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SAMMANFATTNING 
 
Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitet för personer med livshotande kronisk sjukdom 
och dess närstående. De fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på är symtomkontroll, 
kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Sjuksköterskor inom palliativ vård har till 
uppgift att tillsammans med teamet förebygga, observera, behandla och lindra symtom för 
både patient och närstående. Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som 
påverkar kroppens alla muskler. Nedsatt andningsfunktionen hos personer med ALS leder till 
hypoventilation vilket kan behandlas med ventilatorstöd med noninvasiv ventilator via näs- 
eller helmask och trakeostomiansluten invasiv ventilator. Sjuksköterskan har ett ansvar att 
stödja personen med ALS att bevara sin autonomi, värdighet och livskvalitet samt stödja 
närstående som ofta även är vårdare. Behandling för att ersätta livsnödvändiga funktioner, 
såsom andning, som ges i syfte att bevara liv vid ett livshotande tillstånd innebär en 
livsuppehållande behandling. Rätten att neka behandling är lagstadgad i Sverige likaväl som 
rätten att avsäga sig pågående behandling. Studiens resultat diskuteras mot Katie Erikssons 
teorier om vårdlidande. 
 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av avslutande av 
ventilatorbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros inom palliativ vård 
 
Metoden som använts var en intervjustudie med kvalitativ ansats. 
Tio sjuksköterskor intervjuades med avseende på deras erfarenheter av att avsluta 
ventilatorbehandling. En kvalitativ analys med induktiv ansats användes för att få fram både 
latent och manifest data. 
 
Resultatet presenteras under två teman. I temat att göra resan från oro och rädsla till trygghet 
beskrivs att sjuksköterskorna inför att avsluta ventilatorbehandling kunde känna rädsla och 
oro men att avslutet i de allra flesta fall uppfattades ett värdigt avslut där sjuksköterskan 
lindrade lidande. Vidare presenteras faktorer som kan minska erfarenheten av oro och rädsla. 
Under detta tema återfinns kategorierna att praktiskt förbereda inför avslut, att stänga av 
ventilatorbehandling samt förberedelse och bearbetning. I temat att balansera de egna 
känslorna som uppstår framkommer sjuksköterskans känslor av ansvar och hur de förhöll sig 
till detta ansvar. I detta tema belyser sjuksköterskorna vad de upplever är vårdens 
helhetsansvar, att det finns ett informationsansvar samt att de känner ett personligt ansvar mot 
personen som vill avsluta ventilatorbehandling. Under detta tema finns kategorierna 
teamarbete på olika nivåer, att förhålla sig till ansvar och målet med vården.   
 
Slutsatser som kan dras är bland annat; att närvara vid avslut av livsuppehållande 
ventilatorbehandling kan skapa känslor av oro och rädsla men förberedelser och planering kan 
göra erfarenheten positiv. Det finns en trygghet i rutiner och att använda redan befintlig 
erfarenhet för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i avslutssituationen. 
 
Nyckelord  
Amyotrofisk lateralskleros, ventilatorbehandling, livsuppehållande behandling, sjuksköterska, 
erfarenhet 
 



   

 

ABSTRACT 
 
Palliative care means to improve quality of life for people with a life-threatening chronic 
illness and their family. The four cornerstones on which palliative care rests are symptom 
control, communication, team work and support for family. Nurses in palliative care have the 
task, together with the palliative team, to prevent, observe, treat and alleviate symptoms for 
both patient and their family members. The need for palliative care to be adapted for people 
with neurological disease, which includes amyotrophic lateral sclerosis (ALS), has only been 
noticed in recent years. For people with ALS, there can be advantages with an early contact 
with palliative care providers. Nurses in palliative care has a challenge to support the person 
with ALS in order to preserve autonomy, dignity and quality of life, and to support relatives. 
  
Amyotrophic lateral sclerosis is a collective term for several motor neuronal diseases where 
the most common form is classical amyotrophic lateral sclerosis. Reduced respiratory 
function in people with ALS lead to hypoventilation, which van be treated with ventilator 
support. Treatment may be either non-invasive ventilator via nasal or whole mask and with 
invasive ventilation via tracheostomy. Life-sustaining treatment means to replace vital 
functions, such as breathing, to preserve life in a life-threatening condition. The right to refuse 
treatment is statutory in Sweden as well as the right to renounce ongoing treatment. The 
results of the study are discussed against Katie Eriksson's theories of suffering of care. 
  
The aim of the study was to investigate nurses' experiences of withdrawal of ventilator 
treatment for patients with amyotrophic lateral sclerosis in palliative care. 
  
The method used was an interview study with qualitative approach. Ten nurses were 
interviewed for their experience regarding withdrawal of ventilator treatment. A qualitative 
analysis with inductive approach was used to obtain both latent and manifest data. 
  
