8 

0 
 
 
 
0 

Fritextssökning: 
söker alla även de 
utan tillgänglig i 
fulltext. source 
types;

Medline 

 subject major 
heading: 
Decisionmaking 

ICU Withdraw Family 
Decision Experience 

187519 0 Fritextssökning:

 

 
endast artiklar i 
fulltext. 

+ Decision making 4269 0 Väljer här source 
types;

 

 subject major 
heading: 
Decisionmaking. 

+ Professional family 
relations 

33 1 Lägger även till 
Professional family 
relation. Finner här 
artikeln av Dokken 
DL. 

Pubmed Family Decision 
Withdraw Life-
sustaining treatment in 
ICU 

7 1 Finner här artikeln 
av Limerick MH. 

 Relaterade artiklar som 
ett val från den funna 

445 2 Klickar på Related 
citations; väljer att 
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Databas Sökord Träff Artikl
ar 

Tillvägagångssä
tt 

artikeln i Pubmed. titta på de första 
hundra artiklarna, 
finner artikeln av 
Zier S, L et al (nr 8) 
samt artikeln av 
Jeffers Recchia, B 
(nr 27).  

Sekundärsökning 
Artikel Funna artiklar 

Wiegand Lynn-McHale D. Withdrawal of life-
sustaining therapy after sudden, unexpected, 
life-treatening illnes or injury: interactions 
between patients´families, healthcare providers, 
and the healthcare system. American journal of 
critical care.2006;15:178-187. 

Jacob DA. Family members´experiences with 
decision making for incompetent patients in the 
ICU: a qualitative study. Am J Crit Care. 
1998;7:30-36. 
Swigart V,Lidz C, Butterworth V, Arnold R. 
Letting go: family willingness to forgo life 
support. Hearth and Lung. 1996;25;483-494. 

Kirchhoff T, K. Fass I, A. Family support at end 
of life. AACN Advanced Critical Care. Vol.18, 
No. 4, pp.426-435, 2007. 

Counsell C, Guin P. Exploring family needs 
during withdrawal of life support in critically ill 
patients. Crit Care Nurs Clin North Am. 
2002;14(2):187-191,ix. 
Wiegand DL. Withdrawal of life-sustaining 
therapy after sudden, unexpected life-threstening 
illness or injury: interactions between patients 
families, healthcare providers, and the healtcare 
system. American journal of critical care. 
2006;15(2):178-178. 

Meeker AM, Jezewski MA. Metasynthesis: 
withdrawing life-sustaining treatment: the 
experience of family decision-makers. Journal 
of Clinical Nursing. 2008,18,163-173. 

Norton AS, Tilden VP, Tolle SW, Nelson CA, 
Eggman Talamantes S. Life support withdrawal: 
communication and conflict. American journal 
of Critical Care. 2003;12: 548-555. 
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Bilaga 4 – Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt syfte,metod,resultat Saknas En av tre Två av tre samtliga 
Introduktion Saknas knapphändig Medel välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel tydlig 
Metod     
-Metodval adekvat till fråga Ej angiven Ej relevant relevant  
-Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel utförlig 
-Triangulering Saknas finns   
-Urval (antal,beskrivning, 
representaivitet) 

Ej acceptabel låg Medel god 

-Bortfall Analys 
saknas/ja 

nej   

-Kvalitet på analysmetod saknas Låg Medel hög 
-Etiska aspekter Ej angivna angivna   
Resultat     
-Frågeställning besvarad Nej ja   
-Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning) 

Saknas Otydlig Medel tydlig 

-Tolkning av resultatet 
(citat,kod,teori) 

Ej acceptabel Låg Medel god 

Diskussion     
-Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
-Diskussion av egenkritik Saknas Låg Medel god 
-Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel god 

Slutsatser     
-Överensstämmelse med 
resultat 

Slutsats saknas Låg Medel god 

Total poäng Max 43p     
Grad I:     80% (34,4 poäng) 
Grad II:    70% (30,1 poäng) 
Grad III:  60% (25,8 poäng) 
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Bilaga 5 – Inkluderade artiklar. 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedö
mning 

Jeffers Recchia, 
B (1998). The 
surrogate´s 
experience 
during 
treatment 
decision-
making. 
MEDSURG 
Nursing-
December 
1998, Vol.7, 
No.6 

Att utforska 
upplevelsen, 
tankar och 
känslor hos 
anhöriga som 
tar beslut att 
avbryta vården 
för äldre 
vuxna. 

Fenomenolo
gisk. 
 
Antal: 11 
anhöriga. 
 
Kvalitativa 
semi-
strukturerad
e intervjuer 
som 
spelades in 
och 
transskribera
des. All text 
analyserades 
för att finna 
koder, 
teman. 
 

