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Abstract 
Background The patient's rights to self-determine their own health care is described in 

Swedish legislation and guidelines. However, due to infancy, unconsciousness, 
severe brain damage or certain diseases, some patients might be unable to 
make such decisions. Ethically difficult situations do occur, not infrequently 
associated with culture. Since the patient is vulnerable, there is a risk that the 
patient in the treatment and care can not be bothered to maintain right to 
autonomy and that the nurse violates patient integrity.  

Aim The aim of this study was to illustrate the nurse's dilemma when the patient 
refuses vital caring efforts.  

Method A literature review of eight scientific articles with a qualitative approach was 
performed.  

Results The results revealed the following domains to describe the nurse's dilemma 
when the patient refuses vital care interventions: patients’ reasons for treatment 
refusal, the nurse's understanding of the patient's refusal of care and 
contradictory legislation 

Conclusion More knowledge and discussion of the patient's decision-making competence is 
needed for both the nursing profession and those who make decisions on 
legislation. 
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Inledning 
Människans medellivslängd har sedan år 1960 ökat med knappt 9 år för både kvinnor och 
män fram till och med år 2011 och beräknas att öka med cirka 5 år för kvinnor och 7 år för 
män till år 2060 (Statistiska centralbyrån, 2012). Denna ökning av antalet äldre kommer att 
göra att befolkningens behov av omvårdnad kommer att öka allt eftersom, vilket kan leda till 
risker för att personalen inte hinner tillvarata patientens personliga integritet och 
självbestämmande.   

Hur en sjuksköterska ska agera för att ge god vård och omsorg handlar om att behöva ha en 
egen uppfattning om vad det innebär att göra gott. Sjuksköterskan kan känna svårighet inför 
detta och inte våga förlita sig på sin egen känsla (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 
Patientens självbestämmande och integritet är ett ämne som behöver medvetandegöras då det 
berör all vårdpersonal. Det kan vara svårt att bevara patientens integritet, bland annat vid vård 
av demenssjuka och i samband med olika kulturella orsaker (Randers & Mattiasson, 2004). 
Ökade kunskaper behövs om hur sjuksköterskor ska handla i etiskt svåra situationer när 
patienten nekar vård. Genom ökade kunskaper inom sjuksköterskeprofessionen kan den 
enskilda sjuksköterskan känna trygghet i möten med patienter som vägrar ta emot vård som är 
livsavgörande för dem. 

Bakgrund 

Patientens rätt att besluta över sin vård  
I regeringsformen (SFS 1974:152) anges att alla invånare i Sverige är skyddade mot ofrivilligt 
kroppsligt ingrepp och intrång i den personliga integriteten som sker av det allmänna. Detta 
kan härledas till att all sjukvård i Sverige sker av patientens egen fria vilja när patienten anser 
det vara nödvändigt, bortsett från några få undantag inom psykiatrin. Patienten avgör vilka 
behandlingar som denne vill ta emot och kan när som helst avbryta en behandling. Det är av 
största vikt att patienten får det inflytande och den information som patienten har rätt till för 
att kunna utöva sin självbestämmanderätt (Socialstyrelsen, 2012).  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), som reglerar hur vård ska bedrivas, beskriver att 
hälso- och sjukvården ska baseras på respekt för patientens autonomi och integritet. Att 
bevara patientens personliga integritet och självbestämmande är med stöd av lagen en viktig 
del i arbetet som sjuksköterska. Sjuksköterskan kan i alla situationer inte tillgodose patientens 
självbestämmande eftersom det i Brottsbalken (SFS 1962:700) beskrivs att den som berövar 
en annan människa livet är skyldig till mord. Det är skillnad på aktiv dödshjälp och passiv 
dödshjälp (NE, 2012, A). Aktiv dödshjälp är när en åtgärd avsiktligen görs för att en person 
som önskar det ska avlida, till exempel genom en överdos av en opiat. Aktiv dödshjälp är 
lagligt i Schweiz, Belgien, Nederländerna och tre stater i USA (NE, 2012, B). Så kallad passiv 
dödshjälp är när personen avlider av den sjukdom den har, utan att livsuppehållande åtgärder 
sätts in eller avbryts (NE, 2012, A). Aktiv dödshjälp är därför inte lagligt i Sverige. Svenska 
Läkarsällskapet (2007) skriver i sina etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från 
och avbryta livsuppehållande behandling att passiv dödshjälp får utföras om patienten har 
beslutskompetens. Om den inte har det, ska det informeras och rådgöras med anhöriga om hur 
patientens vilja var tidigare (Svenska läkaresällskapet, 2007). 

I Sverige finns inom den psykistriska vården tre lagar där tvångsvård kan utövas: Lagen om 
Psykiatrisk Tvångsvård [LPT], Lagen om särskilda bestämmelser om Vård av Unga [LVU] 
och Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall [LVM]. LPT kan endast tillämpas om 
patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd har ett 
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oundvikligt behov av sluten psykiatrisk tvångsvård eller nödvändig öppen psykiatrisk 
tvångsvård (SFS 1991:1128). LVU praktiseras då ett barn under 18 år utsätts av fysisk eller 
psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller om det finns risk för att 
barnets hälsa eller utveckling skadas på grund av rådande förhållanden i hemmet (SFS 
1990:52). Beslut om LVU ska även fattas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för 
en betydande risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, kriminellt 
beteende eller något annat socialt nedbrytande beteende (SFS 1990:52). Tvångsvård av 
missbrukare kan ske i enighet med LVM om någon är i behov att komma ifrån sitt fortgående 
missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel och vårdbehovet inte kan 
tillfredsställas på annat sätt. Personen utsätter då på grund av missbruket sin fysiska eller 
psykiska hälsa för betydande fara, uppenbart riskerar att förstöra sitt liv, eller kan befaras 
komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående (SFS 1988:870). 

Att vara patient 
En patient är en människa som behöver ha vård och omvårdnad på grund av sviktande hälsa. 
När en människa blir patient och sjuk ökar personens sårbarhet. Det finns risk för att patienten 
i samband med vård och omvårdnad inte orkar vidmakthålla sin rätt till själbestämmande och 
att sjuksköterskan kränker patientens integritet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Alla 
patienter har ett unikt sätt att reagera på kränkningar och får sin integritet kränkt av olika 
saker beroende på känslighet i olika situationer (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008). 

I boken Vården inifrån – när sjuksköterskan blir patient (Lilja Andersson, 2012) beskriver 
fem sjuksköterskor sina upplevelser av att bli patienter. Lilja Andersson (2012) konstaterar att 
alla fem berättelserna innehåller att det som patienterna vill ha är grundläggande saker som 
gott bemötande, bekräftelse, möjlighet till delaktighet, egenmakt och ansvar. Berättelserna 
visar på olikheter i de behov som patienten har, vilket visar på den betydelse det har att 
sjuksköterskan bedriver personcentrerad vård. Patienterna i berättelserna upplever att 
sjuksköterskan inte alltid är mentalt närvarande när de är hos patienten, och belyser vikten av 
närvaro för att känna trygghet och förtroende. Saker som att någon möter ens blick, får ett fast 
handslag, att någon frågar och faktiskt lyssnar på hur man mår, beskriver patienterna som 
viktigt för deras välbefinnande (Lilja Andersson, 2012). Enligt Lilja Andersson (2012) 
inkommer varje år cirka 26 000 anmälningar till de olika patientnämnderna, varav ungefär 15 
% beror på brister i bemötandet. 

Att patienten är delaktig är en viktig grund för den medicinska behandlingen och 
omvårdnaden och patientens självbestämmande och inflytande har ökat under de senaste 
decennierna. Patientens delaktighet innebär att vara involverad i beslutsprocessen, den givna 
vården och utvärderingen av denna. Patientdelaktighet kan ses som en dialog mellan patient 
och sjuksköterska, då vård och behandling är föränderlig över tid. Som sjuksköterska gäller 
det att vara observant då patienten är passiv, och försöka lägga märke till om detta beror på att 
patienten är trygg i sig själv eller om det beror på patientens okunskap om sin sjukdomsbild 
och behandling (Sahlsten et al., 2008).  

Patientens livsvärld är det sätt på vilket patienten upplever sin vardagsvärld. Om 
sjuksköterskan tillämpar ett livsvärldsperspektiv kan hon eller han sätta sig in i hur patienten 
upplever sin tillvaro genom att se, reflektera och analysera för att förstå patienten (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Patientens livsvärld ändras ständigt 
beroende på inträffade händelser och situationer (Birkler, 2008).  

Kulturella aspekter i samband med vårdinsatser 
Samhället i Sverige är idag mer globalt och mångkulturellt än någonsin (Stier, 2009). I ett 
mångkulturellt land kan det inom hälso- och sjukvården bli en kulturkrock, då den som vårdas 
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och den som vårdar inte alltid har samma kultur (Ahmadi, 2008). Ett exempel på en 
kulturkrock i vården är att det inom Jehovas Vittnen inte är tillåtet med blodtransfusioner. 
Avhållsamhet från blod är Guds lag enligt Jehovas vittnen. Blodet står för livet och Gud 
betraktar livet som heligt. Då de som tillhör Jehovas Vittnen vill lyda Guds lag tas inte blod 
emot som behandling utan kräver istället blodersättningsmedel. För dem som tillhör Jehovas 
vittnen står Guds lag över allt annat och därigenom också livsavgörande åtgärder. Människor 
som tillhör Jehovas vittnen anser att det att få blod skulle göra dem sjukare, både psykiskt och 
fysiskt. Vuxna patienter, som till exempel tillhör Jehovas Vittnen, kan avsäga sig rätten till 
livsavgörande behandling genom att skriva på ett dokument där de förklarar att de inte önskar 
att deras liv räddas eller att deras hälsa bevaras, ett dokument som är giltigt även när patienten 
inte är vid medvetande. Jehovas vittnen avsäger sig även att lämna blod för att kunna rädda 
någon eller för att själv kunna använda detta vid en planerad operation (Helander & 
Johansson, 1987). Samtliga individer i Sverige har rätten att obundet utöva sin religion såvida 
de inte stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse (SFS 1951:680). Olika 
religioner har olika uppfattningar kring vilka behandlingar som är förenliga med deras tro 
(Helander & Johansson, 1987).  