The result is presented under two themes. In the theme of making the journey from worry and 
fear to security, it is described that the nurses before withdrawal of ventilator treatment could 
feel fear and anxiety, but that in most cases the conclusion was perceived as a worthy 
termination of treatment where the nurse alleviated suffering. Furthermore, factors are 
presented that can reduce the experience of concern and fear. Under this theme are the 
categories to practically prepare for withdrawal, to turn off ventilator treatment and 
preparation and processing. In the theme of balancing their own feelings that arise, the nurse's 
feelings of responsibility emerge and how they relate to this responsibility. In this theme, the 
nurses highlight what they feel is the overall responsibility of caregivers, that there is an 
information responsibility and that they feel a personal responsibility towards the person who 
wants to terminate the ventilator treatment. Under this theme are the categories team work at 
different levels, to relate to responsibility and the aim of the care. 
 
Conclusions that can be drawn include; attending withdrawal of life-sustaining ventilator 
treatment can create feelings of concern and fear, but preparation and planning can make the 
experience positive. Security can be found in routines and using already existing experience, 
which can make nurses feel safe in the withdrawal situation. 
 
Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, ventilator treatment, life support treatment, nurse, 
experience 
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INLEDNING 
Det var år 2010 som Socialstyrelsen gick ut med ett förtydligande om avseende patientens 
rätt att avsluta ventilatorbehandling. I förtydligandet framgick även att patienten har rätt till 
adekvat symtomlindring, exempelvis sedering i samband med att behandlingen avslutas. 
När den här uppsatsen skrivs är det nio år sedan detta förtydligande skrevs. Trots att det 
gått nio år så kan frågan om att avsluta ventilatorbehandling fortfarande väcka känslor och 
reaktioner.   
 
Personer som lever med amyotrofisk lateralskleros (ALS) kan erbjudas 
ventilatorbehandling när den egna andningen inte är tillräcklig. Sjuksköterskor har ett 
tydligt professionellt ansvar i vården av dessa personer och bidrar till en patientsäker vård. 
Idag ställs sjuksköterskor allt oftare inför etiska dilemman, bland annat avseende 
livsuppehållande behandlingar ex. ventilatorbehandling. Sjuksköterskors erfarenheter 
avseende att avsluta ventilatorbehandling för personer med ALS är en viktig komponent i 
att utveckla denna del av vården. Författarna till föreliggande arbete arbetar inom vård där 
de möter personer med ALS som behandlas med ventilator och har i sitt arbete funnit att 
det saknas kunskap och dokumenterad erfarenhet kring de svåra etiska frågor som kan 
uppstå i relation till livsuppehållande behandling. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Världshälsoorganisationen (Världshälsoorganisationen [WHO], 2002) definierar palliativ 
vård som ett förhållningssätt för att förbättra livskvalitet hos den som är obotligt sjuk och 
dennes familj. Den palliativa vården arbetar för att lindra lidande genom att förebygga eller 
tidigt identifiera symtom och behandla dessa utifrån psykisk-, fysisk-, social- och 
existentiell karaktär. Med utgångspunkt i WHO:s definition menar Beck-Friis och Strang 
(2012) att den palliativa vården vilar på de fyra hörnstenarna symtomkontroll, 
kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Utifrån dessa hörnstenar är målet för den 
palliativa vården är att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom bland annat existentiellt 
stöd och symtomlindring i livets slutskede (Regionala cancercentrum i samverkan [RCC], 
2016). Trots att teamarbetet är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård visar Klarare, 
Lund Hagelin, Fürst och Fossum (2013) att det inte är ovanligt att sjuksköterskor som 
arbetar inom specialiserad palliativ vård i hemmet saknar formell utbildning om 
teamarbete. 
  
Människor som är i behov av vård beskrivs med olika begrepp inom befintlig litteratur och 
forskning. Begrepp som förekommer är exempelvis patient (Andersen et al., 2018; RCC, 
2016), människor i behov av vård och enskild individ (Svensk sjuksköterskeförening 
[SSF], 2017). I detta självständiga arbete kommer författarna att använda begreppet 
person. Palliativ vård ska erbjudas till alla personer med livshotande sjukdomar oavsett 
diagnos men är sprungen ur vården av personer med cancersjukdom. Sjukdomstillstånd 
som lyfts fram utöver cancersjukdom är bland andra hjärtsvikt, kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) och neurologiska sjukdomar. Personer som har behov av palliativ 
vård ska kunna erbjudas detta oavsett vårdkontext (RCC, 2016). Palliativ vård kan ske på 
två nivåer; allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. Den allmänna palliativa 
vården ges till personer vars vårdbehov kan tillgodoses av vårdpersonal med 
grundläggande kompetens inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011a). För att palliativ 
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vård skall kunna ges som en integrerad del av vården för grundsjukdomen menar Robinson 
och Halloway (2017) att palliativ vård skall kunna erbjudas även av personal som arbetar 
inom andra specialistområden, exempelvis neurologi. Specialiserad palliativ vård innebär 
att personens vårdbehov är av komplex karaktär och kräver ett multiprofessionellt team 
med fördjupad kunskap inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011b). 
  