Fyra teman identifierades för 
att beskriva anhörigas 
upplevelser. 
Vårdandet beskrevs, 
skyddande och tillitsmönster 
hos de anhöriga. Anhöriga 
tyckte beslutsfattande var en 
engagerande och svår process. 
Sjuksköterskor kan ge än mer 
hjälp till anhöriga genom att 
ge dem mer tillfällen att ställa 
frågor, ge information, visa 
känslomässigt stöd och 
komfort. 

Grad II 

Zier S, L et al 
(2008). Doubt 
and belief in 
physicians  
ability to 
prognosticate 
during critical 
illness: The 
perspective of 
surrogate 
decision 
makers. Crit 
Care Med 2008, 
Vol. 36, No. 8. 

Att utforska; 
1. Anhörigas 
tro om hur 
läkare kan 
ställa exakt 
prognos för 
kritisk sjuka 
patienter. 
2. Hur 
anhöriga 
använder 
prognostisk 
information i 
deras roll som 
beslutsfattare. 

Multicenter 
studie. 
 
Antal: 50 
anhöriga 
fördelat på 
tre 
sjukhus/IVA.
avd. 
 
Semistruktur
erade 
intervjuer 
genomfördes 
som 
transkribera
des och 
analyserades 
genom 
grounded 
theory. 
 
Validering 
genomfördes 
genom 

88% av de anhöriga uttryckte 
tvekan till läkarens förmåga 
att ställa prognos. 
Fyra tema uppkom vid 
analysen; En tro att Gud 
kunde ändra sjukdomens  
utgång, En tro att förutsäga 
framtiden är för osäkert, 
Erfarenheter hos de anhöriga 
där läkarens prognos varit 
felaktig, och upplevelser av 
tidigare intensivvård hos 
anhöriga. Konklusionen var 
att många anhöriga känner 
tvekan inför då läkare ställer 
prognos. 

Grad I 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedö
mning 

triangulering 
samt  
members 
checking?    

Limerick H,M 
(2007). The 
process used by 
surrogate 
decision makers 
to withhold and 
withdraw life-
sustaining 
measures in an 
intensive care 
enviroment. 
ONCOLOGY 
NURSING 
FORUM, Vol 
34, No 2, 2007. 

Att få 
förståelse för 
processen som 
de anhöriga 
använder sig 
av då beslut 
fattas om att 
avbryta eller 
avstå 
livsuppehållan
de behandling 
på IVA. 

Grounded 
Theory 
 
Antal: 17 
anhöriga 
 
Intervjuer 
som 
spelades in 
och 
transkribera
des. 
Analysen 
skedde 
genom 
konstant 
jämförelse. 
Mättnad av 
data 
inträffade då 
inga nya 
temana dök 
upp. 

Delar upp temana i olika 
domäner; 
Personlig domän, där de 
anhöriga samlar stöd hos 
varandra, utvärderar 
patientens förflutna samt 
nuvarande kondition samt 
utvärderar livskvalitén då och 
nu. 
IVA miljön, jagar doktorer, 
utvecklar relationer till 
vårdpersonal och befäster den 
möjliga medicinska 
utkomsten. Beslutsdomänen, 
komma till en ny tro, bli 
ensam med beslutet och 
kommunicera kring beslutet. 
Konklusionen av studien visar 
att de anhöriga följer en viss 
process då beslut om att 
avbryta behandling ska fattas. 

Grad II 

Swigart,V. Lidz, 
C. 
Butterworth,V. 
Arnold, R 
(1996). Letting 
go: Family 
willingness to 
forgo life 
support. Heart 
and Lung 
Vol.25, No.6, 
1996. 

Att beskriva 
processen för 
anhöriga då 
beslut tas om 
avbrytande av 
livsuppehållan
de behandling 
på IVA. 

Grounded 
Theory 
 
Antal: 30 
anhöriga till 
16 svårt 
sjuka 
patienter. 
Intervjuer 
spelades in, 
åtta anhöriga 
intervjuades 
mer än en 
gång, varav 
det fanns 
42st 
intervjuer 
inspelade. 
Även 32 

Att släppa taget och besluta 
om att avbryta vården 
involverar tre processer; 1. Få 
förståelse för den kritiska 
sjukdomen. 2. Tänka tillbaka 
på den sjukes liv och söka 
mening i det som sker. 3. 
Hålla ihop familjen och 
relationer.  

Grad II 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedö
mning 

fältantecknin
gar från 
observatione
r samt 11 
konferenser 
mellan 
anhöriga och 
läkare med 5 
patienter var 
inspelade. 

Dokken L.D  
Edited by 
Ahmann, E 
(2006). In their 
own voices: 
Families 
discuss End-
of.life decision 
making – part 1. 
Pediatric 
Nursing 2006, 
Vol. 32, No.2. 

Anhöriga 
berättar med 
egna ord hur 
det upplevs att 
förlora en 
anhörig, och 
processen där 
vården 
beslutas att 
avbrytas. 

Narrativ. 
 
