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Introduktion: På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter med livshotande tillstånd 
med hopp om förbättring i en högteknologisk miljö. Trots detta avlider det cirka 10% 
av intensivvårdspatienter årligen i Sverige. De livsuppehållande behandlingar som ges 
är ofta invasiva och smärtsamma. Insikten om att den livsuppehållande behandlingen 
inte alltid gynnar patienten, har ökat bland vårdpersonalen på intensivvårdsavdelningar. 
Detta leder även till att beslut om att avbryta den kurativa behandlingen och övergå till 
palliativ vård har ökat. Detta medför att intensivvårdssjuksköterskan kommer ofta i 
kontakt med vård av palliativa patienter i sin profession.  Syfte: Syftet var att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av vårdtillfällen inom intensivvård när kurativ 
behandling inte påbörjas, eller avslutas och övergår till palliativ vård. Metod: En 
kvalitativ metod med deskriptiv design användes för att genomföra studien. 
Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade öppna intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys användes för att analysera datan. Resultat: Analysen resulterade i ett 
tema en vilja att lindra lidande för både patient och närstående och fyra kategorier: 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av att vårda döende patienter, IVA sjuksköterskans 
delaktighet i beslut, IVA-sjuksköterskans upplevelse av att involvera närstående i 
beslutsfattandet, samt IVA-sjuksköterskans upplevelse av frustration över 
beslutsprocess. Konklusion: Intensivvårdssjuksköterskor upplevde inte det som 
känslomässigt påfrestande att vårda palliativa patienter men upplevde istället att 
processen fram till att beslutet att övergå från kurativ behandling till palliativ vård var 
frustrerande. Kommunikation angavs som en nyckelfaktor under hela beslutsprocessen. 
Detta gällde både kommunikationen inom vårdlaget och kommunikationen med 
närstående.  
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Introduction: Patients with a life-threatening illness are admitted to the ICU with hope 
of recovery. ICU patients receive advanced life-saving treatment in a high 
technological environment. About 10% of ICU patients die regardless of the invasive 
and sometimes painful treatment received. Health care professionals have however 
gained insight that the life-saving treatment patients receive can sometimes be futile. 
This has even lead to an increase of ending curative treatment in ICU patients hence 
starting end-of-life care. This means that the ICU nurses often experience giving end-
of-life care to ICU patients in their profession. Aim: The aim was to study ICU nurses’ 
experiences of withholding or withdrawing curative treatment and the transition to end-
of-life care. Method: A qualitative method with a descriptive design was used to 
conduct the study. Data were collected using semi-structured, open interviews, and 
analyzed using qualitative content analysis. Results: The analysis of data resulted in a 
theme: an intention to alleviate the patient’s and relatives’ suffering, and four 
categories: ICU nurses’ experiences of caring for the dying ICU patient, ICU nurses’ 
experiences of being involved in the decision-making process, ICU nurses’ experiences 
of involving the relatives in the decision-making process, and ICU nurses’ feelings of 
frustration over the decision-making process. Conclusion: The ICU nurses did not 
experience emotional distress due to providing end-of-life care to ICU patients. 
However, the process of transition from curative treatment to end-of-life care was 
frustrating for ICU nurses. Communication, both within the health-care team and 
between the ICU nurses and the relatives, was a key factor during the entire decision-
making process. 
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Introduktion 
Intensivvård 
Intensivvård är en vårdnivå som innebär avancerad behandling och noggrann 
övervakning av svårt sjuka patienter. Intensivvårdens uppgift är att diagnostisera, 
monitorera, behandla och vårda patienter med potentiell reversibel svikt i ett eller flera 
organsystem. Undersökningsmetoder och behandlingar sker med högspecialiserade 
och högteknologiska apparater för att kunna följa patientens hälsotillstånd och ge 
maximal möjlighet till överlevnad. Metoderna kan vara både invasiva, smärtsamma 
och riskfyllda. Både patienter och närstående kan uppleva tiden på 
intensivvårdsavdelningen som mycket påfrestande (Larsson & Rubertsson, 2012). 
  
Enligt Lundberg (2012) har inte bara intensivvårdens möjligheter till att stötta vitala 
funktioner ökat utan även den övriga sjukvården har gjort stora framsteg, genom 
förbättrade och livsförlängande behandlingar. Detta har lett till att antalet äldre patienter 
med kroniska sjukdomar ökat. Denna utveckling har även en baksida, då den har skapat 
etiska problem angående beslutfattandet när det gäller vilka ska få behandling och när 
vården inte ska påbörjas eller avslutas. DeKeyser et al., (2014) menar att det är viktigt att 
vårdteamet dagligen diskuterar målet för vården, för att patienten ska få så optimal vård 
som möjligt och för att inte orsaka en förlängd dödsprocess.   
 
Det är viktigt, när patienten läggs in på en intensivvårdsavdelning, att tillståndet ska vara 
behandlingsbart och patientens livskvalitet ska kunna upprätthållas. Målet för vården ska 
vara att optimera förutsättningarna för patienten så att hen ska kunna återfå hälsa och 
återgå till sitt liv med en livskvalitet som hen själv kan acceptera (Lundberg, 2012). I 
samband med inläggning på intensivvårdsavdelningen med ett livshotande tillstånd eller 
om patientens tillstånd försämras trots pågående behandling, kan det bli aktuellt med 
vårdbegränsningar. Detta innebär antingen att avstå livsuppehållande behandling eller att 
den avbryts. Grunderna för ett sådant beslut kan vara patientens egen vilja, den akuta 
sjukdomens dåliga prognos eller den tidigare kroniska sjukdomens dåliga prognos, samt 
terapisvikt trots pågående behandling (Wickberg, 2015).  
 
Beslut om begränsning av livsuppehållande behandling inom intensivvården har ökat, 
vilket kan förklaras med att vårdpersonalen har fått en ökad insikt om att livsuppehållande 
behandling inte alltid gynnar patienten (Lundberg, 2012). Under 2016 avled 3530 
personer på intensivvårdsavdelningarna i Sverige, vilket är ca 10 % av de som vårdades 
där (Svenska Intensivvårdsregistret, u.å.). Då det är många som avlider på en 
intensivvårdsavdelning, har det uppmärksammats vilken betydelse den palliativa vården 
har på en intensivvårdsavdelning (Martin & Koesel, 2010). 
 
Palliativ vård 
Palliativ vård kan beskrivas som en vårdform för att förbättra livskvaliteten hos patienter 
och deras familjer i samband med livshotande sjukdom. Det är en aktiv helhetsvård som 
bygger på en vårdfilosofi, vars syfte är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot 
inte längre är möjlig. Målet är att förhindra och lindra lidande genom tidig identifiering, 
korrekt bedömning och behandling av smärta, liksom andra fysiska, psykosociala och 
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andliga problem (Beck-Friis & Strang, 2008). Palliativ vård är en mänsklig rättighet för 
hälsa och bör tillhandahållas genom personcentrerad och integrerad hälso- och sjukvård, 
där individens specifika behov och preferenser uppmärksammas (World Health 
Organization, 2017). 
  
För att kunna säkerställa en god och säker vård för patienter med livshotande tillstånd har 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) tagit fram en behandlingsstrategi 
vid livsuppehållande behandling inom intensivvården (Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård, 2012). Dessa strategier baseras på etiska principer som autonomi, inte 
skada, göra gott och rättvisa samt medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Målen 
för livsuppehållande behandling ska fastställas och syftet med målen ska vara 
tydliga.  Strategierna ska ge stöd och vägledning vid ställningstagande för hur patienter 
med livshotande tillstånd ska få så optimal behandling som möjligt. Riktlinjerna är även 
till för att underlätta när behandling övergår från att vara kurativ till att vara palliativ.  
 

Palliativ vård på intensivvårdsavdelningen och sjuksköterskans roll 
Att vårda döende patienter är en realitet på intensivvårdsavdelningen (Vanderspank-
Wrighta, Efstathioub & Vandyka, 2017). Även om palliativ vård på intensivvården liknar 
palliativ vård i andra sammanhang finns det vissa skillnader. Patienter som läggs in på en 
intensivvårdsavdelning har oftast ett livshotande tillstånd och det initiala målet med 
behandlingen är att rädda patientens liv, inte att vårda patienten palliativt (Rocker, 
2010).  Intensivvården har sedan lång tid tillbaka haft en tradition av att fokusera på 
botande behandling för patienter med livshotande tillstånd. Även om en del av patienterna 
återgår till sitt habitualtillstånd, är det många som inte gör det. När patienten dör på en 
intensivvårdsavdelning sker det oftast efter att det har tagits ett beslut om att avhålla eller 
avsluta livsuppehållande behandling (Vanderspank-Wrighta et al., 2017).   
 