Professionellt omvårdnadsansvar inom palliativ vård 
Primära fokus för sjuksköterskans professionella ansvar är alltid i första han riktat till 
människor i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 
Specialistsjuksköterskor inom palliativ vård har som uppgift tillsammans med vårdteamet 
att förebygga, upptäcka, behandla och lindra symtom. Specialistsjuksköterskan inom 
palliativ vård ska också ha förmåga att se kulturella, religiösa, andliga eller existentiella 
omvårdnadsbehov samt stödja personen i dess förändrade livssituation (Sektionen 
sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO] & SSF, 2019).  
 
Inom palliativ vård är andningssvårigheter ett vanligt symtom och att andnöd är utmanande 
för personen och ger både en fysisk och psykisk påverkan (Gillon och Clifton, 2019). 
Pickstock (2017) beskriver att andningsbesvär påverkar livskvaliteten negativt. 
Andningsbesvär hos personer som vårdas inom palliativ vård kan bero på exempelvis 
motorneuronsjukdomar, anemi eller ökat muskulärt andningsarbete (Pickstock, 2017). 
Andningsbesvär kan behandlas med både farmakologiska och icke-farmakologiska insatser 
(Gillon & Cliffon, 2019). I en internationell studie beskriver Lindqvist et al. (2012) icke 
farmakologiska insatser som görs för personer under livets sista dagar eller timmar. Under 
denna tid beskriver sjuksköterskorna att de strävar efter att ge den döende personen allt hen 
vill ha. Åtgärder som beskrivs är att den egna kudden används och de ställer fram tofflorna 
vid sängen även om de vet att personen inte kommer kunna gå igen. De insatser som 
identifierade av Lindqvist et al. (2012) grupperades i nio grupper, där de mest 
framträdande var genomföra eller avstå från att genomföra fysisk omsorg och 
kroppskontakt, organisera, planera och utvärdera vården, genomföra riter eller ritualer runt 
död och döende samt att lyssna på, prata med närstående och patient samt att visa 
förståelse. Omvårdnadsåtgärder som beskrivs berör att skapa bekvämlighet, såväl fysiskt 
exempelvis genom att släta ut veck på lakan, som psykiskt exempelvis att hålla i eller 
stryka över patientens hand (Lindqvist et al., 2012). Sand och Strang (2014) beskriver att 
existentiell ensamhet ofta uppkommer i samband med svår sjukdom eller vid döende. 
Existentiell ensamhet kan beskrivas som en känsla av djup ensamhet trots att personen som 
upplever detta är tillsammans med människor hen litar på. Existentiell ensamhet kan skapa 
ett existentiellt omvårdnadsbehov. Björklund (2012) beskriver att närvaro är en 
betydelsefull omvårdnadsåtgärd och att vara hos den sjuka personen i en svår situation kan 
i sig vara lindrande. Närvaro, lyssnande och förståelse var även återkommande insatser 
som beskrevs av Lindqvist et al. (2012). Enligt Cronfalk et al. (2009) har fysisk beröring i 
form av mjuk massage visat motverka känslor av existentiell-, fysisk- och social ensamhet. 
Vidare bidrog mjuk massage till att skapa en känsla av frihet från sjukdom och den svaga 
kroppen samtidigt som personens individuella värde bekräftades (Cronfalk et al., 2009).  
  
Sjuksköterskan alltid har ett moraliskt ansvar för de bedömningar och beslut som fattas 
inom ramen för det professionella ansvaret (SSF, 2017). Vidare menar SSF att 
sjuksköterskor ställs inför allt fler och svårare etiska situationer, bland annat rörande 
delaktighet, organdonation, prioriteringar av vårdåtgärder och integritet. Mehlis et al. 
(2018) beskriver att sjuksköterskor, inom onkologisk vård, ger uttryck för etisk stress när 
de upplever att den sjuke personens livskvalitet är låg. Etiska dilemman som 
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sjuksköterskor inom palliativ vård möter specifikt i vården av personer med ALS beskrivs 
av Blomsjö (2013) som menar att etisk svåra situationer bland annat kan uppstå i relation 
till vad patienten önskar och vad närstående upplever som lämpligt. Detta exemplifieras av 
Blomsjö (2013) genom patientens vilja att vårdas i hemmet, men att närstående upplever 
oro för vad som kan hända när patienten är ensam. Detta etiska dilemma rör patientens 
autonomi och rätt till delaktighet i sin egen vård kontra att göra gott och är en situation 
som sjuksköterskor som vårdar personer med ALS ställs inför. 
  