Sjuksköterskans roll   
Enligt International Council of Nurses [ICN] (2005) etiska kod ska sjuksköterskan verka för 
att miljön i vården är på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 
trosuppfattningar hos individ, familj och samhälle respekteras. Socialstyrelsen (2005) 
beskriver i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska 
uppmärksamma och möta patientens sjukvårdsupplevelse och minska eventuellt lidande 
genom att vidta relevanta åtgärder. Sjuksköterskan ska även se till att en god vårdmiljö skapas 
genom reflektion, motivation och medverkan och ska på så sätt bland annat tillgodose optimal 
patientdelaktighet (Socialstyrelsen, 2005). En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att 
måna om patientens delaktighet och medbestämmande. Mötet mellan sjuksköterskan och 
patienten är av stor betydelse för att få en ömsesidig förståelse (Lilja Andersson, 2012). 
Sjuksköterskan behöver använda sig själv i behandlande mening för att skapa en gedigen 
relation med patienten (Carper, 1978). Lilja Andersson (2012) beskriver att alla människor är 
unika och att sjuksköterskans roll är att vara observant, då hon eller han inte kan vara säker på 
att hon eller han uppfattat och förstått patientens upplevelser helt och hållet.  

Etik i vården 
Altruism är när någon gör något osjälviskt utan att den som utför handlingen gynnas (NE, 
2012, C). I sjuksköterskans altruistiska grund tas utgångspunkt från patientens bästa och att 
göra gott. Sjuksköterskans handling ska inte skada av den som ger vården och ska präglas av 
rätten till allas villkor för god vård (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

Sjuksköterskan är alltid ansvarig för sitt professionella agerande gentemot sina patienter, som 
är i beroendeställning till henne. För att kunna bedömas ansvarig för sitt handlande krävs det 
att en person har gjort ett val och att personen har en konsekvensinsikt. Personen behöver ha 
en förståelse för vad agerandet kan leda till, vilket sjuksköterskan har och bär därför ansvaret i 
mötet med patienten (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Ett professionellt förhållningssätt 
för sjuksköterskan är nödvändig då hon eller han har ansvar för den asymmetriska relationen 
så att patienten behandlas som jämbördig (Lilja Andersson, 2012). 

Enligt NE (2012, D) är integritet att få sin rätt till egenart och sfär respekterad. Ord som hel, 
oförstörd, fullständig och oförvitlig tas upp i samband med ordet integritet. Den personliga 
integriteten kan kränkas både genom fysiskt och psykiskt våld. Personlig integritet har ett nära 
samband med den personliga värdigheten (NE, 2012, D). Integriteten är också bunden till 



4 
 

patientens existens, oavsett vad deras psykiska eller fysiska förutsättningar är och behöver 
respekteras oavsett patientens förmåga att agera självständigt (Randers & Mattiasson, 2004).  

Ett dilemma är en svår situation där båda valmöjligheterna känns fel oavsett vilket beslut som 
tas (NE, 2012, E). Ett etiskt dilemma är en situation där sjuksköterskan hamnar i ett val där 
hon eller han behöver ta ett beslut i en svår situation som inte upplevs kunna kan lösas på ett 
optimalt sätt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Sjuksköterskans etiska agerande handlar 
om kunskap om vad som bör göras. Ibland står etiska val i konflikt till varandra och 
sjuksköterskan behöver göra en bedömning. Sjuksköterskan kan inte finna svar på alla etiska 
val i etiska normer och koder, utan blir tvingad att på egen hand göra dessa etiska val (Carper, 
1978).  

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver att det finns situationer där patienten inte är 
kompetent till att utöva sin självbestämmanderätt. Enligt Broström och Johansson (2012) 
finns det personer som inte alls kan forma eller uttrycka en vilja, så som en nyfödd, 
medvetslös eller svårt hjärnskadad person. Det finns även personer som kan uttrycka en vilja 
men inte förstår vilka konsekvenser det kan få. Dessa patienter saknar förmåga att förstå, 
resonera eller planera vilket gör att de inte kan bevaka sina intressen. Exempel ur denna grupp 
är personer med demenssjukdom, personer med utvecklingsstörning eller personer med 
psykossjukdom, som klarar av att fatta beslut i enklare frågor, men inte i svårare. Personer ur 
dessa grupper kan vara helt eller delvis beslutsoförmögna (Broström & Johansson, 2012).  

I Sverige saknas idag lagstiftning kring hur situationer där patienter som är beslutsoförmögna, 
ska hanteras(Klemme Nielsen, 2012). Föräldrabalken (SFS 1949:381) beskriver hur personer 
kan få hjälp med god man och förvaltare. Det är bara inom psykiatrin som lagstiftning finns 
kring tvingande åtgärder mot patientens vilja (Klemme Nielsen, 2012).  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Ida Jean Orlando var en amerikansk omvårdnadsteoretiker som levde mellan 1926 och 2007 
och som behandlade omvårdnadsprocessens betydelse. Teorin bygger på samspelet mellan 
sjuksköterskan och patienten genom att belysa patientens beteende, sjuksköterskans reaktion 
och sjuksköterskans åtgärd. Dessa tre delar utgör grundstenarna i Orlandos (1990) teori.  

Processen som Orlando (1990) beskriver börjar i patientens beteende, som ses som patientens 
uttryck för behov av hjälp oavsett hur obetydligt beteendet verkar vara. Kommunikationen är 
avgörande i relationen mellan patient och sjuksköterska för att patienten ska uppnå hälsa. 
Patientens beteende stimulerar en reaktion hos sjuksköterskan som denne tolkar via sina 
sinnen som automatiskt genererar en tanke och känsla. Det är då relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten börjar. Sjuksköterskan bedömer nu, genom sin professionella 
och etiska kunskap, om någon åtgärd behövs. Då vårdåtgärderna görs, automatiskt eller 
genom rådgivning, bör sjuksköterskan kritiskt granska och överväga sitt handlande gentemot 
patienten. Sjuksköterskan bör kontinuerligt stanna upp och reflektera över sitt handlande, så 
att allting inte bara går på rutin. Efter den aktuella vårdsituationen görs en utvärdering om 
sjuksköterskans åtgärd uppfyllt patientens behov (Orlando, 1990). 

Kommunikation, både verbal och icke-verbal, mellan sjuksköterskan och patienten är viktig, 
då sjuksköterskan kan utläsa patientens behov i denna. Vid vårdvägran kan det finnas 
bakomliggande orsaker. Genom att sjuksköterskan stannar upp i en sådan situation och frågar 
patienten varför, går det att få reda på vad som är fel och situationen kan lösas (Orlando, 
1990).  

Förståelse är något Orlando (1990) tar upp frekvent. Förståelse för patientens livsvärld och 
lidande bedöms vara viktigt vid vårdtillfället. Att lära sig förstå vad som händer mellan 
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sjuksköterskan och patienten är den centrala kärnan i sjuksköterskans arbete och omfattar den 
grundläggande ramen för den hjälp som ges till patienten (Orlando, 1990). 

Problemformulering  
Trots att all vårdpersonal säkert har ambitionen att bevara patientens personliga integritet och 
självbestämmande är detta ett område där det har konstaterats brister. Hur sjuksköterskan ska 
agera, i situationer där patienten vägrar ta emot den vård som sjuksköterskan vill ge, är svårt 
att veta. Det är likaså svårt att bedöma när patienten inte är kompetent att utöva sin 
självbestämmanderätt. Etiskt svåra situationer uppträder inte sällan ihop med sjukdom eller på 
grund av olika kulturella skäl. Då befolkningen blir äldre och hälso- och sjukvården kommer 
att få fler patienter att ta hand om, kommer tiden till det personliga mötet att bli knapp. Idag 
saknas lagstiftning i Sverige för hur vårdpersonal ska hantera situationer där patienter nekar 
livsavgörande vård. Sjuksköterskan ställs inför svåra etiska situationer i sitt arbete och det är 
angeläget att åskådliggöra detta för professionen. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors dilemma när patienten motsätter sig 
livsavgörande vårdinsatser.  

Metod 
Metoden som användes till denna studie var litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ metod. Segesten (2006) beskriver att med denna typ av litteraturstudie 
fördjupas förståelsen av ett fenomen genom upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller 
behov. Motivet till en litteraturstudie är att ställa samman tidigare forskning till en ny enhet 
(Friberg, 2006). Informationen söks i kvalitativ vårdforskning för att fördjupa kunskapen om 
den valda företeelsen och resulterar i en handledning för agerande i vårdsituationer (Segesten, 
2006). 

Litteratursökning 

Systematisk litteratursökning 
Systematisk litteratursökning sker genom att metodiskt gå igenom en specialdatabas inom det 
område som söks med sökord (Nyberg, 2000). I den inledande litteratursökningen gjordes 
sökningar i söktjänsten Primo på Högskolan Väst med olika sökord som har med integritet, 
värdighet, självbestämmande och etik att göra. I den inledande sökningen hittades sju artiklar 
som lästes igenom. Ingen av dessa valdes att användas i analysen.  