Coombs, Addington-Hall & Long-Sutehall (2012) beskriver att palliativ vård på 
intensivvårdsavdelning innehåller tre stadier: intag på intensivvårdsavdelning med hopp 
om tillfrisknande, övergång från livsuppehållande behandling till palliativ vård och ett 
kontrollerat dödsfall. Beslutsprocessen om övergången från livsuppehållande behandling 
till palliativ vård initieras då vårdpersonalen kring patienten får insikt om att patientens 
tillstånd inte förbättras, trots pågående behandling. Full behandling fortsätter att ges så 
länge vårdpersonalen diskuterar om livsuppehållande behandling borde avbrytas. En 
internationell litteraturöversikt om beslutsfattandet vid övergång till palliativ vård på 
intensivvården menar att IVA-läkaren ska leda beslutsprocessen men alla involverade i 
vården runt patienten, som IVA-sjuksköterskan och patientens närstående, borde även 
vara delaktiga i processen (Flannery, Ramjan & Peters, 2016). 
 
 Att komma överens i beslutet att avbryta livsuppehållande behandling är en utmaning för 
vårdteamet, då individuella värderingar och kunskaper bland läkare och sjuksköterskor 
påverkar beslutet (Coombs et al., 2012; Flannery et al., 2016). Detta faktum kan leda till 
konflikter i teamet (Crowe, 2017; Coombs et al., 2012). I vilken grad IVA-
sjuksköterskorna är delaktiga i diskussionerna och beslutprocessen vid avbrytande av 
livsuppehållande behandling och övergång till palliation varierar bland tidigare forskning 
(Kisorio & Langley, 2016b; Coombs et al., 2012; Gallagher et al., 2015; Flannery et al., 
2016; Long-Sutehall, Willis, Palmer, Ugboma, Addington-Hall & Coombs, 2011). För 
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patientens bästa, anser sjuksköterskorna att de borde involveras i dessa diskussioner, och 
få vara delaktiga i beslutet om övergång till palliativ vård (Coombs et al., 2012; Kisorio 
& Langley, 2016b; Flannery et al., 2016). Sjuksköterskan skaffar snabbare en realistisk 
uppfattning när den pågående livsuppehållande behandlingen blir meningslös och 
uppmärksammar detta till läkaren (Flannery et al., 2016). En förklaring till detta kan vara 
att sjuksköterskan dagligen vårdar patienten och bevittnar pågående behandlingar som 
inte leder till att patienten förbättras (Coombs et al., 2012; Kisorio & Langley, 2016b; 
Flannery et al., 2016). Sjuksköterskorna har mycket att bidra med i diskussionerna och 
beslutsfattandet genom att förespråka för patientens bästa utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv (Coombs et al., 2012; Flannery et al., 2016). Adams, Bailey, 
Anderson & Docherty (2011) beskriver sjuksköterskans roll i beslutsfattande processen 
som “informationsförmedlare”, “stöd ingivande” samt “förespråkare”. IVA-
sjuksköterskan förmedlar och underlättar kommunikationen mellan vårdteamet och 
patientens närstående, ger stöd till de närstående under processen och förespråkar det 
bästa för patienten.  Delaktighet i diskussionerna kring beslutsfattande ger IVA-
sjuksköterskan en chans att vara lika insatt och involverad i den aktuella vårdplanen för 
patienten och målen med den (Kisorio & Langley, 2016b). 
 
Efter att beslutet är taget och den kurativa behandlingen övergår till palliation utgör 
omvårdnaden av patienten och anhörigstöd betydande arbetsuppgifter för IVA-
sjuksköterskan (Coombs et al., 2012; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Kisorio & 
Langley, 2016b; Vanderspank-Wrighta et al., 2017). Målet blir då att fortsätta ombesörja 
de grundläggande omvårdnadsbehoven och minska obehag samt inge komfort hos 
patienten som närmar sig döden. Det gör sjuksköterskan genom att vara närvarande och 
lindra smärta och ångest, ge stöd och värna om miljön kring patienten så att det är lugnt 
och stillsamt där närstående kan vara nära, närvarande och involverade (Kisorio & 
Langley, 2016b; Gallagher, et.al, 2015).   
 
Alla dessa studier, förutom en, är utförda och publicerade i olika andra länder än i Sverige. 
Trots upprepade sökningar hittades endast en svensk studie. Kunskapsläget om IVA-
sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård på en intensivvårdsavdelning i svensk 
kontext är tämligen okänt. 
 
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 
Forskning har påvisat att det finns en stor variation avseende implementering av palliativ 
vård på intensivvårdsavdelningar. Det kan finnas flera skäl till detta, t ex olika 
uppfattningar om vad palliativ vård egentligen innebär, liksom vilja till att införliva 
palliativ vård på intensivvårdsavdelningen (DeCato, et al., 2013). För att få en enhetlig 
palliativ vård i Sverige har Sveriges Regionala Cancercentrum (RCC) i samarbete med 
Socialstyrelsen utformat ett nationellt vårdprogram. Målet för vårdprogrammet är att det 
ska gälla i hela Sverige och vara giltigt och meningsfullt för alla professioner och 
vårdformer där man vårdar svårt sjuka och döende människor. Vårdprogrammet ska 
tillsammans med Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 
slutskede och Svenska Palliativregistret, ge förutsättningar för en förbättrad palliativ vård 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2016). 
 
Visionen för det nationella vårdprogrammet är att alla människor med sina unika behov 
ska försäkras en värdig och välfungerande vård vid livets slut. Den palliativa vårdens 
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värdegrund bygger på ledorden: närhet, helhet, kunskap och empati. Närhet genom att 
vara nära och närvarande patient och närstående samt lyssna till önskemål och ge stöd. 
Helhet genom att tillgodose patientens och närståendes fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov. Kunskap genom utbildning och fortbildning av personal för att kunna 
ge optimal vård. Empati genom att känna in patientens situation och visa omtanke och 
empati.  Att ge en god symtomlindring och främja välbefinnande är de absolut viktigaste 
uppgifterna för vårdpersonalen vid vård av döende patienter. Genom att förebygga, tidigt 
upptäcka och behandla diverse symtom, ges både den sjuke och de närstående en 
möjlighet till god livskvalitet och välbefinnande under den sjukes sista tid i livet. Det är 
även viktigt att skapa en så lugn och trygg miljö som möjligt, oavsett var den svårt sjuke 
vårdas. Närstående behöver uppmärksammas och få stöttning. (Nationellt vårdprogram 
för palliativ vård, 2016). Det är okänt i vilken utsträckning detta förhållningssätt gällande 
palliativ vård är implementerat på landets intensivvårdsavdelningar. 
 
Motiv för studien 
På intensivvårdsavdelning avlider ca 10 % av dem som vårdas där. (Svenska 
Intensivvårdsregistret, u.å.). Intensivvården har under de senaste åren utvecklats mycket, 
vilket har lett till ökade möjligheter för livsuppehållande behandling, likaså har insikten 
om att livsuppehållande behandling inte alltid gynnar patienten ökat. Detta innebär att 
behandlingar ibland avhålls eller avbryts, och vården övergår till palliation. Internationellt 
har den palliativa vården inom intensivvården uppmärksammats mer och mer de senaste 
åren. Trots upprepade sökningar lyckades författarna endast hitta en svensk studie som 
belyser IVA-sjuksköterskans beskrivning av att vårda palliativa patienter på 
intensivvårdsavdelning. Svenska studier som belyser IVA-sjuksköterskans upplevelser 
av när kurativ behandling avhålls eller avbryts och övergår till palliativ vård hittades inte. 
Med den bakgrunden ämnade författarna av denna studie undersöka hur den svenska 
IVA-sjuksköterskan upplever det när den kurativa behandlingen inte påbörjas eller 
avslutas och övergår till palliativ vård.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av 
vårdtillfällen inom intensivvård när kurativ behandling inte påbörjas, eller avslutas och 
övergår till palliativ vård.  
  

Metod 
Design 
Studien syftar till att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av ett fenomen. 
Därför valdes en deskriptiv kvalitativ ansats för att utföra studien. Den kvalitativa 
designen syftar till att beskriva ett fenomen och dess betydelse (Polit & Beck, 2012).  
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Undersökningsgrupp 
Strategiskt urval (Polit & Beck, 2012; Henricson & Billhult, 2012) tillämpades i denna 
studie. Inklusionskriterierna var att studiedeltagarna skulle vara specialistsjuksköterskor 
inom intensivvård, samt ha minst tre års erfarenhet inom intensivvård.  För att få maximal 
variation i urvalet (Polit & Beck, 2012; Henricson & Billhult, 2012) strävade författarna 
efter att inkludera både män och kvinnor i varierande åldrar. För att få tillräckligt med 
data planerades att cirka 10 deltagare som överensstämde med inklusionskriterierna 
skulle ingå i studien.  
 