Närstående inom palliativ vård 
Som tidigare beskrivits är stöd till närstående en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård 
(Beck-Friis och Strang, 2012). McIntyre och Lugton (2005) beskriver att när en 
familjemedlem blir svårt sjuk så påverkas hela familjens dynamik. Med familj avses då de 
personer som den sjuka personen själv beskriver som familj. Genom en systematisk 
litteraturöversikt visar Andershed (2006) att det förekommer flertalet olika benämningar 
för närstående. De olika benämningarna hade liknande innebörd, nämligen att kunna tala 
för den sjuka personen. I detta självständiga arbete kommer författarna att använda sig av 
begreppet närstående och menar då både så som McIntyre och Lugton (2005) definierar 
familj och så som Andershed (2006) beskriver närstående. Sand, Olsson och Strang (2010) 
beskriver att närstående har olika motiv för att delta i vården av en svårt sjuk 
familjemedlem. Motiv som beskrivs är kärlek, meningsskapande, en vilja att ge tillbaka 
men också känslor av skuld. Sand et al (2010) menar att närståendes upplevelse av börda 
kan lättas genom förståelse från sjuksköterskan för den komplexa situationen samt att 
sjuksköterskan adresserar detta i samtal. Eriksson, Somer och Lauri (2001) menar att 
närstående har ett behov av att sjuksköterskan ger både emotionellt och informativt stöd. 
Eriksson et al. (2001) menar att informativt stöd, till skillnad från emotionellt stöd, kan ges 
systematiskt. Sjuksköterskor bör därför ständig ha beredskap för att såväl identifiera behov 
som att ge emotionellt stöd när närstående behöver. 
 

Amyotrofisk lateralskleros 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är ett samlingsnamn för flera motorneuronsjukdomar. 
Ålder vid insjuknande är vanligtvis mellan 45-75 år och i Sverige diagnosticeras 220-250 
personer med sjukdomen varje år. Vid de allvarligaste fallen ses en överlevnad på två-tre 
år från första symtom (Socialstyrelsen, 2018). Det är vanligt att de första symtomen vid 
ALS är diffusa, exempelvis genom kramper eller svaghet i armar eller ben eller genom 
sluddrande tal (Capriotti, Donnelly, & Brissenden, 2018). I dagsläget har inga biomarkörer 
som visar på ALS identifierats, varför diagnosering sker genom att utesluta andra 
sjukdomar och på bas av kliniska symtom (Capriotti, Donnelly, & Brissenden, 2018). Då 
diagnostisering sker på detta vis är det vanligt att det kan ta upp till 12 månader från 
symtomdebut till diagnostisering. Faktorer som tyder på kortare överlevnad från 
diagnostillfälle är hög ålder, tidiga bulbära symtom och tidig påverkan av 
andningsmuskulaturen (Kiernan et al, 2011). En ökning av antalet personer som 
diagnostiseras med sjukdomen har observerats under de senaste decennierna och detta tros 
bero på bättre diagnostiska verktyg och en åldrande befolkning (Socialstyrelsen, 2018). 
  
Den vanligaste formen av ALS är klassisk amyotrofisk lateralskleros, vidare finns 
progressiv spinal muskelatrofi, progressiv bulbär pares, pseudobulbär pares och primär 
lateral skleros (Socialstyrelsen, 2018). Samtliga av dessa sjukdomar är progredierande och 
bryter ned motoriska nerver. Vid klassisk ALS påverkas övre motorneuron, nedre 
motorneuron och pyramidbanesystemet parallellt medan vid de andra varianterna av 
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sjukdomen sker nedbrytningen antingen i övre eller nedre motorneuronen och på neuron 
som påverkar olika delar av kroppen. När sjukdomen progredierat till ett visst stadie så har 
samtliga av sjukdomarna en liknande bild som vid klassisk ALS. Personer med ALS 
avlider oftast av andningsbesvär orsakade av nedsatt funktion i andningsmuskulaturen 
vilket leder till en ansamling av koldioxid i blodet, (Socialstyrelsen, 2018) eller aspiration 
vilket leder till infektioner i luftvägen (Andersen et al., 2012). I sent stadium av ALS 
förlorar personen mer och mer av sin kommunikationsförmåga och självständighet och 
vårdbehovet ökar (Connolly, Galvin & Hardiman, 2015). 
  
Då det saknas behandling som botar sjukdomen är ett palliativt förhållningssätt rimligt 
redan från diagnostillfället. Behandlingen som erbjuds bör fokusera på symtomlindring och 
att bibehålla livskvalitet (Connolly, Galvin & Hardiman, 2015).  
  
Palliativ vård för personer med amyotrofisk lateralskleros 
Inom den palliativa vården har behovet av anpassad vård för personer med neurologiska 
sjukdomar, däribland ALS, uppmärksammats på senare år (RCC, 2016). Enligt RCC 
(2016) är det vanligt att personer med ALS önskar vårdas till livets slut i det egna hemmet. 
Med grund i att personer med ALS har stora och komplexa vårdbehov kan hemmet behöva 
anpassas för att vården ska vara genomförbar. Oavsett var personen önskar vårdas så kan 
den palliativa vården följa med då specialiserad palliativ vård och allmän palliativ vård kan 
erbjudas inom både öppenvård och slutenvård (Socialstyrelsen 2011a; Socialstyrelsen, 
2011b).  
  