Den egentliga systematiska litteratursökningen gjordes under november 2012 i databasen 
Cinahl, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Cinahl är en viktig databas 
inom omvårdnadsforskning och grundades 1981, varför artiklarna som finns i databasen inte 
är äldre än så (Polit & Beck, 2012). Databasen består av alla engelskspråkiga 
omvårdnadstidskrifter, som godkänts av organisationen bakom Cinahl (Willman, Stoltz & 
Bathsevani, 2011).  

I Cinahl söktes ämnesord, tesaurusar, upp i ämnesordslistan med hjälp av sökord, för att få 
bättre sökträffar (Östlundh, 2006). De ämnesord som söktes på var ”treatment refusal”, 
”patient autonomy”, ”ethics, nursing”, ”decision making, patient” och ”nursing role”. Boolesk 
sökteknik användes med hjälp av sökoperatorn AND och ämnesordet ”treatment refusal” 
kombinerades sedan med de övriga ämnesorden för att få fram sökresultat med så nära 
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anknytning till syftet som möjligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vanliga sökord 
användes också, då sökord som var relevanta inte fanns som ämnesord. Sökord som användes 
var: ”ethical dilemmas”, ”respect”, ”nurs*”, ”integrity” och ”dignity”. Dessa kombinerades 
även de med sökoperatorn ”AND” på olika sätt. 

I Primo gjordes efter detta en sökning med samma sökord som i Cinahl. Då det inte fanns 
någon möjlighet att hitta tesaurusar användes citationstecken kring sökorden, om varje sökord 
inkluderade minst två ord, för att Primo skulle hitta begreppen. 

Genom att använda trunkering (*) i slutet av ordets grundstam, det vill säga nurs*, gjorde 
databasen inte bara en sökning på ordet ”nurse”, utan även på olika böjningar av ordet så som 
”nursing”. Detta för att få en så bred träffbild som möjligt, då artiklarnas ord inte bara 
behöver vara det specifika sökordet (Östlundh, 2006). 

Som bilaga I följer en tabell där sökningarna presenteras med hur många träffar varje 
sökord/ämnesord i kombinationer har gett i de båda databaserna. 

Osystematisk litteratursökning 
En osystematisk litteratursökning är när det i den inledande fasen fragmentariskt letas runt för 
att hitta information om det valda ämnet för att se vad som finns. En osystematisk 
litteratursökning innebär även så kallad kedjesökning, det vill säga att genom vad som 
refererats i en artikel som redan hittats finna en annan relevant artikel (Nyberg, 2000). En 
genomgång av referenserna i valda artiklar, från den systematiska litteratursökningen, 
gjordes. En artikel hittades som stämde överens med studiens syfte och valdes därför ut att 
ingå i analysen. 

Urval 
Efter att ha läst 464 abstract valdes 416 bort då de ej berörde det ämne som formulerats i 
syftet. Totalt lästes 48 artiklar igenom i sin helhet och 41 valdes bort, på grund av de 
inklusions- och exklusionskriterier som satts upp. Som bilaga II följer en tabell över de 
artiklar som valdes ut till analysen. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier är kriterier som är relevanta för att kunna uppnå syftet med studien 
(Axelsson, 2008). De inklusionskriterier som angavs vid själva sökningen var att de 
vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara peer reviewed och skrivna efter 
1 januari 2007. Dessa kriterier sattes upp eftersom artiklarna skulle kunna förstås, vara 
vetenskapligt förankrade och för att så relevant information till aktuella situationer som 
möjligt skulle användas. Enligt Östlundh (2006) är forskning färskvara och om inget särskilt 
intresse finns i äldre forskning bör denna väljas bort. Andra inklusionskriterier som sattes upp 
var att artiklarna skulle handla om patienter som nekar den vård som sjuksköterskan vill eller 
ordineras ge då det är avgörande för patienten. Artiklarna skulle behandla vård som bedrivs i 
Västeuropa, Nordamerika och Oceanien.  

De artiklar som inte skulle ingå i analysen utgör följaktligen de som valts bort av 
exklusionskriterier (Friberg, 2006). Vetenskapliga artiklar som behandlar psykiatrisk vård 
uteslöts, då det inom psykiatrisk vård gäller speciell lagstiftning kring tvångsvård. I 
Föräldrabalken (SFS 1949:381) anges vem som ska bestämma i barnets angelägna frågor och 
därför uteslöts vetenskapliga artiklar som behandlar barn. 

Analys  
I en litteraturstudie sker en omvandling av en helhet som bryts ner till delar och som sedan 
bildar en ny helhet med andra källors delar (Friberg, 2006; Axelsson, 2008). 



7 
 

Tillvägagångssättet för analysen skedde efter Fribergs (2006) modell. Artiklarna lästes, med 
fokus på artiklarnas resultat, av båda flera gånger var för sig. Därefter markerades de delar 
som speglade syfte och plockades ut enskilt av båda. Nästa steg var att gemensamt diskutera 
och sammanställa nyckelfynden i studiernas resultat utifrån syftet till denna studie. Enligt 
Friberg (2006) ökar studiens tillförlitlighet genom att författarna var för sig samlar nyckelfynd 
ur de artiklar som analyserats. En översikt av valda artiklar gjordes, där problem och syfte, 
metod, huvudsakligt resultat samt kvalitetsgranskning presenterades, se bilaga II. Översikten 
gjordes för att på ett lättare sätt se vad som ska analyseras. Därefter jämfördes nyckelfynden 
och grupperades utifrån likheter och skillnader. Hela tiden hölls studiens syfte i fokus. 
Slutligen utskildes områden och underområden. 

Resultat 
Under analysarbetet växte huvudområden fram: Patientens grund till vårdvägran, 
sjuksköterskans förståelse av patientens vårdvägran och motsägelsefull lagstiftning. 
Huvudområdena grupperades sedan in i underområden som presenteras i tabellen nedan.   

 

Tabell 1: Översikt av huvudområden och underområden 

Huvudområde Underområde 
Patientens grund till vårdvägran Religiösa övertygelser 
 Önskan att få dö 
 Undvikande av plågsam behandling 
 Patientens bristande förmåga att ta till sig 

information 
Sjuksköterskans förståelse av 
patientens vägran av vårdinsatser 

Sjuksköterskans agerande vid vårdvägran 

 Patientens möjligheter till självbestämmande 
Motsägelsefull lagstiftning Lagstiftning om beslutskompetens 
 Behandlingsvägran i lagens rum 
 

Patientens grund till vårdvägran 
Ett sätt att belysa sjuksköterskans dilemma när patienten motsätter sig livsavgörande 
vårdinsatser, är att se till vilka orsaker den patient har, som vägrar ta emot hjälp. Det framkom 
i denna studie att patienten vägrar vård beror på religiösa övertygelser, önskan att får dö, 
undvikande av plågsam behandling och patientens bristande förmåga att ta till sig 
information.  . 

Religiösa övertygelser 
I studier beskrevs fall där kvinnor i samband med graviditet och förlossning behövt 
blodtransfusion (Pacsi, 2008; Griffith & Tengnah, 2011). Kvinnorna vägrade att ta emot 
blodtransfusion, då de baserat på sin tro motsatte sig den typen av behandling. En av 
kvinnorna, som var gravid i vecka 32, hade varit med om en bilolycka och fått inre 
blödningar. Både denna patient och hennes man var övertygade om att om hon tog emot 
blodtransfusion så skulle hon uteslutas ur Jehovas Vittnen och komma till helvetet (Pacsi, 
2008).  
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Önskan att få dö 
En del patienter har en stark önskan om att få sluta sina dagar och somna in för gott (Schwarz, 
2009). I en av studierna framkom det att en patient inte längre ville ha någon vård. Patienten 
pratade med sin sjuksköterska och önskade få dö en lugn, smärtfri och snabb död som inte 
skulle orsaka några problem för hennes familj.  Kvinnan önskade få dö, nu i en ålder av nära 
hundra år och med nedsatta kroppsfunktioner. Det var inte längre möjligt att lyssna på 
klassisk musik, vilket patienten tyckte om. Patienten kände därför inte någon livskvalitet 
(Schwarz, 2009). I ett par studier vägrade patienterna den behandling som rekommenderades 
för det sjukdomstillstånd de hade. Patienterna hade en lång tids sjukdom bakom sig och 
orkade inte längre leva (Camden, 2009; Soriano & Lagman, 2012). 

Undvikande av plågsam behandling 
I en studie beskrevs en patient som led av fetma, trots tidigare gastric-bypassoperation. 
Kvinnan led dessutom av diabetes typ II, sömnapné och depression som kunde relateras till 
hennes vikt. Patienten fick ett sår på ena underbenet vid arbete i trädgården. Såret blev 
infekterat och blev ett nekrotiskt bensår. Såret förvärrades och en amputation av benet, vid 
knäet, var nödvändig. Patienten vägrade den behandling som rekommenderades, med 
motiveringen att hon tidigare i livet hade bestämt sig för att inte amputera någon kroppsdel, 
även om det skulle leda till döden (Camden, 2009). Soriano och Lagman (2012) beskrev i sin 
studie en kvinna som vägrade behandling för sin hjärntumör eftersom hon inte orkade leva 
längre. Detta berodde på att patienten inte ville ligga på sjukhus under en längre period, där 
dagliga behovs inte kunde utföras på egen hand, utan hjälp behövdes. Patienten hade även 
avskräckts av tidigare behandlingar (Soriano & Lagman, 2012).  