För att få godkännande för att utföra studien tog författarna kontakt med ansvariga 
verksamhetschefer på två intensivvårdsavdelningar från två olika länssjukhus i Sverige. 
Verksamhetscheferna informerades muntligt och skriftligt (bilaga 1) om studiens syfte, 
metod och forskningsetiska övervägande. Efter ett erhållet godkännande (bilaga 2), lades 
en förfrågan om att delta i studien på respektive intensivvårdsavdelningens hemsida. Där 
framgick kort om studiens syfte samt tydliga inklusionskriterier för att få delta i studien. 
Alla förutom en deltagare anmälde sig själva till författarna och en tillfrågades av 
författarna om hen kunde tänka sig att delta i studien. Den som blev tillfrågad samtyckte 
till deltagande. Ett informationsbrev (bilaga 3) om studiens syfte och genomförande 
skickades ut till de som hade anmält intresse att delta via e-post. Innan intervjuerna 
påbörjades inhämtades ett muntligt och ett skriftligt medgivande (bilaga 4) om deltagande 
i studien från deltagarna.  
Antalet informanter som deltog i studien blev 11 IVA-sjuksköterskor, varav nio kvinnor 
och två män. Deltagarnas ålder varierade från 35 - 65 (medel: 48) och deras 
arbetslivserfarenhet inom intensivvård varierade från 5 - 27 år (medel: 16). En utav 
deltagarna hade två års erfarenhet som IVA-sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning 
men hade innan vidareutbildningen jobbat tre år som allmän sjuksköterska på en 
intensivvårdsavdelning (därmed totalt fem års erfarenhet inom intensivvård). 
 
Datainsamling 
Semistrukturerade öppna intervjuer (Polit & Beck, 2012; Henricson & Billhult, 2012) 
användes för att samla in data i denna studie. En intervjuguide (bilaga 5) utformad utifrån 
studiens syfte med öppna frågor och följdfrågor användes. För denna studie var fördelen 
med öppna intervjuer att de öppna frågorna gav informanterna möjligheten att berätta 
rikligt om sina upplevelser och erfarenheter med sina egna ord (Polit & Beck, 2012; 
Danielson, 2012). Datainsamling sker i fenomenets naturliga miljö när kvalitativ 
forskningsmetod används (Polit & Beck, 2012). Med tanke på detta genomfördes 
intervjuerna på respektive intensivvårdsavdelning (deltagarnas arbetsplats) för 
deltagarnas bekvämlighet, men varje deltagare fick möjligheten att själv få välja lämplig 
plats där hen kände sig bekväm. 
 
En pilotintervju genomfördes, där båda författarna var närvarande, för att testa de tänkta 
intervjufrågorna. En pilotintervju ger forskaren möjlighet att se om frågorna som ställs är 
adekvata för att svara mot studiens syfte, testa den tekniska utrustningen för inspelning 
av intervjuerna, samt se om planerad tid är hållbar (Danielson, 2012) (tänkt tid per 
intervju var 30–60 minuter). Vid pilotintervjun framkom det att, för att få det bästa 
resultatet behövde informanterna få läsa frågorna innan intervjun påbörjades. Detta för 
att kunna delge så mycket information som möjligt vid intervjun. Det lades även till en 
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fråga om utbildning, eftersom informanten uttryckte flera gånger att hen skulle vara i 
behov av mer utbildning. Då det inte behövdes fler justeringar av intervjuguiden ansåg 
författarna att det inte behövde utföras ytterligare en pilotintervju, liksom att 
pilotintervjun kunde användas i analysen. Författarna delade sedan upp intervjuerna. Den 
ena författare var anställd på ett av sjukhusen där intervjuerna genomfördes och den andra 
författare var anställd på det andra sjukhuset. Författarna valde att genomföra intervjuerna 
på det sjukhuset de inte var anställda på och därmed inte hade koppling till arbetsplatsen 
eller deltagarna i studien.  En av författarna intervjuade sex personer och den andra 
författaren intervjuade fem personer. Intervjuerna spelades in på privata mobiltelefoner, 
efter godkännande av varje enskild deltagare om att bli inspelad. Inför intervjuerna var 
mobiltelefonen bortkopplad från molntjänsten för att obehöriga inte ska kunna komma åt 
intervjuerna och deltagarnas personuppgifter (SFS 1998:204). När en molntjänst används 
förloras kontrollen över de lagrade uppgifterna, eftersom molnleverentören har en 
möjlighet att komma åt den lagrade informationen (Datainspektionen, u.å).  Intervjuerna 
var mellan 15 - 35 minuter (medel:28). Intervjuerna transkriberades sedan av författarna. 
Varje författare transkriberade de intervjuer hon utförde. Intervjuerna raderades sedan 
ifrån mobiltelefonerna. Det var de transkriberade intervjuerna som utgjorde datan som 
analyserades.  
 
Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, baserad på Graneheims och Lundmans 
beskrivning (2004), användes för att analysera de transkriberade intervjuerna. Kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter; i denna studie utskrifter 
av inspelade intervjuer. De transkriberade intervjuerna analyserades med induktiv ansats, 
dvs förutsättningslöst (Lundman & Graneheim, 2012). Analysprocessen började genom 
att analysenheterna (de transkriberade intervjuerna) lästes igenom av varje författare för 
sig i sin helhet ett antal gånger. Därefter samarbetade författarna via Skype samt i 
gemensamma Google drivedokument under resten av analysprocessen. Författarna läste 
och tolkade analysenheterna närmare tillsammans för att identifiera meningsenheter. 
Dessa bestod av ord, meningar eller stycken som hängde ihop i sitt innehåll och 
sammanhang och svarade på studiens syfte.  Fokus låg på att identifiera och beskriva 
mönster som framkom i datan (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna bildade 
grunden för analys. I nästa steg kondenserade författarna de identifierade 
meningsenheterna. De förkortades utan att det väsentliga innehållet försvann. Sedan 
kodades de kondenserade meningsenheterna, de fick en etikett som kort beskrev 
innehållet. Genom kodning kunde författarna abstrahera meningsenheterna och reflektera 
över datan på ett nytt sätt för att sedan gruppera de i kategorier (Graneheim & Lundman, 
2004). Kategorierna beskriver det manifesta innehållet (det uppenbara, beskrivande) i 
datan (Graneheim & Lundman, 2004). I det sista steget av analysen skapades ett tema 
genom att det latenta (underliggande) budskapet i kategorierna togs fram och bands 
samman på en tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 
2012).  
 
Forskningsetiska övervägande 
Forskning ska vara etiskt motiverad. Det innebär att något av betydelse undersöks, att 
studiens resultat kommer till nytta och att nyttan med studiens resultat överväger riskerna 
(Kjellström, 2012). Riskerna för negativa konsekvenser för deltagarna i denna studie 
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bedöms som låga. Författarna tror att studiens resultat kommer att vara betydelsefullt för 
att det belyser IVA-sjuksköterskans upplevelse av övergång från kurativ till palliativ vård 
på två avdelningar i Sverige vilket författarna inte kunde hitta har studerats tidigare. 
 
Konfidentialitet har beaktats under hela processen. De intervjuades identiteter har inte 
lyfts fram under inspelningarna av intervjuer. De personliga uppgifter som deltagarna har 
medgett har behandlats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde identifiera dem. De 
inspelade intervjuerna har raderats och transkriberingarna förstörts efter att analysen var 
färdigställd och uppsatsen slutförd. Resultatet presenteras på ett sådant sätt att det inte går 
att härleda till deltagarnas personliga uppgifter (SFS 1998:204; Gillham, 2008). 
Författarna valde att intervjua på den intensivvårdsavdelning där det inte fanns koppling 
till deltagarna i studien för att de intervjuade skulle inte känna sig hämmade att lämna 
sanningsenliga berättelser. 
 
Deltagarna informerades om att de när som helst kan kontakta författarna angående frågor 
och funderingar som uppstår efter avslutad intervju (Gillham, 2008; Kjellström, 2012). 
Informerat samtycke har inhämtats genom att deltagarna har fått ett informationsbrev, 
samt muntlig information, innan intervjustart. Informationsbrev innehöll en presentation 
av författarna och handledaren, en kortfattad beskrivning av studiens syfte och 
genomförande, samt att deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas 
(bilaga 4) (Codex, 2016; Gillham, 2008).  
 

Resultat 
Analysen resulterade i ett tema En vilja att lindra lidande för både patient och närstående 
och fyra kategorier: IVA-sjuksköterskans upplevelse av att vårda döende patienter, IVA 
sjuksköterskans delaktighet i beslut, IVA-sjuksköterskans upplevelse av att involvera 
närstående i beslutsfattandet, samt IVA-sjuksköterskans upplevelse av frustration över 
beslutsprocess. Resultatet presenteras i Tabell 1 samt i löpande text med stöd av citat från 
intervjuerna.  
 

Tabell 1. Översikt av resultatet 
Tema 
 

En vilja att lindra lidande för både patient och närstående 
 

Kategori IVA-sjuksköterskans upplevelse av att vårda döende patienter 
 
IVA-sjuksköterskans delaktighet i beslut 
 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av att involvera närstående i 
beslutfattandet 
 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av frustration över beslutsprocess  
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En vilja att lindra lidande för både patient och närstående 
IVA-sjuksköterskans vilja och strävan att förebygga och lindra patientens och närståendes 
lidande återkommer genom alla kategorierna.   
 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av att vårda döende patienter 
Den palliativa vården beskrevs av deltagarna som värdig och meningsfull, genom att 
patientens lidande så som smärta, obehag och ångest, lindrades samt att närstående kunde 
ges tid och stöd för ett så lugnt avslut som möjligt. Deltagarna uppgav att det inte var 
något problem att vårda den döende patienten utan menade att det ingick i professionen. 
Trots att de kände medlidande med både närstående och patienten beskrevs palliativ vård 
som en bra upplevelse. Speciellt när det fanns klara mål och direktiv med vården och en 
plan, för hur vården skulle avslutas, som patienten var delaktig i. En av deltagarna beskrev 
en situation så här: 
 

Så då bestämde vi att då gör vi så bra som möjligt, planerar in och göra det 
liksom den och den dagen. Och när alla anhöriga hade kommit så tog vi med 
ventilatorn med NIV-masken och patienten ut på innergården, körde ut henne 
i solen ... Sen gick jag in efter ett tag och frågade hur det gick och då tyckte 
hon att nu var det dags att ta bort NIV-masken. Vi tog bort NIV-masken och 
så gick det inte mer än 20 minuter och så var hon avliden … ett bra slut när 
hon fick dö ute i frisk luft i solsken med hela familjen. 