European federation of neurological societies (EFNS) menar att ett palliativt 
förhållningssätt bör inkluderas i vårdplaneringen för personer med ALS redan i samband 
med diagnostillfället (Andersen et al., 2012). Vidare föreslås att kontakt med specialiserad 
palliativ vård etableras tidigt. Både Andersen et al. (2012) och RCC (2016) menar att 
vården för personer med ALS bör ske i nära samarbete mellan neurologisk- och palliativ 
specialitet. Det kan vara en fördel att tidigt i sjukdomsförloppet lyfta frågor om hur 
personen med ALS önskar att vården ska planeras under sjukdomsförlopp och i livets slut, 
det ger ett bättre samarbete mellan personen med ALS och vårdgivare. Levi et al. (2017) 
menar att vetskap om patientens önskemål ger också större trygghet för vårdpersonal i de 
beslut som fattas kring vården. 
  
Att leva med lång framskriden neurologisk sjukdom, exempelvis ALS, kan innebära olika 
palliativ vårdbehov som inte tillgodoses (Veronese et al., 2015). Begränsningar i vardagen 
till följd av förlust av fysiska förmågor kan vara besvärande. Personer som lever med ALS 
kan uppleva känslor av att bli övergivna av sjukvården och att det är svårt att be om hjälp 
(Veronese et al., 2015) 
 
Professionellt omvårdnadsansvar i palliativ vård för personer med Amyotrofisk 
lateralskleros  
Sjuksköterskor som möter patienter med ALS ställs inför utmaningen att stödja personen 
att bevara autonomi, värdighet och livskvalitet. Symtomlindring är en stor del i att 
bibehålla personens livskvalitet och att diskutera och planera för god symtomlindring i ett 
tidigt skede är viktigt (Andersen et al. 2012; Blomsjö, 2013). I och med att sjukdomens 
förlopp innebär förlust av kroppsliga funktioner kan en del hjälpmedel komma att behövas, 
det är av vikt att dessa finns tillgängliga då patientens behov eskalerar (Blomsjö, 2013). Att 
lyssna på personens berättelse och upplevelse av sina symtom, sällan beskriver patienten 
själva orsaken till symptomet utan upplevelsen den genererar, och att fånga upp denna 
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upplevelse tillsammans med kliniska bedömningar kan stödja sjuksköterskan i planering av 
vården (Ekman & Norberg, 2013). Enligt Blomsjö (2013) har närstående ofta en viktig roll 
i vården kring personer med ALS. Sjuksköterskan bör ge stöd och information till både 
personen med ALS och de närstående. I en situation där närstående blir mer och mer 
involverade i vården bör sjukvårdspersonalen vara medvetna om att närstående befinner 
sig i en situation där de är både vårdare och närstående vilket kan vara problematiskt. 
Personens ökade behov av stöd och hjälp när sjukdomen fortskrider är något som 
sjuksköterskan bör ha kunskap om för att kunna stötta personen och dess närstående. 
Sjuksköterskan bör även vara en öppen och ha beredskap för samtal kring existentiella 
frågor som uppkommer under sjukdomsförloppet (Blomsjö, 2013).  
  
Bassola, Sansone och Lusignani (2018) beskriver i sin intervjustudie att personer med ALS 
kämpar för att behålla sin autonomi och upplevelsen av förlust av densamma är svår. 
Vidare beskriver Bassola et al. (2018) att personer med ALS kämpar för att behålla 
kontroll och bevara identitet trots att de blir allt mer beroende av maskiner och personer i 
sin omgivning. Under sjukdomsförloppet omvärderar personen sina beslut vilket innebär 
att val som uttryckts tidigt i sjukdomsförloppet kan ha förändrats. Enligt Fullham et al. 
(2015) är vårdrelationen central för patientens förmåga till egenvård och att följa de 
behandlingsstrategier som sjuksköterskan föreslår. Att detta är viktiga aspekter för 
sjuksköterskan att ta i beaktande i vården av personer med ALS stärks även av Blomsjö 
(2013). Hogden, Greenfield, Nugus och Kiernan (2013) beskriver i en kvalitativ studie att 
vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, som arbetar med personer med ALS strävar efter 
att hjälpa dem att behålla sin autonomi. Personens rätt till och förmåga att fatta beslut över 
sin egen vård främjas även då vårdpersonal upplevde att personen inte var helt 
beslutsförmögen. Likaså uttryckte personer med ALS en önskan att vara beslutande i sin 
vård men med stöd av sjukvården (Hogden et al., 2013).  
  