I Dudzinskis och Shannons (2006) studie beskrevs ett patientfall med en kvinna i 50-års 
åldern som var multisjuk.  Patienten hade diabetes, hypotoni, kroniskt förmaksflimmer, 
njursvikt och bensår som även resulterat i smärta.  Kvinnan fick ett försämrat allmäntillstånd 
och blev mindre mobiliserad än tidigare och övergick till att vara sängliggande och 
utvecklade trycksår. På grund av sin smärta vägrade patienten att vända på sig. Kvinnan hade 
även problem med både avförings- och urininkontinens och behövde därför ofta hjälp med 
nedre hygien och vändningar i sängen. Patienten fick en smärtpump som hon kunde styra 
själv, men detta hjälpte inte tillräckligt och hennes smärta var fortfarande så svår att hon inte 
ville få hjälp med nedre hygien och vändningar (Dudzinski & Shannon, 2006).  

Patientens bristande förmåga att ta till sig information 
I studierna beskrevs hur patienter inte tog till sig den information som sjuksköterskan gav, om 
vilka konsekvenser deras vägran av behandling skulle få. Samtidigt bedömdes alla patienter i 
fallen vara beslutskompetenta utom en som led av demenssjukdom (Dudzinski & Shannon, 
2006; Pacsi, 2008; Griffith & Tengnah, 2011; Camden, 2009; Sandman, Bolmsjö & 
Westerberg, 2008; Schwarz, 2009; Soriano & Lagman, 2012; Best, 2012). Soriano och 
Lagman (2012) beskrev ett fall där en kvinna hade en hjärntumör och flera tester gjordes av 
ett psykiatriskt team för att bedöma hennes beslutskompetens. Två gånger visade testen att 
kvinnan inte var beslutskompetent och att hon hade hallucinationer. Det hade även 
konstaterats vid tidigare tillfällen att kvinnan haft hallucinationer, men det hade då ansetts att 
detta skulle bli bättre över tid. Patienten behandlades även för depression, och det psykistriska 
teamet misstänkte att patientens depression berodde på hennes svåra sjukdomssituation 
(Soriano & Lagman, 2012). Schwarz (2009) beskrev att det är särskilt viktigt att anlita 
specialister inom psykisk hälsa, skickliga på att bedöma beslutskompetens, när äldre 
människor som inte är döende önskar avsluta sitt liv genom att sluta äta och dricka. Schwarz 
(2009) menade att äldre, bräckliga, mäniskor kan lida av depression utan att tydliga tecken 
kan ses.  
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I en studie togs flera situationer upp om patienter som fått stroke och därefter hade fått 
svårigheter att svälja och vägrade sondmatning. En patient fick en nasogastrisk sond, efter att 
personalen och patientens fru fattat beslut om det, då mannen, på grund av den 
demenssjukdom som orsakats av hans stroke, inte ansågs beslutskompetent. Mannen ville inte 
ha sonden utan drog ut den efter varje nedläggning. En annan patient svalde fel, men uppgav 
själv att hon inte gjorde det och vägrade därför att ha nutritionssonden (Sandman et al., 2008). 
En annan patient kunde inte kommunicera med tal. Därför fick hans fru, efter inrådan av 
läkaren, ta beslutet om att lägga ner sonden. Personalen såg att mannen inte var nöjd efter att 
han hade fått sonden (Sandman et al., 2008). En vägran av behandling med nutritionssond hos 
patienter med stroke kan bero på missförstånd eller en vanemässig eller automatisk reaktion, 
när patienten inte är beslutskomptent eller är tillfälligt sinnesförvirrad. Patienten kan bli 
missnöjd och förstår inte att behandlingen kan hjälpa den, utan tycker bara att den är 
obehaglig (Sandman et al., 2008). I Bests (2010) studie beskrevs två fall av patienter i 70-
årsåldern med stroke som hade insjuknat på två olika sätt. Ena patienten hade sväljsvårigheter 
efter sin stroke, men var storrökare och älskade att äta sötsaker. Trots att patienten hade fått 
information om nutritionsbehandling och att utsikterna för rehabiliteringen såg bra ut, vägrade 
patienten vård.  Det andra patientfallet gällde en 70-åring som hade en framåtskridande 
demens som grundsjukdom och som hade drabbats av en stroke, trots att patienten varit en 
renlevnadsmänniska innan insjuknandet. Då patienten inte kunde fatta egna beslut på grund 
av sin demenssjukdom, fick anhöriga företräda patienten i beslutet om insättning av en 
perkutan endoskopisk gastrostomi [PEG] och nutritionsbehandling. Detta trots att det fanns 
vaga fördelar med PEG-insättning och nutritionsbehandling på patienter med avancerad 
demens (Best, 2010). Sandman et al. (2008) beskrev även att patienter som vägrar behandling 
med nutritionssonder kan vara felinformerade om vilka chanser de har för fortsatt överlevnad 
och livskvalitet samt om vilka konsekvenser det kan få om patienten tar emot behandlingen.  

I fallet med den gamla kvinnan som önskade dö, beskrevs hur viktigt det är att personalen och 
familjen runt patienten är välinformerad om vad som skulle hända med kvinnan, efter det att 
kvinnan slutar att äta. Det beskrevs även att sjuksköterskan informerade anhöriga om vad de 
skulle göra om kvinnan skulle komma att ändra sitt beslut. Sjuksköterskan informerade 
patienten om varje steg som skulle komma att hända när hon slutade att äta och dricka 
(Schwarz, 2009). Camden (2009) beskrev i sitt fall att kvinnan blev informerad om vad som 
skulle hända henne om hon inte gjorde den benamputation som rekommenderades. Patienten 
fick även prata med en psykologisk konsult, men vägrade ändå behandlingen (Camden, 
2009). En annan patient patienten fick information om att om nasogastrisk sond inte 
användes, skulle patienten fortsatt få aspirationspneumoni. Patienten valde ändå att vägra. Det 
var av stor vikt att patienterna fick tillräcklig information för att kunna fatta viktiga beslut 
kring sin framtida hälsa (Sandman et al., 2008).   

Den behandlande sjuksköterskan behövde i samtliga fall informera och diskutera med resten 
av vårdteamet om patientens behandlingsvägran. Personalen i vårdteamet behövde diskutera 
med varandra för att hitta bästa möjliga sätt att bemöta patienten (Best, 2010; Schwarz, 2009; 
Dudzinski & Shannon, 2006; Pacsi, 2008; Griffith & Tengnah, 2011; Soriano & Lagman, 
2012).  

Sjuksköterskans förståelse av patientens vägran av vårdinsatser 
Sjuksköterskans korrekta agerande vid vårdvägran och patientens möjligheter till 
självbestämmande bygger på att sjuksköterskan har förståelse för att patienten vägrar 
vårdinsatser. I de flesta av studierna framgick inte konkret om sjuksköterskorna förstod varför 
patienten vägrade att ta emot behandling (Camden, 2009; Soriano & Lagman, 2012; Sandman 
et al., 2008; Dudzinski & Shannon, 2006; Griffith & Tengnah, 2011; Pacsi, 2008). 



10 
 

Sjuksköterskans agerande vid vårdvägran 
I de flesta artiklarna beskrevs det inte att patienten fick bekräftelse för det val som den gjorde 
(Camden, 2009; Soriano & Lagman, 2012; Sandman et al., 2008; Dudzinski & Shannon, 
2006; Griffith & Tengnah, 2011; Pacsi, 2008). I ett fall beskrevs att sjuksköterskan uttryckte 
förståelse till patienten. Sjuksköterskan kunde inte tillfredsställa den önskan patienten hade, 
eftersom denne ville få hjälp med aktiv dödshjälp vilket inte var lagligt (Schwarz, 2009). Det 
skildrades i studier att det som sjuksköterska var svårt att inte ingripa när någon beslutat sig 
för att inte ta emot livräddande behandling när möjlighet fanns för patienten att överleva 
(Pacsi, 2008; Dudzinski & Shannon, 2006). Dudzinski och Shannon (2006) hävdade att det i 
samhället generellt sågs olika på om patienten vägrar medicinsk vård eller ren omvårdnad. 
Det sågs som mer accepterat att vägra medicinsk vård såsom dialys, nutritionssonder, 
respiratorer och blodtransfusion än att vägra hjälp med den personliga hygienen.  

I en studie beskrevs att personalen trodde att de kände patienten, men när patienten vägrade 
behandlingen kunde inte personalen förstå varför. Det diskuterades om sjuksköterskans eller 
patientens förståelse av vårdsituationen skulle råda. Sjuksköterskan upplevde ibland att 
patienten fattade felaktiga beslut och ifrågasatte då patientens beslutskompetens, eftersom 
depression, starka mediciner eller överväldigande känslor kunde påverka den. Sjuksköterskor 
agerar på olika sätt i en sådan situation, antingen genom att inte ingripa i patientens beslut 
eller genom att försöka skydda patienten mot dennes, enligt sjuksköterskan, dåliga omdöme 
(Camden, 2009).  