En mammas 
berättelse 
om att 
förlora ett 
barn. 

Att genom berättelser 
möjliggöra för sjuksköterskor, 
läkare att lättare förstå hur de 
ska vara stödjande och till 
hjälp. 

Uppnår ej grad III 
men inkluderas. 

Jacob DA. 
Arbor, A 
(1998). Family 
members´experi
ence with 
decision 
making for 
incompetent 
patients in the 
ICU: A 
qualitative 
study. American 
journal of 
critical care. 
Vol.7, No.1, 
1998. 

Att beskriva 
och förstå 
upplevelsen 
hos 
familjemedlem
mar som 
ärinvolverade i 
beslut 
angående 
deras anhöriga 
i syfte att 
främja 
förståelse av 
sådan 
upplevelse och 
att föreslå 
områden för 
effektiv, 
stödjande 
intervention. 

Grounded 
Theory 
 
Antal: 17 
Anhöriga. 
 
Semistruktur
ella 
intervjuer.M
ed öppna 
frågor för att 
utforska 
tankar, 
känslor hos 
personerna 
under och 
sedan 
upplevelsen 
av 
beslutstagan
det. 
 
. 

Hur man i efterhand 
accepterar det beslut man 
fattat och upplevelsen 
däromkring beror till stor del 
på interaktionen mellan 
familjen och 
sjuksköterskor,läkare på 
avdelningen. Vad gäller stöd, 
information och få de 
anhöriga att inse att 
behandlingen är meningslös.  

Grad III 

Norton A,S. Data från en Semistruktur Anhöriga beskriver ett stort Grad III 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedö
mning 

Tilden P,V. Tollr 
W,S. Nelson 
A,C. 
Talamantes 
Eggman,S 
(2003). Life 
suport 
withdrawal: 
Communication 
and conflict. 
American 
journal of 
critical care 
2003;12:548-
555. 

större studie 
indikerade att 
familjemedlem
mar till några 
patienter 
upplevde 
konflikt med 
läkaren under 
beslutsfattande
t. Denna 
sekundära 
analys gjordes 
för att utröna 
och beskriva 
kommunikatio
nssvårigheter, 
där de 
anhöriga 
upplevde 
konflikt med 
läkaren om 
vården och 
behandlingen 
under 
avbrytande av 
vården. 

erade 
intervjuer.  
 
Antal: 20 
anhöriga. 
 
Innehållsana
lys 
genomfördes 
först sedan 
genomfördes 
en kvalitativ 
beskrivande 
analys.I den 
andra 
analysen 
samlades 
enbart de 
anhöriga 
som 
upplevde 
konflikt med 
vårdpersonal
en, denna 
teknik gör 
fenomenet 
man 
undersöker 
än mer klart. 
 
 

informationsbehov som inte 
blivit bemött. Behov som de 
anhöriga beskriver är, behov 
av information, behov av 
ärlighet, behov av klarhet i 
situationen, behovet att läkare 
informerar och lyssnar. 

Counsell,C. 
Guin, P. (2002). 
Exploring 
family needs  
during 
withdrawal of 
life support in 
critically ill 
patients. Crit 
Care nurs Clin 
N Am 
14(2002)187-
191. 

Att utröna 
anhörigas 
perspektive 
angående 
avbrytande av 
vården hos 
kritiskt svårt 
sjuka patienter. 

Innehållsana
lys. 
 
Antal:20anh
öriga. 
 
Retrospektiv
a 
telefoninterv
juer 5 
veckor efter 
avbrytandet 
av vården. 

Familjen behöver mycket 
information. Fri besökstid var 
viktig. Behov att få vara nära 
patienten. Behov att se att 
patienten verkade rofylld och 
lugn.  

Grad III 

Wiegand,D. 
(2008). In their 

Att förstå 
upplevelsen 

Hermeneutis
k 

Familjerna i studien genomgår 
en konsensusprocess då de 

Grad I 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedö
mning 

own time; The 
family 
experience 
during the 
process of 
withdrawal of 
life-sustaining 
therapy. Journal 
of pallitative 
medicine. Vol. 
11, No.8, 2008. 

anhöriga 
upplever när 
de deltar i 
processen där 
beslut om att 
avbryta 
livsuppehållan
de behandling 
ska tas. 

fenomenolo
gisk. 
 
Antal: 19 
anhöriga. 
 
Intervjuer 
och 
observatione
r 
genomfördes
. 
 
Analys 
enligt Van 
Manens 
metodologi. 

involveras i beslutsfattandet. 
Kategorier som uppkom var, 
”Detta händer bara andra”, tid 
att förstå sjukdomens 
allvarhetsgrad, tid att få se om 
det blir någon bättring, ”åka 
berg  och dalbana”, Familjens 
klarhet att vilja släppa taget 
som ett val, ”ett steg i taget”, 
Tid för beslut, att gå vidare, 
vänta på mirakel. 

 
 
 
 