Socialstyrelsen (2013) beskriver att det är viktigt för vårdens kvalitet att det finns ett 
utvecklat samarbete mellan vårdgivare. Detta synliggörs även i Lindqvist et al. (2012) där 
sjuksköterskor beskriver att samverkan och planering är återkommande uppgifter inom 
palliativ vård. I Sverige finns särskilda vårdteam så kallade ALS-team som besitter 
specialistkunskap. ALS teamen är multiprofessionella och består oftast av läkare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator. Dessa team kan vara ett 
stöd inte bara för personen som har ALS och dennes närstående utan även 
sjukvårdspersonal som arbetar med personen (Blomsjö, 2013). Hogden et al. (2013) 
beskriver att multidisciplinär vård genom samverkan mellan de vårdgivare som personer 
med ALS träffar ger möjlighet till en god vård. När sjukdomen progredierar är det viktigt 
att sjuksköterskan, och övriga vårdgivare, finns delaktig och kan stötta i beslut rörande 
behandlingar och vård i livets slut (Dreyer, Kirkegård Lorenzen, Schou & Felding, 2014; 
Niedermayer, Murn & Choi, 2018).  
  
Påverkad andningsfunktion för personer med amyotrofisk lateralskleros 
Andningsfunktionen hos personer med ALS blir nedsatt vilket leder till hypoventilation, 
detta på grund av degeneration av de nerver som styr andningsmuskulaturen 
(Socialstyrelsen, 2018). Morélot-Panzinia et al. (2018) visar på en korrelation mellan 
nedsatt livskvalitet och dyspné hos personer med ALS där nedsatt andningsfunktion leder 
till ökad ångest och rädsla.  Det är viktigt att symtom på nedsatt andning identifieras för att 
behandling ska kunna påbörjas (Niedermayer et al., 2018) men det är också viktigt att lyfta 
diskussion kring de olika behandlingsalternativ som finns (Andersen et al., 2012). 
Noninvasiv ventilation, NIV, är en behandlingsväg för att minska koldioxidhalten i blodet 
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(Andersen et al., 2012; Dreyer et al., 2014; Socialstyrelsen, 2018). Vidare beskrivs 
användning av NIV och trakeostomiansluten invasiv ventilation, TIV, som två alternativ 
för att underlätta symtomen av hypoventilation och förlänga livet (Andersen et al., 2012; 
Dreyer et al., 2014) 
  
Ventilatorbehandling 
NIV är förstahandsval vad gäller ventilatorbehandling för personer med ALS och har visat 
leda till längre överlevnad, ökad livskvalitet och anses vara en effektiv palliativ behandling 
för personer med ALS (Direyer et al., 2014; Georges, Morélot-Panzini, Similowski & 
Gonzalez-Bermejo, 2014; Niedermayer et al., 2018). När en person får behandling med 
NIV innebär det att personen använder en mask som täcker antingen näsa och mun eller 
bara näsa, vilken ansluts till en ventilator som tillser att personen erhåller adekvat 
minutventilation (Midgren, Jakobsson & Markström, 2016). Vid uppstart av behandling 
med ventilator är det främst nattlig hypoventilation som behandlas och ventilatorn används 
då endast nattetid (Andersen et al., 2012) 
  
Dreyer et al. (2014) visar att överlevnaden för personer med ALS signifikant ökar om 
personen erhåller behandling med NIV vilket stöds av Dorst, Behrendt och Ludolph 
(2018). Vidare visar Dorst et al (2018) att att symtom såsom dagtrötthet och dålig nattsömn 
minskar med NIV behandling. Dreyer et al. (2014) menar vidare att ytterligare förlängd 
överlevnad uppnås om NIV behandling övergår till TIV. Behandling med TIV aktualiseras 
först när NIV inte längre har önskad effekt på symtom relaterade till nedsatt 
andningsfunktion (Andersen et al., 2018; Connolly et al., 2015). Vid behandling med TIV 
finns olika modeller av trakealkanyler. För personer med svaghet i svalg och övre luftväg 
är det vanligast med en kanyl med kuff vilken blåses upp för att skapa ett tätt system där 
luften ventilatorn ger går ner i lungorna utan läckage till övre luftvägen, detta innebär att 
ingen luft passerar stämbanden och omöjliggör därför tal (Midgren, Jakobsson & 
Markström, 2016). 
  
Andersen et al. (2012) menar att TIV bör diskuteras i ett tidigt skede för att undvika att 
behandling sätts in i en akut situation där det inte är möjligt att diskutera behandlingen med 
den person behandlingen avser. Om person med pågående NIV behandling inte längre 
upplever tillräckligt god effekt av denna men inte önskar TIV eller där detta inte är 
lämpligt eller möjligt blir stödjande symtomlindring den fortsatta behandlingen (Connolly, 
et al., 2015). Om personen önskar TIV bör denna påbörjas i ett lugnt skede och föregås av 
god planering. Behandling med TIV lindrar symtom relaterade till andningen men 
grundsjukdomen påverkas inte utan progredierar på samma sätt som den hade gjort utan 
ventilatorbehandling. I samband med diskussion och planering för att påbörja TIV menar 
Niedermayer et al. (2018) att samtal om att avsluta ventilatorbehandling då den inte längre 
fyller någon funktion bör initieras. 
 