Dudzinski och Shannon (2006) hävdade att många människor i samband med att en patient 
blir vänd och tvättad i sängen skulle kunna känna att det var ovärdigt och förstå den smärta 
som patienten har, men ändå tycka att sådan vård är socialt accepterad. För sjuksköterskan 
som vårdade patienten kändes det svårt att göra valet att låta en patient ligga i sin avföring 
och sin urin utan att ta bort det, eftersom det gick emot de sociala normer som finns. 
Sjuksköterskan kunde i situationen uppleva att det kändes fel att gå emot patientens vilja och 
göra oönskade omvårdnadshandlingar. Samtidigt skulle sjuksköterskan kunna känna att han 
eller hon agerade på ett felaktigt sätt om han eller hon låter patienten dö under sådana 
omständigheter. Ur en paternalistisk synvikel skulle sjuksköterskan ha gått emot patientens 
vilja genom att vända och tvätta den för att göra det som är bäst för patienten, även om 
patienten är beslutskompetent (Dudzinski & Shannon, 2006).  

Sandman et al. (2008) beskrev i ett patientfall hur sjuksköterskan hamnade i ett etiskt 
dilemma som handlade om vikten av att överleva, vikten av god livskvalitet och vikten av 
självbestämmande. Därför var det viktigt att understryka för patienten vilka möjligheter denne 
hade att överleva och hur det fortsatta livet skulle bli. Sjuksköterskan kunde inte göra en väl 
underbyggd prognos för hur livskvaliteten skulle bli för den enskilda patienten, utan fick göra 
en prognos utifrån befintlig kunskap. Sjuksköterskan borde inte uttrycka till patienten att den 
har fattat fel beslut som vägrat behandling efter att personalen förklarat för patienten vilka 
konsekvenser det kan få (Sandman et al., 2008). Sjuksköterskan behöver ha en tydlig inblick i 
patientens hälsotillstånd, behov och rättigheter, en inblick som kräver en förståelse för 
patienten och dennes behandling samt vilka konsekvenser behandlingen får. Sjuksköterskan 
behöver även veta vem hon ska hänvisa till om patienten behöver ytterligare information 
(Best, 2010).  

Patientens möjligheter till självbestämmande  

I de flesta fall i studierna hade patienten möjlighet att utöva sin självbestämmanderätt 
(Sandman et al., 2008; Best, 2010; Camden, 2009; Griffith & Tengnah, 2011; Soriano & 
Lagman, 2012; Pacsi, 2008; Schwarz, 2009). I ett fall gick patientens fru in som beslutsfattare 
istället för patienten och gick emot patientens troliga vilja, eftersom denne själv inte kunde 
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uttrycka sig. Denne patient visade inte någon glädje över att leva efter det att behandlingen 
sattes in (Sandman et al., 2008). Den patient som nekade hjälp med vändning och nedre 
hygien fick till viss del sin rätt till självbestämmande tillgodosedd. Detta då patienten, efter 
det att ett etiskt samråd genomförts, bara blev utsatt för denna åtgärd en gång per dygn, 
istället för som tidigare flera gånger dagligen. Om självbestämmanderätten hade tillämpats till 
fullo, hade patienten legat i en säng med avföring och urin och sedan avlidit under sådana 
omständigheter. Samtidigt hade sjuksköterskorna varit tvungna att gå in till patienten i ett rum 
fyllt av lukt från kroppens avfallsprodukter för att vårda (Dudzinski & Shannon, 2006).  

I ett fall blev patienten övertalad av sin son att ta emot en nutritionssond efter flera 
återkommande fall av aspirationspneumoni. Det ledde till en etiskt svår situation för 
sjuksköterskan. Om patienten fick behandling i form av en sond så skulle sviterna efter 
patientens stroke komma att bli bättre och patienten skulle kunna återfå sin kapacitet att klara 
sig utan hjälp senare. Samtidigt ville inte sjuksköterskan gå emot patientens vilja (Sandman et 
al., 2008). Soriano och Lagman (2012) belyste vikten av att patienten förstod den information 
som den tog del av och att patienten kunde utvärdera konsekvenserna av sitt beslut samt 
meddela sitt val till vårdpersonal för att patientens självbestämmande ska upprätthållas. 
Förnekande av rätten till autonomi och självbestämmande kan förvärra individens fysiska och 
existentiella lidande (Soriano & Lagman, 2012). 

Griffith och Tengnah (2011) hävdade att det var viktigt att sjuksköterskorna fungerade som 
beslutsfattare med ett öppet sinne för patientens bästa, medan de metodiskt arbetade med 
listor med patientens värderingar, känslor och önskemål. När patientens önskemål och vilja 
var kartlagd kunde sjuksköterskan arbeta med önskemålen, om de inte var absurda, opraktiska 
eller resurskrävande. Om sjuksköterskan bedömde att önskemålen var genomförbara, 
diskuterades dessa med andra såsom släktingar, god man och övrig vårdpersonal – under flera 
möten. När dessa möten ägt rum och det inte fastställts vad patienten ville eller inte i sin 
behandling kunde detta i Storbritannien fastslås i domstol (Griffith & Tengnah, 2011). 
Sjuksköterskan gör etiska beslut dagligen och det är viktigt att veta hur dessa beslut ska 
hanteras på lämpligt sätt så att patientens rättigheter respekteras och vården blir för patientens 
bästa (Best, 2012). 

Schwarz (2009) beskrev att personalen på några kliniker ansåg att det fanns en moralisk 
skillnad mellan självmord och om patienten frivilligt slutar att äta och dricka. Därför har 
beslut fattats om att om patienten önskar, kan personalen informera patienten om den 
möjligheten. Personalen vid andra klinker ansåg att det var oacceptabelt och inte moraliskt 
tillåtet att ge patienten information om att på ett detta sätt avsluta sitt liv. (Schwarz, 2009).  

Motsägelsefull lagstiftning 
En orsak till sjuksköterskors dilemma när patienten motsätter sig livsavgörande behandling är 
den motsägelsefulla lagstiftning som finns i samhället. I analyserade artiklar beskrevs lagar 
och rättigheter som gäller i det land där artikeln är skriven. Denna lagstiftning såg olika ut 
beroende på vilket land som artikeln var skriven i (Best, 2010; Griffith & Tengnah, 2011; 
Soriano & Lagman, 2012; Schwarz, 2009; Dudzinski & Shannon, 2006).  

Lagstiftning om beslutskompetens 
I Storbritannien gjordes en bedömning av patienter som nekar vård utifrån ett 
bedömningsinstrument (Griffith & Tengnah, 2011). Detta innefattade en helhetssyn av 
patientens beslutskompetens på ett annat och mer metodiskt sätt än tidigare. Det nya 
bedömningsinstrumentet kunde på ett tydligt sätt användas för att se om fördelarna övervägde 
nackdelarna för patienten. Domstolar hade befogenhet att upphäva ett beslut om detta 
grundades på otillräcklig information om situationen eller otillräckligt samråd mellan patient, 
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sjuksköterska, god man och släktingar om patientens behandling eller behandlingsvägran 
(Griffith & Tengnah, 2011). Lagen Mental Capacity Act infördes år 2005 i Storbritannien. 
Lagen utvecklades efter flera fall där människor som saknade beslutskompetens vägrade 
behandling, men där personalen ändå bedömde att vården var nödvändig. Efter att lagen 
infördes såg domstolarna mer till helheten av en vårdsituation och anser att en sådan inte kan 
beskrivas enskilt och tagen ur sitt sammanhang (Best, 2010; Griffith & Tengnah, 2011).  

Behandlingsvägran i lagens rum 

I USA kan endast en rättslig domstol avgöra om en patient har förmåga eller inte att vägra en 
behandling. Efter övervägande av patientens förmåga kan en god man utses att föra patientens 
talan (Soriano & Lagman, 2012). Patienten har rätt att vägra livsräddande och livsförlängande 
behandling. Målet för vården efter ett rättsligt beslut är att patient, familj och vårdpersonal 
kommer fram till ett sätt där vården förenas med det som patienten vill och vad som är bäst 
för dennes sjukdom. Alla fall är olika och bedöms därefter. Behovet att fastställa patientens 
självbestämmande och kompetens är som störst när behandlingsvägran kan leda till döden 
(Soriano & Lagman, 2012). 

Även om dödshjälp eller försök till sådan i många länder ses som ett grovt brott är det inte 
längre olagligt i vissa stater i USA. Dödshjälp är lagligt i Oregon och Washington, medan 
övriga stater har specifika lagar gällande dödshjälp som då är olagligt. Några stater har 
försökt stifta lagar som tillåter dödshjälp i specifika fall men det har ännu inte kommit till 
några nya lagar. Dilemmat ligger i sjuksköterskans önskan att förhindra självmord och 
dödshjälp, kontra patientens rätt till självbestämmande (Schwarz, 2009). 

Det finns ingen lag i USA som kan säga hur patienter som vägrar behandling bäst tas om 
hand. Vägran av blodtransfusion, mekanisk ventilation, dialys, eller sondmatning, har fått stor 
uppmärksamhet av forskare inom juridik och etik. Patienten har rätt till självbestämmande 
men inte rätten att orsaka sig själv skada (Dudzinski & Shannon, 2006). 

I två studier beskrevs att patienten skriftligt behövde bekräfta sin vägran (Pacsi, 2008; 
Sandman et al., 2008). I fallet där en patient från USA och behövde blodtransfusion, visade 
patientens make upp ett kort som sade att patienten inte ville ta emot blod eller blodprodukter. 
Det rättsliga ansvaret fråntogs därmed sjukhuset och vårdgivaren (Pacsi, 2008). En patient, i 
Sverige, som hade haft en stroke och hade svårt att svälja men inte själv ansåg sig ha det, fick 
skriva på ett intyga att information givits om vilka risker det medförde att fortsätta äta per os. 
I intyget fick patienten även ange att det var hennes beslut att fortsätta äta som vanligt 
(Sandman et al., 2008). Enligt det engelska rättväsendet har inte en släkting till en patient rätt 
att fatta beslut på uppdrag av denne, då släktingen är jävig i sin roll i tillhandahållandet av 
information om patientens tro och önskemål. Om patienten själv har skrivit ett lagligt 
bindande dokument i vilket dennes önskemål om eventuell vård eller behandling fastställs och 
om patientens vilja tydligt framgår vid sjukdom eller om patienten inte kan tala för sig, är 
dokumentet juridiskt giltigt och kan inte överklagas (Best, 2010).   