 
Den viktigaste aspekten i den palliativa vården av en döende patient var att lindra lidande. 
Att kunna lindra patientens ångest och smärta kändes som en befrielse efter de plågsamma 
intensivvårdsåtgärder som patienterna utsattes för enligt deltagarnas beskrivningar. Det 
upplevdes positivt när det var lugnt och fint runt den döende patienten, liksom då det inte 
skulle utföras några onödiga undersökningar eller provtagningar. Deltagarna uttryckte 
dock ett önskemål om mer konkreta riktlinjer gällande mål med palliativ vård på en 
intensivvårdsavdelning avdelning, med framförallt läkemedel vid livets slutskede. Ibland 
upplevdes det att ordinerade läkemedel kunde ges efter IVA-sjuksköterskans eget 
godtycke och att det ibland saknades ordination på läkemedel, som kunde behövts t.ex. 
ångestdämpande och kramplösande läkemedel. Då fick kontakt tas med läkare om behov 
uppstod och det blev ett förlängt lidande för patienten. 
 

… när man beslutat om palliativ vård, nu gör vi inget mer så och anhöriga 
är med och patienten ska dö o … synd att vi inte har ett PM på mediciner 
eller PM eller generella ordinationer på det, så vi mer kan styra det, så man 
inte behöver ringa doktorn för att ordination inte finns. (Deltagare 4) 

 
Deltagarna uttryckte även hur viktigt kontinuitet är, för både IVA-sjuksköterskan och 
patienten och dess närstående. Vid kontinuitet i vården upplevde IVA-sjuksköterskorna 
att allting verkligen hade gjorts för att patienten skulle överleva samt att det då var lättare 
att ta upp diskussionen kring avbrytande av livsuppehållande behandling. Samtidigt var 
det också lättare att informera närstående kring vården och de beslut som hade tagits samt 
stödja dem i deras sorg när beslut att avbryta behandling fattats.  
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Deltagarna menade att vårda en patient palliativt ofta förekommer på en 
intensivvårdsavdelning avdelning. För att kunna ge optimal palliativ vård uttryckte alla 
deltagarna att de hade velat ha mer utbildning inom palliativ vård. En del syftade på 
diskussioner på arbetsplatsen, men flera uppgav att det även skulle vara en fördel om det 
ingick i vidareutbildningen till IVA-sjuksköterska. Det skulle vara nyttigt då IVA-
sjuksköterskor utsätts ofta för det i sitt arbete. 
 

Inom intensivvården kan det vara tal om timmar och då känner jag hade man 
haft en utbildning om palliativ vård om vilken smärtlindring ska man ge, 
vilken antiemetika, hur man talar med närstående, hur man ska tänka. För vi 
måste ju göra allt inom kanske två timmar, tio timmar … det är så 
komprimerat, så jag tror en utbildning i palliativ vård att den skulle ingå i 
vidareutbildningen skulle vara väldigt givande för oss. (Deltagare 5) 

 
IVA sjuksköterskans delaktighet i beslut 
Att ha ett öppet och tillåtande arbetsklimat på avdelningen upplevdes som viktigt för 
deltagarna. Att sjuksköterskan fick säga sina synpunkter samt strategiska och öppna 
diskussioner vårdlaget emellan värderades högt. En del utav deltagarna upplevde att det 
var ett öppet klimat då de kände sig bekväma med att ta upp frågan om patientens tillstånd 
förbättras eller ej och påbörja en diskussion i vårdlaget. Medans andra kände sig 
begränsade att uttrycka sin mening och åsikt och hade en önskan om bättre 
kommunikation framförallt mellan läkare och sjuksköterska.  Flera av deltagarna 
uttryckte att det ändå var de som var närmast patienten och tyckte att patienter ibland 
utsattes för ett lidande som inte ledde någonstans. De menade, om vårdteamet hade bra 
diskussioner skulle det underlätta att hitta tydligare mål och strategier för patientens 
vidare vård.  
 

Ja, men bättre kommunikation och att man väcker frågan på ronden - nu gör 
vi det här och det här, men vad leder det till? Leder det till nåt bättre eller 
vad… tror vi att det kan bli bättre på sikt eller vad? Så att man inte bara 
slentrianmässigt att det går ett par dygn till fast det inte leder nånstans mer 
än bara plågar patienten och uttröttade anhöriga och allting så (Deltagare 
8) 

 
Vissa av deltagarna upplevde att de sällan blev involverade i samtalen som läkare hade 
med närstående vid brytpunktssamtal. Detta resulterade i bland annat, att de kände att det 
var svårt att kunna svara på närståendes frågor. Dessutom innebar det att IVA-
sjuksköterskan inte var uppdaterad i vad planen för vården var. En deltagare beskrev en 
sådan situation: 
 

Läkaren gick ut och pratade med de anhöriga och under den tiden så sänkte 
vi patienten och han fick ett hjärtstopp, så vi påbörjade HLR Och då kommer 
läkare med närstående in när vi håller på och närstående gråter och är 
jätteledsna och så säger läkaren; Vad håller ni på med? Å, jag bara, vi fick 
ett hjärtstopp. Läkaren säger då; Jaha men vi ska avsluta här. Så att det var 
ju väldigt så att vi var ju inte med i planen överhuvudtaget, så det är ett sånt 
tillfälle då kommunikationen är väldigt, väldigt skral. (Deltagare 5) 
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Även om flera av deltagarna upplevde att de kunde ha en bra kommunikation med de 
övriga i vårdteamet, så uttryckte de flesta att det behövdes fler diskussioner på 
avdelningen.  
 

Jag tror vi behöver prata mycket mera yrkeskategorier emellan. Vad är syftet 
med det vi gör och så. Beskriva hur man som läkare kontra sjuksköterska och 
undersköterska vad är syftet med det vi gör just nu. Vi behöver prata mer 
med varann hur vi tänker.   
(Deltagare 3) 

 
IVA-sjuksköterskorna på den ena sjukhuset där intervjuerna genomfördes beskrev att de 
var närvarande vid brytpunktssamtalet med läkare och närstående i mycket större 
utsträckning än på den andra sjukhuset. På det sjukhuset där IVA-sjuksköterskorna fick 
vara med på brytpunktssamtalet upplevdes det som mycket bättre kommunikation 
vårdteamet emellan. Medan på det sjukhuset där IVA-sjuksköterskorna inte fick vara med 
under brytpunktssamtalet upplevde de att det var sämre kommunikation i vårdlaget. IVA-
sjuksköterskorna kände sig inte delaktiga i beslutsprocessen och tyckte att det var svårt 
att ta upp diskussionen kring avbrytande av intensivvårdsåtgärder och palliativ vård.  
 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av att involvera närstående i 
beslutfattandet 
Deltagarna uttryckte att det är essentiellt att involvera närstående i diskussionerna kring 
att inte påbörja eller avbryta livsuppehållande behandling och övergå till palliativ vård, 
eftersom patienten oftast är för sjuk för att själv kunna delta i samtalet. I sådana fall finns 
det nästan alltid närstående som kanske vet vad patienten tyckt eller tänkt. De har kanske 
pratat om detta hemma innan.  
 

Eller så har det bestämts vid något tillfälle av um ansvarig läkare på 
primäravdelning ihop med anhöriga att det inte är lönt med att till exempel 
att fortsätta trappa upp intensivvårdsbehandlingen eh, eller om man ser att 
det är utsiktslöst till exempel och att det inte kommer bli bättre. (Deltagare 6) 

 
En deltagare upplevde att involvera närstående var något som IVA-sjuksköterskor tar för 
givet, men det är inte alltid självklart att patienten hade en önskan om att närstående skulle 
involveras i diskussionen. När patienten inte kan uttrycka sig själv är det IVA- 
sjuksköterskans uppgift att värdera familjerelationerna. Detta kan leda till ett etiskt 
dilemma eftersom IVA-sjuksköterskan blir osäker i vems talan hen egentligen för. 
 

... att man känner att den man vårdar kanske själv inte kan berätta hur den, 
hur den vill ha det och man vet inte riktigt vems talan man ska föra. Men det 
är väl alltid patientens men det… Det finns ju många konstellationer i en 
familj man som vårdgivare inte vet nånting om och det kan va väldigt svårt 
att lyssna av och känna in vad som finns bakom. (Deltagare 7) 

 
En välfungerande kommunikation mellan IVA-sjuksköterskan och de närstående samt 
kontinuitet underlättade att etablera en bättre kontakt med de närstående. Detta upplevdes 
vara gynnsamt när information skulle lämnas gällande patientens sjukdomstillstånd och 
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den dåliga prognosen. Med en god kommunikation upplevdes det vara lättare att 
involvera närstående i diskussionerna kring övergång från kurativ behandling till palliativ 
vård och beslutet om att övergå till palliativ vård underlättades. 
 