Att avsluta livsuppehållande behandlingar 
Efter att en kvinna år 2010 skrivit ett brev till Socialstyrelsen så utkom Socialstyrelsen med 
ett förtydligande (Socialstyrelsen, 2010) som beskrev rätten till symtomlindring i samband 
med att avsluta en livsuppehållande behandling. Nedan redogörs för både lagar och 
författningar som styr rätten att avsluta en livsuppehållande behandling och för befintlig 
evidens för att avsluta livsuppehållande ventilatorbehandling för personer med ALS. 
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Lagar och författningar 
Livsuppehållande behandling innebär enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 
2011:7, kap. 1, 2§) all typ av behandling som ges i ett livshotande tillstånd och syftar till 
att bevara liv. Ett livshotande tillstånd kan inträda såväl till följd av en olycka som till följd 
av en sjukdom. Socialstyrelsen (2011c) tydliggör att en behandling som stöder eller 
ersätter livsnödvändiga funktioner exempelvis andning, cirkulation eller födo- och 
vätskeintag är livsuppehållande behandlingar.  
  
Enligt Svensk författningssamling samling (Svensk författningssamling [SFS], 1974:152) 
kapitel 2 § 6 är samtliga svenska medborgare skyddade från kroppsliga ingrepp mot sin 
vilja. Detta grundlagsskydd innebär i praktiken att patienten har rätt att avsäga sig 
behandling. Vård som undantas från detta är patienter som vårdas under Lag (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) kapitel 3 §1 
tydliggörs att målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården skall bedrivas på ett sådant sätt att verksamheten bland annat 
uppfyller kraven på god kvalitet och hygienisk standard, att behov av kontinuitet och 
säkerhet tillgodoses och att patientens självbestämmande och integritet respekteras (SFS, 
2017:30 kap. 5 §1). Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) kapitel 3 § 1 har varje enskild 
patient har rätt att få individuellt anpassad information om bland annat det egna 
hälsotillståndet, vilka de tillgängliga metoderna för undersökning, vård och behandling är, 
när patienten kan förvänta sig att erhålla vård, hur vård- och behandlingsförfarandet 
förväntas se ut samt förväntade risker med mera.  
  
Om en patient ger uttryck för att den inte vill att en livsuppehållande behandling ska 
påbörjas, eller om patienten vill avbryta en pågående livsuppehållande behandling skall 
detta tas i beaktande (Socialstyrelsens föreskrifter [SOSFS] 2011:7, kap. 4, §1). I sådan 
händelse är det den fasta vårdkontaktens ansvar att försäkra sig om att patienten har fått 
individuellt anpassad information, enligt Patientlagen (2014:821, kap. 3, § 1-2). Vidare ska 
den fasta vårdkontakten bedöma patientens psykiska status och att patienten förstått den 
givna informationen, att patienten inser och kan överblicka konsekvenserna av sitt val, att 
patienten fått tillräcklig tid att göra sitt övervägande och att patienten står fast vid sitt val. 
Sammantaget utgör dessa bedömningar en samlad bedömning av hur till vida patienten är 
beslutskompetent (Socialstyrelsen, 2011c). Att patienten bedöms vara beslutskompetent är 
helt grundläggande för att patienten ska kunna fatta autonoma beslut om sin vård. Detta 
kompliceras av att det inte i svensk lagstiftning finns några bestämmelser av hur 
bedömningen avseende beslutskompetens ska gå till. Om patienten bedöms 
beslutskompetent och står kvar vid sitt önskemål om att avsluta eller inte påbörja 
livsuppehållande behandling ska den fasta vårdkontakten enligt SOSFS 2011:7 kapitel 4 §2 
rådslå med, minst, en annan legitimerad yrkesutövare. SOSFS 2011:7 kapitel 4 §3 
beskriver att den fasta vårdkontakten skall ta ställning i enlighet med patientens önskemål 
och avsluta behandlingen eller avstå från att påbörja den. Slutligen skall den fasta 
vårdkontakten enligt SOSFS 2011:7 kapitel 4, §4 journalföra bedömningen av patientens 
psykiska status, när och på vilket sätt patienten och dess närstående fått information, vilken 
inställning patient och närstående har, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt patienten 
uttryckt sin inställning, ställningstagandet till den livsuppehållande behandlingen samt när 
och med vilka andra yrkesutövare vårdkontakten rådgjort med. 
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Avsluta livsuppehållande ventilatorbehandling för personer med Amyotrofisk 
lateralskleros 
Niedermayer et al. (2018) menar att personer som diagnostiseras med ALS bör ta ställning 
till behandlingar och hur de önskar att vården i livets slutskede ska se ut i nära anslutning 
till att de fått sin diagnos, vilket även stöds av Levi et al. (2017) och RCC (2016). Att fatta 
beslut i ett tidigt skede kan ge en känsla av kontroll och minska rädsla. Diskussioner kring 
dessa beslut bör ske initialt vid diagnostillfälle och löpande under personens vård (RCC, 
2016). Det är svårt att avgöra när det är rätt läge att avsluta en livsförlängande behandling 
med ventilator då alla situationer är olika och flera faktorer kan inverka på själva avslutet 
(Sander Dreyer, Felding, Sønderskov Klitnæs & Kirkegård Lorenzen 2012). Orsaken till 
att personer med ALS önskar avsluta behandling oftast är en upplevelse av förlorad 
mening med livet (Niedermayer, 2018).  
 