Diskussion 

Metoddiskussion  
Enligt Segesten (2006) fördjupas förståelsen av ett fenomen med hjälp av litteraturstudier av 
kvalitativa studier, vilket gör att den passar bra för denna studie och styrker studiens 
tillförlitlighet. 
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Ett av de inklusionskriterier som sattes upp grundades på ett antagande om att liknande kultur 
råder i de kontinenter som valts ut, samt att liknande lagar och riktlinjer gäller i dessa länder. 
Under arbetet framkom att detta inte stämde, då annan lagstiftning finns kring dödshjälp i tre 
länder i Västeuropa och tre stater i USA (NE, 2012, A). Ett val gjordes att trots detta inte 
exkludera dessa länder och stater, då det finns andra områden än dödshjälp, såsom att 
patienten nekar livsavgörande vård. Om fler eller andra kontinenter valts ut hade resultatet 
blivit ett annat och speglat hur vård bedrivs i länder med annan kultur än den västerländska. 

Exklusionskriterierna valdes för att inte innefatta patienter som tillhör grupper som omfattas 
av lagar som kan inskränka på självbestämmanderätten. För vissa patienter saknas tydliga 
riktlinjer för hur situationer där patienten nekar livsavgörande vård ska hanteras (Klemme 
Nielsen, 2012). Forskning från psykiatrisk vård och vård rörande barn valdes därför bort. Om 
psykiatrisk vård hade innefattats i studien hade resultatet blivit ett annat och fokus hade 
flyttats från frågan om patienten är beslutskompetent eller inte. 

Att i den systematiska sökningen använda ord som frekvent använts i de artiklar som hittats i 
den inledande sökningen, styrker relevansen av de artiklar som hittats i den systematiska 
sökningen och därmed studiens resultat (Patel & Davidsson, 2003). Vid den egentliga 
litteratursökningen i Cinahl användes ämnesord, tesaurusar, för att öka antalet sökträffar som 
träffade exakt i det område som söktes och för att därmed stärka denna studies resultat. Om 
sökningen hade gjorts med andra sökord från början, kunde de bärande sökorden i den 
egenliga sökningen ha blivit annorlunda och därmed gett andra artiklar.  

Sökningen i Cinahl gav ett stort antal träffar att gå vidare med. Efterföljande sökningar i 
söktjänsten Primo gav ett ännu större utbud av samma sökkombinationer. En anledning till 
detta större antal träffar i Primo än i Cinahl kan vara att Primo söker i flera databaser 
samtidigt (Högskolan Väst, 2012). Samtliga abstract från de sökkombinationer som gav flest 
antal valda artiklar i Cinahl lästes, det vill säga de sökningar där ”treatment refusal” använts 
ihop med andra sökord. Det kan ses som en brist att inte samma sökkombinationer 
genomgicks i både Cinahl och Primo, men då flera av artiklarna återkom i Primo framkom 
inte någon ny relevant information i dessa artiklar. Alla artiklar som hittas via Cinahl finns 
inte åtkomliga i fulltext, utan får letas fram via tryckta tidsskrifter på bibliotek eller genom att 
bibloteket hjälper till att beställa dem. Dock gick inte en av artiklarna att få tag på. Om 
artiklar som bara kan hämtas som fulltext via Cinahl hade använts, hade resultatet blivit ett 
annat, eftersom en artikel är kopierad ur en tidsskrift som finns på Högskolan Väst och en 
artikel är beställd genom högskolebiblioteket på Högskolan Väst (Patel & Davidsson, 2003). 

Trots avgränsning av urvalet till 2007-2012 användes en artikel från 2006, då den väl svarar 
mot med studiens syfte. Denna hittades i den osystematiska sökningen och bedömdes 
relevant. Om alla artiklar från 2006 inkluderats i urvalet hade eventuellt fler relevanta artiklar 
hittats (Polit & Beck, 2012). 

Studien har skett på ett sätt där litteratursökningen gjorts systematiskt och sökorden 
kombinerats utifrån syftets huvudsakliga innehåll: treatment refusal – behandlingsvägran. Vid 
genomgång av sökningarna hittades många intressanta artiklar, men för att rätt fokus ska 
hållas har artiklarna kritiskt granskats mot syftet. Artiklarna lästes på var sitt håll. Delar 
urskiljdes då, som svarar mot studiens syfte. Arbetet tillsammans startade med att gå igenom 
och diskutera sina fynd. Härvid konstaterades att liknande områden urskilts av båda. Detta är 
något som styrker studiens tillförlitlighet enligt Patel och Davidsson (2003). 

Under analysarbetet växte idéer om olika områdesbenämningar fram hos båda och dessa var 
likartade. Analysarbetet har varit en process som växt fram allteftersom. Till en början var 
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abstraktionsnivån av datan högre, för att slutligen gå ner och närma sig det egentliga 
innehållet i den färdiga texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det har under 
arbetets gång varit svårt att benämna vissa områden som framkom genom analysarbetet, 
medan andra benämningar varit självklara. 

De informanter som deltar i en studie har på något sätt lämnat ifrån sig information, som är 
personlig. Författaren till studien måste säkra individernas konfidentialitet (Patel & 
Davidsson, 2003). Etiska överväganden har gjorts och det har kommits fram till att studien är 
gjord på redan publicerade artiklar och i artiklarna beskrivs att individerna som beskrivs i 
fallen egentligen har något annat namn och behandlas därmed konfidentiellt. Studierna är 
dessutom granskade av tidskrifterna före publicering.  

Författarna kan inte avgöra om denna studie är överförbar till andra kontexter och situationer, 
utan det är något som läsaren själv får bedöma. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors dilemma när patienten motsätter sig 
livsavgörande vårdinsatser.  Resultaten har tydliggjort att för att åskådliggöra detta behövs 
kunskap och insikt i patientens grund till vårdvägran, sjuksköterskans förståelse av patientens 
vägran av vårdinsatser och motsägelsefull lagstiftning.  

Av resultaten framgår att patienter som vägrade behandling i form av blodtransfusion hade 
religiösa övertygelser om att inte ta emot den vård som var livsavgörande för dem (Pacsi, 
2008; Griffith & Tengnah, 2011). Patienter som tillhör Jehovas Vittnen har en övertygelse om 
att blod är heligt och vill därför inte ta emot blod (Helander & Johansson, 1987). Enligt 
Orlando (1990) finns det ofta en bakomliggande orsak till att patienten vägrar vård. Genom 
att lyssna kan sjuksköterskan skapa en förståelse och utifrån det bemöta patienten utifrån 
dennes perspektiv. Om patienten och sjuksköterskan inte tillhör samma kultur, vilket ofta är 
fallet i mångkulturella länder, blir det svårt för sjuksköterskan att veta vad patienten önskar 
och önskar undvika i sin behandling. Detta gäller speciellt i fall där patienten inte har förmåga 
att kommunicera sin vilja. Om sjuksköterskan utsätter patienten för vård som denne enligt sin 
religiösa tro inte vill ta emot kan det få oönskade konsekvenser i dennes privatliv. Samtidigt 
kan inte sjuksköterskan veta om patienten verkligen inte vill ha vården och kan då fatta beslut 
så att någon som önskar få livräddande behandling inte får det. Detta kan ske på grund av 
sjuksköterskans förutfattade meningar om patientens religion eller kultur. 

Önskan att få dö framkom i resultaten som en annan orsak till att patienten motsatte sig 
livsavgörande vårdinsatser. Att vårdpersonal behöver se varje patient som unik, är 
grundläggande för god omvårdnad (Lilja Andersson, 2012). De patienter som har en stark 
önskan att få dö hade en nedsatt kroppsfunktion, hög ålder och vill dö smärtfritt med familjen 
runt sig. Då det inte är lagligt med aktiv dödshjälp (SFS 1962:700) kan sjuksköterskan, i fall 
där patienten önskar dö, bara lyssna på och informera om konsekvenserna av patientens 
önskan. Orlando (1990) beskriver att kommunikationen är avgörande i relationen mellan 
patienten och sjuksköterskan för att uppnå förståelse för patientens livsvärld. Vid önskan att 
dö och vårdvägran kan det finnas bakomliggande orsaker som också behöver vägas in i 
situationen. Detta kan vara problematiskt, då den icke-verbala och verbala kommunikationen 
ibland avläses på olika sätt (Orlando, 1990). Patienten har rätt att bestämma över sitt eget liv. 
Även Bingham (2011) beskriver patientens rätt till självbestämmande och rätten till att vägra 
behandling samt hur stor roll sjuksköterskan spelar i patientens liv. Till vilket pris ska en 
patient hållas vid liv, när patienten själv bara vill dö. Samhällets syn på att varje människa ska 
hållas vid liv, kan orsaka både ett sjukdomslidande och livslidande som patienten inte hade 
behövt utstå. I livsavgörande beslut bedöms friska vuxna människor kompetenta att vara den 
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som avgör. Om patienten själv får fatta beslut om när denne önskar dö skulle onödigt lidande 
undvikas under patientens resterande liv. När en patient i Sverige önskar få dö strider lagarna 
mot varandra. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anger att patienten har 
självbestämmanderätt och Brottsbalken (SFS 1962:700) anger att den som berövar en annan 
människa livet är skyldig till mord. Lagarna går emot varandra vad gäller den patient som 
önskar få dö, men inte själv klarar att ta sitt liv och behöver hjälp att genomföra det. Om 
personen är beslutskompetent och dennes högsta önskan är att få dö, kan frågan ställas varför 
möjlighet till detta då inte ska ges. Det finns många olika sidor att se på problemet som 
uppstår när en person av sjukdom eller ålderdom inte orkar leva längre. Även om en person 
bedöms vara beslutkompetent, går det inte att till säkerhet veta om personen är vid sina 
sinnens fulla bruk och förmögen att ta ett så avgörande beslut. Detta är ett ämne som behöver 
diskuteras både inom professionen, på Socialstyrelsen och i Riksdagen för att stifta lagar så 
att personal som arbetar med patienter som vägrar livsavgörande vård ska veta hur de ska 
agera i en sådan situation. 