Det är ju så att man många gånger behöver ha upprepad information, för 
den sjuke är ju ofta så sjuk att det är mera de anhöriga som behöver upprepad 
information. Man kanske har fått det till sig men behöver få det igen. Så det 
där med kommunikation och stämma av ofta och få dom förstå vad som 
händer. Det är ju väldigt viktigt. (Deltagare 1) 

 
När det däremot inte förekom någon bra kommunikation eller missförstånd uppstod 
mellan personal och de närstående upplevde deltagarna att det försvårade omvårdnaden 
kring patienten. De närstående kunde upplevas som aggressiva och ifrågasättande. Vilket 
i sin tur upplevdes som ett problem då intensivvårdssjuksköterskan istället för att lägga 
sin omsorg på den sjuke patienten, fick vårda de närstående i deras ilska. 
 

Den relationen var förstörd, det blev konflikt.  Det var ju en konflikt som 
uppstått, som vi sjuksköterskor och undersköterskor fick ta och jag försökte 
förklara, jag förstår situationen och frustrationen men vi kan inte göra 
någonting utan att det faktiskt var läkarna och så. De fick samtala med 
läkaren men ilskan får vi ju ta. Åh då blir det ju liksom svårt att ge en bra 
palliativ vård till en patient när man samtidigt måste på nått sätt vårda de 
anhöriga och det var inte i den bemärkelsen att vårda dem i deras sorg. 
(Deltagare 5) 

 
En del av deltagarna upplevde att närstående hade behövt få mer information. De beskrev 
att närstående inte alltid hade förståelse för hur övergången från kurativ vård till palliativ 
vård skulle gå tillväga eller vad palliativ vård är. Detta resulterade i en frustration över 
den bristfälliga informationen närstående fick från läkare samt tidsbristen för att själva 
kunna ordentligt förklara för närstående hur övergången ska gå till.  
 

Vi har inte alltid den tid som jag önskade ha med att sätta sig med närstående 
och förklara, så här gör vi, att man ska smärtlindra, att det finns 
ångestdämpande. Utan det blir liksom en process för dom och en oro. Dom 
tror att det blir pang på, åh vi hinner inte förklara att det inte är så riktigt. 
För när läkarna förklarar, upplever jag i allafall, Vi kommer att avsluta 
behandlingen och inget mer. Dom förklarar liksom inte vad det innebär. 
(Deltagare 5) 

 
IVA-sjuksköterskans upplevelse av frustration över beslutsprocess 
Deltagarna beskrev att det inte fanns några klara strategier eller styrdokument för 
övergång från kurativ behandling till palliativ vård, utan det är den tjänstgörande läkaren 
som är ansvarig för att fatta beslutet om att avstå eller avbryta livsuppehållande 
behandling och övergå till palliativ vård. Det är den beslutsfattandeprocessen som många 
utav deltagarna beskrev som frustrerande. Diskussionen om att övergå till palliativ vård 
påbörjades när den livsuppehållande behandlingen inte längre gynnar patienten. 
Problemet var att detta kunde uppfattas olika mellan IVA-sjuksköterskor och läkare, och 
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läkare emellan. Deltagarna upplevde en frustration när utgång för diskussionerna blev 
personbundna till vilken läkare som är i tjänst. Beslutet i sig kanske inte blev annorlunda, 
men tiden till att beslutet fattades och hur lätt det var att initiera och involveras i 
diskussionerna kunde variera väldigt beroende på läkare menade deltagarna. 
 

Vissa doktorer är ju mycket lättare att prata palliativ vård med än vad det är 
med andra doktorer och vad det beror på. Om de har själv en dödsångest 
eller vad det är, eller någonting. Jag vet inte, men man märker det på vissa 
doktorer att de gärna drar ut på det så långt som möjligt och låter nästa 
person besluta istället för den som är nu. (Deltagare 4) 

 
Deltagare har berättat om att det förekommer att ett fattat beslut att avbryta 
livsuppehållande behandling kunde ändras, eller att man fortsatte med viss 
livsuppehållande behandling trots att beslut om palliation var taget, när en annan läkare 
tog över ansvaret. Det skapar en osäkerhetsfaktor hos både IVA-sjuksköterskan och 
närstående. Det gör det svårt för IVA-sjuksköterskan att informera närstående när hen 
inte själv vet vad planen är.  
 

...då när det finns otydligheter och när man, när man ska göra lite saker men 
ändå inte. Man säger att man ska lägga ner men ändå så är man inte 
konsekvent i val av mediciner och åtgärder utan att det, det är lite…. -”Ja, 
men det ska vi i alla fall ge, och vi kan ta de proverna” och då känner man 
men till vilken nytta? Så, vad ska man göra med resultatet?... ...då blir det 
också en osäkerhetsfaktor hos mig som sjuksköterska och även hos anhöriga. 
(Deltagare 9) 

 
Alla deltagare upplevde att patienterna vårdas i många fall för länge innan diskussionen 
om att avbryta den livsuppehållande behandlingen togs upp, vilket upplevdes som negativ 
av deltagarna. Den livsuppehållande behandlingen som utfördes kändes som etiskt fel då 
det var underförstått att patienten inte skulle överleva intensivvården. Deltagarna beskrev 
känslor av att intensivvård ibland handlade om att bevisa att det visst går att rädda liv. 
Ansågs det att det fanns det minsta chans till överlevnad skulle livsuppehållande åtgärder 
fortsätta att ges. Deltagarna upplevde att få läkare tog hänsyn till vad patienten skulle få 
för livskvalité efter att ha vårdats på intensivvården, även om hen överlevde. Detta 
beskrevs av många deltagare som att vårda patienten in absurdum. IVA-sjuksköterskorna 
upplevde att vården inte gynnar patienten utan skapade istället onödigt lidande för 
patienten och dennes närstående.  
 

... dessutom kommit på det liksom att det inte kommer att gå. Ja, det känns 
jätte… Det är liksom ändå man vet att man ska dö… så att säga, ibland känns 
det bara groteskt att hålla på med alla dessa apparater och plågandet på en 
intensivvårdsavdelning. Faktiskt. (Deltagare 6) 

 
Det upplevdes negativt av deltagarna när det blev för långdraget tills beslut om övergång 
till palliativ vård fattas samt om det inte finns klara direktiv från läkaren. Vården upplevs 
som halvdan innan det kommer till beslut, varken livsuppehållande eller palliativ.  
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Sen är det ju den här frustrationen då istället som man ibland kan uppleva 
vid övergången från kurativ till palliativ behandling… …när det blir lite för 
långdraget på nån vis. Ehm, om det är en doktor som inte tar beslut direkt 
om man säger. Utan att det blir liksom halvdant innan det kommer till avslut. 
ehm då kan man uppleva en del frustration. (Deltagare 10) 

 
Även de beslut som fattades för hastigt upplevdes som påfrestande av deltagarna. Vissa 
akuta situationer där det inte fanns tillräckligt med bakgrundsfakta om patientens tidigare 
hälsotillstånd ledde till att beslutet att påbörja livsuppehållande behandling resulterade i 
onödigt lidande för patienten.  
 

Framför allt kloka beslut. Är det till nåt gagn för patienten. Blir det liksom 
bättre av det här.  vad är förlängande? Många gånger tar dom såna beslut i 
den hasten för att patienten inte kunde hålla fria luftvägar, så det känner man 
väl ibland, blev detta bra? Det gjordes bara i en hast. (Deltagare 1) 

 
IVA-sjuksköterskorna uttryckte det som oerhört viktigt att ta hänsyn till patientens 
tidigare tillstånd och livssituation samt att patienten får en livskvalitet som den kan 
acceptera efter intensivvården, för att ett beslut om palliativ vård ska kännas etiskt rätt. 
Deltagarna beskrev en känsla av ambivalens när de har fått en ordination från läkaren 
men hade velat göra annorlunda, då IVA-sjuksköterskorna inte anser att åtgärderna 
kommer att leda till en förbättring för patienten. Istället för att plåga patienten med olika 
behandlingar känner de en vilja att ge patienten ett värdigt avslut och stödja de närstående 
runt patienten.  
 

För det är den ordinationen som jag har från doktorn, fast jag känner 
egentligen att jag skulle vilja göra nått annat. Det är nog det svåraste… 
...Kan det här inte vara lite värdigt istället och låta det vara, men sen kan ju 
jag inte allting … (Deltagare 2) 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av 
vårdtillfällen där den kurativa behandlingen inte påbörjas, eller avslutas och övergår till 
palliativ vård. Resultatet visade att IVA-sjuksköterskan inte tyckte att det var 
känslomässigt påfrestande att gå från kurativ behandling till palliativ vård, utan att det 
ibland kunde upplevas som en befrielse. Det var istället processen fram till det att beslutet 
om palliativ vård togs, som upplevdes som frustrerande för IVA-sjuksköterskorna. 
 