Av resultatet framgår hur viktigt det är att tillgodose patientens vilja att undvika plågsam 
behandling. Patienterna vägrade behandlingen som rekommenderades på grund av det 
sjukdomstillstånd de hade och att behandlingen skulle vara påfrestande för dem. Patienterna 
orkade inte leva längre med denna plågsamma behandling. En patient kan redan långt innan 
själva vårdtillfället ha tagit ett beslut om att inte vilja ha någon behandling även om detta 
skulle leda till döden (Camden, 2009). Enligt Dahlberg et al. (2003) kan en sjuksköteska som 
arbetar utifrån ett livsvärldsperspektiv sätta sig in i patienten situation. Är det då rätt av en 
sjuksköterska att säga att patienten har fel i sin egen uppfattning och insikt i sjukdomen och 
att beslutet är fel. Orlando (1990) menar att förståelse för patientens livsvärld och lidande är 
viktig. Detta är den största och grundläggande delen i sjuksköterskans arbete tillsammans med 
uppbyggandet av en relation med patienten. (Orlando, 1990). Om patienten själv får avgöra 
om denne ska ta emot behandling finns ingen risk att sjuksköterskan eller annan vårdpersonal 
kränker patienten. Samtidigt kan patienten i en dialog med sjuksköterskan diskutera och få ett 
annat perspektiv på vad behandlingen skulle innebära. 

Resultaten i denna studie visar att patientens bristande förmåga att ta till sig information utgör 
en betydande orsak till varför patienten vägrar behandling. Sjuksköterskan behöver veta om 
patienten är beslutskompetent och har förmåga att ta till sig den information som 
sjuksköterskan ger patienten. Broström och Johansson (2012)  hävdar att det finns personer 
som kan uttrycka en vilja men som inte kan se konsekvenserna av sina beslut och därför är 
mer eller mindre beslutsoförmögna. Sjuksköterskan behöver därför kunna bedöma om 
patienten är beslutskompetent, men frågan är hur detta ska gå till. En patient som är 
medvetslös eller nyfödd, kan helt uppenbart inte ta till sig information och bearbeta den. En 
patient med demenssjukdom kan däremot stundtals vara helt klar och i nästa stund oförmögen 
att förstå. Detta gör det svårt för sjuksköterskan att bedömma beslutskompetens.  

Av resultaten framgår att sjuksköterskans agerande vid vårdvägran grundas i dennes syn på 
vad som är bäst för patienten. Av tradition och eventuell okunskap förekommer att 
vårdpersonal går emot patientens vilja, framför allt vid vård av patienter som inte är 
beslutskompetenta. En kvinna som bedömts vara beslutskompetent kan ändå vägra hjälp med 
nedre hygien och lägesändringar (Dudzinski & Shannon, 2006). Enligt Lilja Andersson 
(2012) är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter att värna om delatighet och 
självbestämmande. Socialstyrelsen (2005) anger att sjuksköterskan ska minska eventuellt 
lidande genom att vidta relevanta åtgärder. Lidande kan vara att som patient ligga i sin egen 
avföring och urin och samtidigt känna smärta i de trycksår som förvärvats. Lidande upplevs 
även att bli vänd i sängen och få hjälp med den nedre hygienen. Enligt Sarvimäki och 
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Stenbock-Hult (2008) ska sjuksköterkans agerande göra patienten gott och inte skada den 
enligt den altruistiska grund som sjuksköterskan arbetar utifrån. Men frågan är då vad det är 
att göra gott för patienten i det här fallet. När en sjuksköterska på ett paternalistiskt sätt går in 
och bestämmer vad som är bäst för patienten, utan att denne har något att säga till om, kan 
detta anses socialt accepterat (Dudzinski & Shannon, 2006). Sjuksköterskan behöver ha 
förståelse för patientens livsvärld och lidande i vårdsituationen (Orlando, 1990). Om patienten 
får ligga kvar i sin egen avföring ökar lidandet, eftersom mängden avföring och urin bara ökar 
hela tiden, samtidigt som trycksåren förvärras och därmed också smärtan, vilket leder till att 
patienten skulle lida ända in i döden. Om patienten blev vänd och fick hjälp med att avlägsna 
urin och avföring skulle smärtan av trycksåren bli mindre samtidigt som smärtan vid 
vändningen skulle plåga patienten. Det är svårt för sjuksköterskan att fatta beslut om hur hon 
ska handla i en sådan situation, där det oavsett hur hon eller han agerar blir fel. Om 
sjuksköterskan låter patienten ligga kvar kan anhöriga och andra människor som kommer i 
kontakt med patienten göra en anmälan om vanvård (SFS 2010:659). Om sjuksköterskan 
hjälper patienten med vändningar och nedre hygien kan det tolkas som ett övergrepp och även 
detta kan föranleda anmälan.  

Resultaten visar på att sjuksköterskan behöver visa erkännande av patientens möjligheter till 
självbestämmande och att det bygger på sjuksköterskans förståelse av patientens vårdvägran. 
Patienten har idag en allt större delaktighet i sin vård (Sahlsten et al., 2008). Dock finns det 
fara för att patienten inte orkar upprätthålla sin rätt till självbestämmande (Sarvimäki & 
Stenbock-Hult, 2008). Om självbestämmanderätten praktiserats till fullo hade patienten haft 
hela sin säng full av avföring, något som att patienten förmodligen inte ville ha. Orlando 
(1990) beskriver att patientens beteende skapar en reaktion hos sjuksköterskan där hon 
bedömer om någon åtgärd behöver vidtas. Men frågan är då hur sjuksköterskan ska hantera en 
patient som inte är beslutskompetent, som till exempel lider av demenssjukdom. Hur hanteras 
en situation där en patient till fullo är medveten om att den lever i misär? En patient som har 
fått avföring eller urin på sina kläder men inte vill ha hjälp med tvätt och klädbyte, löper risk 
att drabbas av sår som orsakas på grund av att avföringen och urinen fräter. Utöver detta 
riskerar patienten att bli socialt isolerad, eftersom det i vårt samhälle inte är accepterat att ha 
det så. Om patienten får hjälp mot sin vilja, kränks patientens integritet och patienten får inte 
utöva det självbestämmande som denne enligt lag har rätt till. Det dilemma som uppstår när 
patientens välbefinnande råkar i konflikt med patientens självbestämmande är en svår 
prövning för sjuksköterskan. 

Resultaten visar på att det i Storbritannien finns lagstiftning om beslutskomptens som 
tillämpas. Denna lag, som infördes år 2005, är en lag som gör det möjligt för vårdpersonalen 
att bedöma beslutskompetensen hos patienter (Best, 2010; Griffith & Tengnah, 2011). Enligt 
Klemme Nielsen (2012) finns det idag ingen lagstiftning som klargör hur vuxna, 
beslutsoförmögna patienter ska bemötas. Klemme Nielsen (2012) anger att studenter frågar 
hur de ska agera för att inte bryta mot rådande lagstiftning.  Författaren ger svaret att än så 
länge får studenterna besluta så genomtänkt, välinformerat och öppet de kan, men att de 
troligtvis kommer att bryta mot lagen ändå. Om den lagstiftning om beslutskompetens som 
finns i Storbritannien skulle införas och tillämpas i Sverige skulle det till viss del göra det 
lättare för sjuksköterskan. Samtidigt finns det ingen möjlighet för sjuksköterskan att göra 
något mot patientens vilja även om åtgärden bedöms som nödvändig. 

Av resultatet framgår att ett sätt är att hantera behandlingsvägran är i lagens rum. Ett sätt kan 
vara att patienten får skriva på ett dokument som anger att den vägrar den behandling som 
hälso- och sjukvården bedömer vara livsavgörande, exempelvis att ta emot blodtransfusion. 
Sjukhuset som patienten vårdas på vill på detta sätt frånta sig ansvaret för patientens beslut 
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(Pacsi, 2008). Om sjukhuset hade gått emot patientens vilja hade hon fått fortsätta att leva sitt 
liv och uteslutits av Jehovas Vittnen (Helader & Johansson, 1987). Är det i fall, där den 
enskilda personen inte vill ha livsavgörande behandling, rätt att lagstifta att den enskilda 
personen måste ta emot behandling som den absolut inte vill ha? Om det skulle vara 
lagstadgat skulle den enskilda individen inte ha möjlighet att uttrycka någon egen vilja eller 
ha möjlighet att påverka sitt liv. När patienterna vägrar behandling, och undertecknar ett 
dokument kan vårdgivaren bevisa att behandling erbjudits som hade gjort att patienten hade 
överlevt. Det kan vara förståeligt att de som bär ansvar för patientens död vill kunna bevisa 
sin oskuld. Men ska verkligen patienten behöva utstå att skriva på ett papper då den är så 
allvarligt sjuk och kanske på väg att dö?  