När beslut om att avsluta den livsuppehållande behandlingen hade tagits, var det inget 
informanterna i studien ansåg som emotionellt påfrestande, då de menade att detta ingick 
i deras profession. En reflektion angående detta kan vara att de deltagare som ingick i 
studien skulle ha arbetat i minst tre år på en intensivvårdsavdelning, men de flesta utav 
deltagarna hade mycket mer erfarenhet än så. En nyutexaminerad IVA-sjuksköterska 
hade kanske känt annorlunda. De mer erfarna IVA-sjuksköterskor kunde använda sin 
tidigare erfarenhet gällande vård i livets slutskede. Detta argument styrks av McMillens 
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(2008) studie, där de mer erfarna IVA-sjuksköterskor kände sig mer bekväma med att 
avbryta livsuppehållande behandlingen och vårda patienten palliativt, än sina kollegor 
med mindre erfarenhet. 
 
En viktig aspekt som framkom i resultatet var att det kändes essentiellt för IVA-
sjuksköterskorna att lindra patientens lidande både medicinskt och existentiellt. Att 
patienten fick ett lugnt och stilla avslut utan onödiga interventioner. Ett hinder för att 
kunna ge en god palliativ omvårdnad var enligt informanterna, att det inte fanns några 
tydliga mål för vården av patienten, vilket kunde upplevas frustrerande. En förklaring till 
detta menar författarna kunde vara att riktlinjerna ofta är diffusa och består av vaga termer 
som respektfullt, medkännande, integritet och att ha ett öppet sinne som gjorde att IVA-
sjuksköterskorna upplevde det svårt, att vårda den palliativa patienten.  Nelsons et al. 
(2011) artikel styrker detta, då det krävs en välstrukturerad och utformad plan att utgå 
ifrån för att kunna ge en kvalitativ god palliativ vård. 
  
Ett annat hinder som några av informanterna uppgav var att det ibland saknades 
ordinationer av symtomlindrande läkemedel när beslut tagits om palliativ vård. De ansåg 
att det ledde till en försämrad vård då extra läkarkontakt krävdes för att få ordinationer 
för att kunna lindra patientens symtom. Författarna menar att trots att det inte fanns några 
riktlinjer implementerande där deltagarna i denna studien var verksamma, betyder inte att 
det inte finns några. Regionalt Cancercentrum i samarbete med Socialstyrelsen har 
utformat ett vårdprogram; Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2016). Detta 
dokument har utformats som ett stöd i den palliativa vården, för att kunna tillgodose 
patientens alla behov, både fysiska, psykiska, sociala och existentiella. För att uppnå detta 
så finns det rekommendationer för att ge en god symtomlindring och hur personalen kan 
arbeta för att främja patientens välbefinnande. Författarna menar att, varför det nationella 
vårdprogrammet inte är implementerat på de undersökta intensivvårdsavdelningarna kan 
bero på att intensivvården har, av tradition haft en mer botande syn och forskningen har 
kanske varit mer inriktad att ta fram nya mätmetoder och behandlingar. Hur väl detta 
vårdprogram är implementerat på landets övriga intensivvårdsavdelningar, finns det idag 
ingen forskning om.  
 
Att det fanns ett öppet och tillåtande klimat på intensivvårdsavdelningen, där IVA-
sjuksköterskan kunde framföra sina åsikter, ansågs som angeläget för sjuksköterskorna i 
studien. Informanterna uttryckte att, även om det fördes diskussioner, så var det sällan 
som sjuksköterskan kunde påverka det beslutet. Att det var läkaren som skulle ta beslutet 
var inget som informanterna ifrågasatte, utan det de ville, var att bli mer involverade i 
beslutandeprocessen. Författarna menar att då sjuksköterskorna på de undersökta 
intensivvårdsavdelningarna inte blev lyssnade på kunde detta leda till konflikter i 
arbetsteamet eftersom sjuksköterskorna som vårdade och var närmast patienten och 
kanske hade en mer klinisk blick för när behandlingarna inte längre fyllde någon funktion.  
Flannery et al. (2016) beskriver att sjuksköterskan är den som uppmärksammar först och 
informerar läkaren om att pågående behandling inte längre är till gagn för patienten. Trots 
att sjuksköterskan är den som informerar läkaren så är det ingen självklarhet att läkaren 
vill involvera sjuksköterskan när beslut om att övergå till palliativ vård ska tas. När 
sjuksköterskan ej fick vara med vid diskussionerna beskriver Crowe (2017) kunde leda 
till att omvårdnaden försämrades när sjuksköterskan vårdade de äldre patienter som var 
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kritiskt sjuka, då de inte alltid förstod sambandet mellan patientens sjukdomstillstånd, den 
dåliga prognosen och vårdplanen.  
 
IVA-sjuksköterskorna i denna studie upplevde att ett bra samarbete i teamet runt patienten 
gjorde att hen kände sig säkrare i sin roll och gjorde det möjligt för hen att ge den bästa 
vård möjligt till både patient och närstående. Tidigare forskning påvisar att för att 
närstående ska känna ett förtroende för vården som deras närstående får ska de känna att 
det finns ett bra samarbete vårdteamet emellan (Adams, Anderson, Docherty & 
Steinhauser, 2014; Noome, Beneken Genaamd Kolmer, Leeuwen, Dijkstra, & Vloet, 
2016).  
 
Deltagarna i denna studie berättade om vikten av att involvera närstående och patienten, 
om det var möjligt, i diskussionerna kring övergången från kurativ till palliativ vård 
eftersom de närstående kände patienten och hens önskemål bäst. Detta överensstämmer 
med resultatet i Kisorio och Langleys (2016a) studie där det framkom att då det var de 
närstående som har känt patienten bäst, ville de framföra patientens önskemål vid 
diskussionerna kring beslutet om att avbryta den livsuppehållande behandlingen. De 
närstående vill dock inte vara ansvariga för att själva fatta beslutet, och kan uppleva en 
oro över att detta kanske förväntas av dem (Noome, Dijkstra, van Leeuwen & Vloet, 
2016).  
 
I resultatet framkom det att IVA-sjuksköterskorna tyckte att en god kommunikation 
mellan närstående och vårdteamet var en avgörande faktor för en positiv övergång från 
kurativ till palliativ vård. När det hade etablerats en bra kontakt och de närstående hade 
fått fortlöpande information om patientens tillstånd och prognos underlättades 
närståendes medverkan i diskussionerna kring avslutande av den kurativa behandlingen. 
När kommunikationen med närstående fungerade väl kunde sjuksköterskan fokusera mer 
på omvårdnaden kring patienten samt stödja de närstående på ett bättre sätt i deras sorg 
när vården övergick till palliation. Det framkommer i forskning att även närstående 
värderar kommunikationen med vårdteamet väldigt högt, när deras närstående vårdas på 
en intensivvårdsavdelning vid livets slutskede (Kisorio & Langley, 2016a; Noome, 
Dijkstra et.al, 2016). En väletablerad kommunikation och framförallt tydlig information 
hjälper närstående att förstå vad som händer med deras närstående när den kurativa 
behandlingen ska avbrytas och vad de kan förvänta sig (Kisorio & Langley, 2016a; Fridh, 
et al., 2009). Närstående uppskattar när IVA-sjuksköterskor är närvarande och tar sig tid 
att svara på deras frågor. Även information kring miljön på IVA och hur miljön påverkar 
deras döende närstående, liksom om vilka behandlingar som avslutas och vilka fortsätter 
uppskattas av de närstående. De vill också ha fortlöpande uppdatering om patientens 
aktuella tillstånd (Noome, Dijkstra et al., 2016; Adams et al., 2014).  
 
När däremot kommunikationen med närstående var otillräcklig eller problematisk, 
resulterade det i att IVA-sjuksköterskan upplevde övergången från kurativ behandling till 
palliativ vård som negativ. Detta eftersom anhörigvården försvårades och resulterade i 
känslor av frustration och otillräcklighet hos sjuksköterskan. Närstående upplever att de 
får en sämre vård när kommunikationen mellan dem och IVA-sjuksköterskan är 
bristfällig. Kommunikationen upplevs som bristfällig av närstående när IVA-
sjuksköterskan är vag eller undvikande i sitt sätt att informera kring patientens tillstånd 
eller prognos (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012; Adams et al., 2014). Närstående 
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känner också mindre förtroende och tillit när IVA-sjuksköterskan inte är tillgänglig eller 
är undvikande, inte kan svara på frågor eller lämnar felaktig information (Adams et al., 
2014).  
 
Det är intressant att både IVA-sjuksköterskor och närstående tycks ha liknande 
upplevelser gällande välfungerande kontra problematisk kommunikation sinsemellan. 
När kommunikationen fungerade bra upplevde alla involverade, både sjuksköterskor och 
anhöriga en lättnad och positiva erfarenheter. När kommunikationen av olika anledningar 
inte var fungerande upplevde IVA-sjuksköterskorna att närstående var besvärliga eller 
saknade förståelse. Det är svårt att dra några slutsatser om detta, då denna studies syfte 
inte handlade om närståendes upplevelser, men det vore intressant med vidare forskning 
som jämför just IVA-sjuksköterskans och närståendes upplevelser kring palliativ vård på 
IVA. I studiens resultat framkommer det att anhörigvård är en stor del som ingår när den 
kurativa behandlingen övergår till palliativ vård och ett sätt att förbättra anhörigvård vore 
att ha kunskapen om likheter och skillnader om hur den anhörigvården upplevs av IVA-
sjuksköterskan kontra närstående.     
 
Diskussioner om varför läkarna inte avslutar vården har författarna upplevt som ett 
vanligt etiskt samtalsämne bland IVA-sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplever att 
patienten utsätts för onödigt lidande och förstår inte alltid de ordinationer de måste utföra. 
Carlet et al., (2011) samt Khandewal, Kross, Engelberg, Coe, Long & Curtis, (2015) 
studier visar att ta beslut om att avsluta pågående vård inte är lätt för läkarna. Det finns 
inga mallar som kan avgöra om den livsuppehållande behandlingen är till gagn eller inte 
för patienten. Inte ens de mest erfarna läkarna kan sia om framtiden. Alla patienter är egna 
individer och kan inte placeras i fack. En patient kan kanske acceptera en hemventilator, 
medans en annan inte kan tänka sig detta. Det är därför det är viktigt att alla i vårdteamet, 
närstående och eventuellt patienten om hen kan medverka, deltar i samtalen om vårdens 
fortsättning. En intressant synvinkel presenterades i Svantesson, Sjökvist & Thorséns 
(2003) studie där det framkom att när läkaren stod inför ett svårt etiskt beslut, upplevde 
de en brist på dialog med övriga kollegor. Det fanns få möjligheter för dem att diskutera 
denna osäkerhet, och det var därför lättare att fortsätta behandlingen, då detta befriade 
dem från att bli kritiserade. Detta i sin tur kunde leda till att tiden för beslut drog ut på 
tiden, då ett beslut om att begränsa den livsuppehållande behandlingen bara var möjlig 
om och när läkarna var överens med varandra.  
 
Det framkom i resultatet att IVA-sjuksköterskan som var närmast patient och de 
närstående, och såg vilket lidande de erfor, upplevde det problematiskt när läkarna 
koncentrerade sig mer på det medicinska tillståndet, istället för att se till patientens 
livskvalitet och dennes förmåga att kunna återgå till sitt tidigare habitualtillstånd. De 
ansåg att patienten och dennes närstående utsattes för ett onödigt lidande, vilket de 
uttryckte var emotionellt påfrestande. Samtidigt menade de att de kanske inte hade den 
medicinska kunskapen som läkaren hade, och att de därför inte kunde säga om det var 
rätt eller fel, när de tyckte att vården drivits i deras tycke, i absurdum. I resultatet framkom 
det tydligt att IVA-sjuksköterskan saknade riktlinjer när den kurativa behandlingen skulle 
övergå till palliativ vård. De kände en frustration när beslutfattandet var personbundet 
bland läkarna. Vissa läkare ville inte ta beslut alls, andra drog ut på det, medan vissa 
läkare inte hade några problem att ta beslut om att avsluta pågående behandling. 
Författarna menar att även om det inte går att finna en universallösning, då alla patienter 
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är egna individer, skulle något mer strukturerade riktlinjer kunna underlätta det för IVA-
sjuksköterskan att framföra sina åsikter när diskussioner om att avsluta eller inte påbörja 
behandling togs upp till diskussion. Detta överensstämmer med Crowe (2017) som 
belyser hur viktigt det är att IVA-sjuksköterskan har riktlinjer för att kunna guidas i 
processen när beslut ska tas om att avsluta den livsuppehållande behandlingen, för att 
kunna ge en optimal vård.  
 
Det har uppmärksammats av flertalet forskare (Constantine, 2016; Crowe, 2017; 
DeKeyser Ganz et al., 2014; Nelson, Mulkerin, Adams & Pronovost 2006) att det saknas 
riktlinjer både för att ge en optimal palliativ vård, men också för när livsuppehållande 
behandling ska avslutas. Flera studier har gjorts för att ta fram checklistor som ska att 
förbättra den palliativa vården, men också som ett stöd när diskussioner förs mellan IVA-
sjuksköterska och läkare om att avsluta eller inte påbörja livsuppehållande behandling. 
Då dessa studier är utförda utanför Sverige, så anser författarna att de kan vara svåra att 
implementera på de svenska intensivvårdsavdelningarna. Det hade dock varit intressant 
om det gjorts en svensk studie som försökt att få fram en checklista inför beslut om att 
avsluta livsuppehållande behandling. Både för att minska eventuellt lidande för patienten, 
men också som ett stöd för den svenska IVA-sjuksköterskan, där hen på ett konkret sätt 
kan framföra sin åsikt.  
 
Resultatet av denna studie visade även att ibland när ett beslut var taget om palliativ vård, 
kunde detta ändras, när en annan läkare tog över ansvaret. Läkaren kunde då ordinera 
provtagningar och skriva röntgenremisser. Detta skapade en stor osäkerhetsfaktor både 
hos IVA-sjuksköterskorna och de närstående. Tidigare forskning (Coombs et al., 2012; 
Constantine, 2016; Flannery et al., 2016) har beskrivit liknande fynd. De beskrev att ett 
vanligt etiskt problem inom intensivvården var beslutfattandet. De menade att för att 
kunna ta det bästa beslutet för patientens vård och behandling behövs det ett 
multidisciplinärt vårdteam där både sjuksköterskor och läkare ingick. O`Mahoney, 
Johnson, Amer, McHugh, McHenry, Fosler, & Kvetan (2017) beskriver att när 
intensivvårdsavdelningarna tar in konsulter specialiserade på palliativ vård och har ett 
palliativmedicinskt samråd, ledde det till en bättre vård för patienterna. De blev bättre 
smärtlindrade samt frekvensen av röntgen, provtagningar och ventilatorsbehandlingar 
minskade. Det minskade även tiden från det att patienten lades in på 
intensivvårdsavdelningen tills beslut om palliativ vård togs. I förlängningen ledde detta 
även till att kostnaderna för intensivvården minskade. 
 

Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjuundersökning valdes för att besvara studiens syfte. Det ansågs bäst 
kunna beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och betydelsen av dem (Polit & 
Beck, 2012). Tillfrågan, med information om vad studien handlar om samt tydliga 
inklusionskriterier, om att deltaga i studien lades ut av respektive enhetschef på 
avdelningens hemsida. Detta ansågs som ett snabbare sätt att nå ut till eventuella deltagare 
samt att de som hade intresse för studiens ämne anmälde sig. Nackdelen var att en del 
utav eventuella intresserade deltagare kanske inte såg informationen om studien vilket 
kan ha resulterat i ett mindre antal deltagare. Riskerna ansågs dock som små för att 
påverka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Ett strategiskt urval (Polit 
& Beck, 2012) användes då författarna hade en ambition att få informanter med erfarenhet 
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av fenomenet samt variation i kön, ålder samt antal år yrkeserfarenhet inom intensivvård. 
Författarna anser att det fanns en bra variation i ålder och antal år yrkeserfarenhet i 
erhållet urval. Informanterna bestod av två män och nio kvinnor, vilket innebär att 
könsfördelningen var ojämnt fördelad, men författarna ansåg inte att detta sänkte 
trovärdigheten, tvärtom ökades överförbarheten av studien då detta speglar hur 
könsfördelningen ofta ser ut på en intensivvårdsavdelning (jmf Graneheim & Lundman, 
2004). En av deltagarna tillfrågades explicit om att medverka i studien och detta gjordes 
för att öka könsfördelningen i urvalet. För att ytterligare öka variationen genomfördes 
intervjuerna på två olika sjukhus, vilket också ökar trovärdigheten (Graneheim & 
Lundman, 2004), då det kan finnas olika traditioner och allmänna uppfattningar på olika 
arbetsplatser.  
 
För att besvara studiens syfte användes en semistrukturerad intervjuguide med öppna 
frågor samt följdfrågor (Polit & Beck, 2012; Henricson & Billhult, 2012). Fördelen med 
semistrukturerade öppna intervjuer är att deltagarna ges möjligheten att berätta rikligt om 
sina upplevelser och erfarenheter med sina egna ord, vilket kan resultera i rika 
beskrivningar av fenomenet. Genom att använda öppna frågor kunde författarna få ut det 
väsentliga genom att anpassa följdfrågorna till det som togs upp av informanterna (Polit 
& Beck, 2012; Danielson, 2012). En pilotintervju utfördes gemensamt av båda författarna 
vilket skapade erfarenhet av intervjuandet då ingen av författarna hade erfarenhet av det 
tidigare. Författarna kunde gemensamt bedöma intervjuguiden och om den tänkta 
intervjutiden höll (Danielson, 2012). Efter genomförandet diskuterades pilotintervjuns 
utfall tillsammans med handledaren och författarna kunde reflektera över förbättringar. 
Pilotintervjun var tidsmässigt för kort. Författarna bedömde att tiden för intervjun kunde 
ökas om deltagarna kunde fundera över frågorna inför intervjun, därför valde författarna 
att skicka ut intervjuguiden till deltagarna för att läsa igenom i förväg. En fråga tillades 
intervjuguiden efter pilotintervjun. Resterande intervjuer genomfördes enskilt av 
författarna. Fördelen med att detta ansågs vara att författarna kunde intervjua på det 
sjukhuset där hon inte hade någon koppling till arbetsplatsen och deltagarna. Detta ökar 
studiens trovärdighet eftersom risken för att författarna hade förutfattade meningar om 
arbetsplatsens attityder kring ämnet minskades. Samtidigt minskade risken för att de 
intervjuade skulle känna sig hämmade att lämna sanningsenliga berättelser. Nackdelen 
med att intervjuerna genomfördes enskilt är att följdfrågorna som ställdes kunde skilja 
sig åt, beroende på författarnas olika förförståelser av fenomenet (Polit & Beck, 2012). 
Författarna minskade risken för detta genom att medvetandegöra samt diskutera och 
reflektera över sina förförståelser sinsemellan samt med handledaren inför 
datainsamlingen. Reflektionerna resulterade i att författarna aktivt försökte undvika att 
styra informanterna och innehållet i intervjun. Detta styrker studiens trovärdighet (Polit 
& Beck, 2012).  
 