Konklusion och praktiska implikationer 
Denna studie har bidragit med kunskaper om att sjuksköterskors dilemma beror på patientens 
grund till vårdvägran, sjuksköterskans förståelse av patientens vägran av vårdinsatser och den 
motsägelsefulla lagstiftningen. Patientens grund till vårdvägran orsakades av religiösa 
övertygelser, önskan att få dö, undvikande av plågsam behandling och patientens bristande 
förmåga att ta till sig information. Sjuksköterskans agerande vid vårdvägran och patientens 
möjligheter till självbestämmande har visat sig bero på sjuksköterskans förståelse av 
patientens vägran av vårdinsatser. Lagstiftning om beslutskompetens, som skett i 
Storbritannien och behandlingsvägran i lagens rum har varit nödvändig eftersom det råder en 
motsägelsefull lagstiftning om hur patienter som nekar vård ska hanteras.  

Denna studies resultat har bidragit till en ökad insikt om ett etiskt svårt ämne och att det 
behövs tydligare riktlinjer och lagstiftning i ämnet. De huvudsakliga fynden i studien visar att 
sjuksköterskan behöver förstå varför patienten vägrar behandling och vikten av att patienten 
har förmåga att ta till sig information. Sjuksköterskan behöver också reflektera över sin egen 
förståelse av patientens behandlingsvägran och hur hon eller han ger patienten möjlighet att 
använda sin självbestämmanderätt.  

Resultaten kan användas i utbildning av studenter på sjuksköterskeprogrammet och av redan 
yrkesverksamma sjuksköterskor, men även till undersköterskor, socionomer och andra som 
kommer i kontakt med patienter. Studiens resultat kan användas på arbetsplatser för att ta upp 
och resonera kring svåra situationer som råder där. Studien kan även användas som grund till 
vidare forskning inom ämnet. Mer forskning och en ökad samstämmighet behövs för att 
kunna möjliggöra för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att bedöma om patienten är 
beslutskompetent. Till exempel behövs mer forskning om hur sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal ska hantera patienter med olika religioner och hur patienterna upplever 
vårdpersonalen när de föreslår behandling som går emot patientens religion.  
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Översikt av analyserad litteratur 
Titel, 
Författare, publikationsår 

Problem och syfte Metod Huvudsakligt resultat Kvalitetsgranskning 

Introducing enteral 
nutrition support: etichal 
considerations.  
Best, C,. (2010). 

Två fall med stroke med två olika 
utgångslägen. Där den ena 
patienten kunde föra sin egen talan 
om sin behandlingsvägran om 
nutritionsbehandling medan den 
andra inte kunde detta. 
 
Syftet med artikeln är att analysera 
och diskutera det etiska problemet 
som sjuksköterskan står inför då 
patienter med stroke kan bli 
särbehandlade under behandlings- 
processen, där någon släkting eller 
godman fört deras talan.  
 

Fallstudie Det beslutsfattandet kring en 
bestämmelse 
av nutritionsbehandling kan 
vara en utmaning. Speciellt när 
en konflikt uppstår. Då det blir 
nödvändigt att undersöka de 
många etiska och juridiska 
frågor. Sjuksköterskan har en 
viktig roll i denna process då 
hon ska säkerställa patientens 
bästa.  
 
 

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 

Competent patients' refusal 
of nursing care.  
Dudzinski, D., & Shannon, 
S. (2006).  
 

Multisjuk patient som är 
sängbunden och har fått trycksår 
men inte vill få hjälp med vändning 
och hjälp med byte av 
inkontinenshjälpmedel, på grund av 
smärta. 
  
Syftet med studien är att inte bara 
belysa medicinska aspekter utan 
även den grundläggande 
omvårdnaden. 
  

Fallbeskrivning 
efter 
observation 

Sjuksköterskan har ett stort 
ansvar, då hon ansvarar för 
patientens hälsa, men får 
samtidigt inte bryta mot lagen 
eller etiska principer.  
 
Det behövs mer forskning och 
upplysning i ämnet, då inte 
finns tydlig lagstiftning och 
därför behöver åskådliggöras 
mer. 
 

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III.  

Bilaga II 
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Titel, 
Författare, publikationsår 

Problem och syfte Metod Huvudsakligt resultat Kvalitetsgranskning 

Ethical realities of bariatric 
nursing: a case study 
approach to real-world 
dilemmas: part 2: 
paternalism--recognizing 
the tension between 
beneficence and autonomy. 
Camden, S. (2009). 
 

Överviktiga patienter som på grund 
av sin övervikt fått hälsotillstånd 
där deras liv är i fara om inte 
åtgärder vidtas. Patienterna vill inte 
ta emot den hjälp som vården 
erbjuder.  
 
Syftet är att belysa sjuksköterskans 
svårigheter när livsavgörande 
beslut tas.  
 
 
 

Fallbeskrivning 
efter 
observation 
och 
upplevelser 

Sjuksköterskans uppgift i 
bariatrisk vård är att hjälpa 
patienten att hitta sig själv och 
hjälpa den i beslutsprocessen i 
de val den ska göra  
 
Sjuksköterskan kan inte längre 
agera på ett paternalistiskt sätt 
mot patienten.  

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 

Case study: an ethical 
dilemma involving a dying 
patient. 
Pacsi, A. (2008). 
 

En kvinna som är gravid i 32:a 
veckan behöver blodtransfusion 
efter att ha krockat med sin bil. 
Kvinnan vägrar ta emot blod på 
grund av att hennes tro, då hon är 
Jehovas Vittne. 
 
Syftet är att belysa sådana 
situationer, då det inte finns 
riktlinjer för hur situationen ska 
hanteras.  
 
 
 
 
 
 

Fallbeskrivning 
efter 
upplevelse 

Sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal kan inte motsätta 
sig patientens vilja, utan 
behöver respektera dess 
autonomi. 

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 
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Titel, 
Författare, publikationsår 

Problem och syfte Metod Huvudsakligt resultat Kvalitetsgranskning 

Ethical considerations of 
refusing nutrition after 
stroke. 
Sandman, L., Bolmsjö, I., & 
Westergren, A. (2008). 
 

Flera olika vårdsituationer där 
patienter som genomgått en stroke 
vägrar nutritions tillförsel via sond. 
 
Syftet med artikeln är att analysera 
och diskutera det etiska problemet 
då patienter med stroke nekar 
nutritionsbehandling. 
 

En normativ 
analys genom 
litteratur, 
kliniska fall 
och 
författarnas 
upplevelser.  

Studiens resultat visar på att 
patienter som genomgått en 
stroke behöver information och 
möjlighet att uttrycka sin vilja 
för att känna sig motiverad att 
genomföra behandling med 
nutritionssonder. 

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 

Stopping eating and 
drinking: this is one option 
for 'decisionally capable' 
adults who wish to hasten 
dying. What are the ethical 
and legal implications for 
nurses? 
Schwarz, J. (2009). 
 

En nästan hundraårig kvinna 
önskar få ”somna och inte vakna 
upp igen”. Hon inte finner sitt liv 
meningsfullt längre eftersom hon 
inte kan göra saker som hon 
brukade förr eftersom hon är så 
sjuk. Kvinnan är beslutskompetent.   
 
Syftet med artikeln är att 
åskådliggöra den svåra situation 
som infinner sig när patienten 
önskar dö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patientfall efter 
författarens 
egna 
upplevelser.  

Patientens enda sätt att själv 
kunna styra över när den 
kommer dö är att sluta äta och 
dricka; patienten kan inte få 
någon medicin för att kunna 
somna in eftersom 
lagstiftningen ser ut som det 
gör.  

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 
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Titel, 
Författare, publikationsår 

Problem och syfte Metod Huvudsakligt resultat Kvalitetsgranskning 

When the Patient Says No. 
Soriano, M., & Lagman, R. 
(2012). 
 

En 48-årig multisjuk kvinna, med 
bland annat hjärntumör. Hon 
föreslås få strålbehandling, men 
vägrade ta emot det på grund av 
skräck efter andra tidigare 
behandlingar.  
 
Syftet med artikeln är att illustrera 
hur en svårt sjuk patient inte önskar 
vård när den  enligt vårdpersonal 
och anhöriga borde ta emot 
behandling.  
 

Fallstudie Behovet av att fastställa 
beslutskompetens är stor när 
vägran av behandlingen kan 
leda till döden. 

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 

Determining a patient's best 
interests 
Griffith, R., & Tengnah, C. 
(2011). 
 

En kvinna som födde tvillingar 
behövde blodtransfusion, men 
vägrade att ta emot det, på grund av 
religiösa skäl då hon var Jehovas 
Vittne.  
 
Syftet är att beskriva svårigheter i 
etik och juridik när patienter nekar 
behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallstudie Det är viktigt att sjuksköterskor 
håller sinnet öppet om 
patientens beslutsfattande. Det 
är viktigt att lyssna på 
patientens önskemål och känsla 
och uppfylla dessa om de inte 
irratioller, opraktiska eller 
bryter mot lagen.  
 

Granskad enligt Fribergs 
(2006) frågor, som finns i 
Bilaga III. 
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Frågor vid granskning av artiklar enligt Friberg (2006) 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 
i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur analyserades data? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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