Vid analysprocessen arbetade författarna tillsammans för att identifiera vad som var 
relevant för studiens syfte samt arbetade systematiskt för att identifiera kategorier och ett 
tema (Graneheim & Lundman, 2004). Vid kvalitativ innehållsanalys ska en stor mängd 
data analyseras och då krävs det noggrannhet av forskaren för att minska risken att viktig 
information faller bort (Graneheim & Lundman, 2004; Polit och Beck, 2012). För att 
minska risken för detta arbetade författarna textnära genom att läsa texterna upprepade 
gånger både var för sig och tillsammans. Analysprocessen genomfördes tillsammans av 
båda författare och dokumenterades löpande i gemensamma Google drive dokument. 
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Genom att ha tydligt fokus på studiens syfte under hela analysprocessen ökade studiens 
trovärdighet. Studiens överförbarhet förstärks genom att resultatet bekräftas av tidigare 
forskning.  

Konklusion 
Examensarbetets mål var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av 
vårdtillfällen inom intensivvård när kurativ behandling inte påbörjas, eller avslutas och 
övergår till palliativ vård. Studiens resultat visar att IVA-sjuksköterskan inte anser det 
emotionellt påfrestande att vårda döende patienter, utan det de upplever som påfrestande 
är processen fram tills det att beslutet är taget att avbryta livsuppehållande behandling. 
Det som sjuksköterskorna upplevde som största hindret för att kunna ge en god 
omvårdnad till den döende patienten var bristande kommunikation i både vårdteamet och 
till de närstående. Att ha ett underlag för diskussioner när den kurativa behandlingen 
övergår till palliativ vård, skulle därmed kunna underlätta beslutfattandet i vårdteamet, 
där sjuksköterskan självklart ska ingå. IVA-sjuksköterskans roll och delaktighet i 
beslutsfattande processen vid övergång till palliativvård är oklar och vidare forskning för 
att tydliggöra detta inom svenska intensivvårdsavdelningar är nödvändig. Att lägga fokus 
på att förbättra kommunikation inom teamet, öka IVA-sjuksköterskans delaktighet i 
beslutsfattandeprocessen samt implementering av riktlinjer vid palliativ vård inom 
intensivvården skulle kunna minska de upplevda konflikter och känslor av frustration och 
samtidigt förbättra den palliativa vården inom intensivvård. Dessa faktorer stärker 
behovet av vidare forskning inom den palliativa vården inom den svenska intensivvården. 
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Hej! 
Vi heter Akvile och Christine och är två studenter vid Karlstad Universitet. Vi läser till 
specialistsjuksköterskor med inriktning intensivvård. Under hösten/våren 2017–2018 ska 
vi skriva vår magisteruppsats inom omvårdnad. Vi planerar att göra en kvalitativ empirisk 
intervjustudie, med syftet att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av när 
vården går från kurativ behandling till palliativ vård. Två sjukhus i södra Sverige är 
tillfrågade. Vi planerar att intervjua 10-15 intensivvårdssjuksköterskor, minst fem på 
vartdera sjukhuset. Vi kommer att genomföra semistrukturerade intervjuer som kommer 
att spelas in och sedan transkriberas. Materialet kommer hanteras konfidentiellt och 
resultatet kommer presenteras så att ingen enskild intensivvårdssjuksköterska kan 
identifieras. Samtliga deltagare kommer erhålla både skriftlig och muntlig information 
om studien. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjun kommer ta 
cirka 30–60 minuter. Vi ber därför om hjälp att välja ut fem eller fler lämpliga informanter 
d.v.s. sjuksköterskor med vidareutbildning inom intensivvård och med minst 3 års 
erfarenhet inom intensivvård. 
Resultatet av studien kommer presenteras i en magisteruppsats. Vår förhoppning är att 
resultatet kan leda till en ökad medvetenhet om palliativ vård och de dilemman som kan 
uppstå vid övergång till palliativ vård inom intensivvården. Vilket i sin tur kan leda till 
förbättringsarbete inom den palliativa vården på intensivvårdsavdelningen. 
Vid funderingar, kontakta gärna någon utav oss eller vår handledare, 
Med vänlig hälsning, 
  
Akvile Drungaite Pakulis  Christine Larsson 
Leg. Sjuksköterska  Leg. sjuksköterska 
Mail: a.drungaite@gmail.com Mail: christinelarsson3@gmail.com  
Tfn: 076–2370081  Tfn: 072–3180202 
 

Handledare: 
Agneta Anderzén Carlsson 
Professor, Leg. sjuksköterska 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Karlstads universitet 
Mail: agneta.anderzen-carlsson@kau.se 
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Informationsbrev – Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
  
Hej! 
Vi heter Akvile och Christine och är två studenter vid Karlstad Universitet. Vi läser till 
specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård. Under hösten 2017/våren 2018 ska 
vi skriva vår magisteruppsats inom omvårdnad. Syftet med studien är att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av när vården går från kurativ behandling till 
palliativ vård. Vår förhoppning är att resultatet kan leda till ökad medvetenhet om 
palliativ vård och de dilemman som kan uppstå vid övergång till palliativ vård inom 
intensivvården. Vilket i sin tur kan leda till förbättringsarbete inom den palliativa vården 
på intensivvårdsavdelningen. 
Intervjuerna kommer att ske individuellt med bara den ena författaren av studien och 
intervjupersonen närvarande och tidsåtgången kommer att vara ungefär 30–60 minuter 
per intervju. Intervjuerna kommer att hållas på utvald lämplig plats som du väljer, till 
exempel din arbetsplats. Intervjuerna planeras att starta mellan veckorna 48–50. Alla 
intervjuer kommer att spelas in och sedan transkriberas och analyseras av oss. All 
information kommer att avidentifieras med hjälp av koder så att det inte går att koppla till 
en enskild person och allt inspelat och avskrivet material kommer bara att finnas 
tillgängligt för författaren och handledare från Karlstads Universitet. All medverkan i 
projektet är frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan, utan att 
behöva ange orsak. Om du bestämmer Dig för att delta, kan du ta direkt kontakt med oss. 
Vi kommer därefter att komma överens om tid och plats för intervjun. Vid frågor får Du 
gärna kontakta någon av oss eller vår handledare. 
Med vänlig hälsning, 
  
Akvile Drungaite Pakulis  Christine Larsson 
Leg. sjuksköterska  Leg. sjuksköterska 
Mail: a.drungaite@gmail.com Mail: christinelarsson3@gmail.com  
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Handledare: 
Agneta Anderzén Carlsson 
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Svarsblankett för deltagande i intervjustudie 
 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte och upplägg och är medveten om att 
jag kan när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att behöva 
uppge orsak. 
 

Jag önskar delta i studien   JA   NEJ 
 

Namnförtydligande ……………………………………………………………. 
 

Underskrift……………………………………………………………………… 
 

Telefonnummer………………………………………………………………… 
 

E-post…………………………………………………………………………… 
 

Datum…………………………………………………………………………… 
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Intervjuguide 
  
Forskningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

• Har du någon utbildning inom palliativ vård? 

• Kan du beskriva ett tillfälle där du tycker att övergången från kurativ behandling 

till palliativ vård blev bra? 

• Kan du beskriva ett tillfälle där du tycker att övergången från kurativ behandling 

till palliativ vård inte blev bra? 

• Kan du beskriva svårigheter eller hinder som du upplevt när den kurativa vården 

har övergått till palliativ vård? 

• Hur tänker du när du vårdar patienter där vården gått från kurativ till palliativ 

gällande autonomi och självbestämmande? 

• Har du upplevt någon situation där du tycker att det etiska satts åt sidan? 

• Upplever du att det behövs ökad kunskap om palliativ vård? 

• Vilken kunskap är det i så fall du känner att du behöver? 

• Vilka fördelar tycker du att intensivvårdssjuksköterskan kan få med ökad kunskap 

om palliativ vård? 

• Har du något du vill tillägga som du upplever kan ha betydelse för 

undersökningen? 

  

Följdfrågor: 

• Vad upplevde du i samband med detta? 

• Hur kändes det?  
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