I Danmark finns dokumenterad erfarenhet av elva situationer där livsuppehållande 
ventilatorbehandling avslutats (Sander Dreyer et al. 2012). Dessa falls studerades i en 
retroperspektiv deskriptiv studie, i denna studie belyses att när personer med ALS erbjuds 
ventilator via trakeostomi lyfts även frågan om avslut av behandling när sjukdomen 
progredierar. Personen får då möjlighet att ge sitt samtycke till att ventilatorn avslutas i 
händelse av att personen inte längre kan kommunicera. Skulle personen vilja avsluta 
behandling innan detta stadie inträder så finns ett utarbetat system för hur detta ska gå till. 
Av de elva personer som ingick i studien kunde nio fortfarande kommunicera (Sander 
Dreyer et al., 2012). Enligt Andersen et al. (2018) finns skillnader mellan olika länder i hur 
personer med ALS ställer sig till att avsluta pågående behandlingar, orsakerna till detta är 
inte helt klarlagda men vad som syns är att personer med ALS i Sverige är mer benägna att 
tänka sig ett aktivt avslut av både nutritionsbehandling via PEG och ventilatorbehandling 
än personer med ALS i främst Polen och till viss del Tyskland. 
  
Sander Dreyer et al. (2012) beskriver att avslut av ventilatorbehandling genomförs då 
personen sederats djupt med morfinpreparat och diazepam innan ventilatorn kopplas bort 
vilken överensstämmer med vad Andersen et al. (2011) beskriver. Vidare beskriver Sander 
Dreyer et al. (2012) att tid från att ventilatorn stängts av till personen avlider varierat 
mellan 5 minuter och 18 timmar med en mediantid på 28 minuter. Personerna har inte visat 
tecken på lidande under processen med att avsluta behandling. Kettemann et al., (2017) 
beskriver två förfaranden för hur avslutade av ventilatorbehandling kan ske. I studien 
inkluderas totalt 49 patienter varav 13 personer behandlades med NIV och 36 personer 
med TIV. Det första förfarandet tillämpades för de personer som hade egen andning, 
oavsett om de behandlades med NIV eller TIV. Detta förfarande innebar att utökad 
symtomlindring tillämpades under hela avslutandeförfarandet. Flera olika läkemedel 
används i kombination för att nå symtomlindring. De läkemedel, exempelvis 
bensodiazepiner och opioider, kunde i de doser de administrerades innebära att personen 
försattes i lätt sedering, detta var dock inte syftet med administreringen. Om personen 
nådde sedering så accepterades detta utan vidare åtgärd. Det andra förfarandet som 
beskrivs tillämpades för patienter som inte hade egen andning. Vid detta förfarandet 
används propofol och opioider. Personen försattes med avsikt i djup sedering innan 
ventilatorbehandlingen avslutades, detta för att skydda personen från besvärande symtom i 
samband med att andningen ej längre fungerar. 
 

Autonomi 
Statens medicinsk-etiska råd (u.å) menar att autonomiprincipen innebär att varje enskild 
individ har rätt att bestämma över sig själv och sitt liv så långt detta inte påverkar 
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självbestämmandet hos individer i omgivningen. I detta ligger även de båda principiella 
rättigheterna att säga nej till information om riskdiagnoser samt att inte kunna påverkas 
eller tvingas genomgå någon medicinsk behandling. Sandman och Kjellström (2013) 
menar autonomi innebär rättigheter och skyldigheter. Varje person har rätt att själv få styra 
och bestämma över sitt liv men också omgivningens skyldigheter att tillse att personen får 
denna rätt. Inom sjukvården kan det innebära att göra det möjligt för personer att fatta 
informerade beslut och respektera deras kunskap och förmåga att göra detta (Sandman & 
Kjellström, 2013). Inom sjukvården respekteras autonomi exempelvis genom att inhämta 
samtycke, underlätta informerade val och respektera om personen väljer att avstå 
behandling (Rich, 2013). Lindberg, Fagerström & Willman (2018) beskriver autonomi 
bland annat som en önskan att behålla kontroll över sitt liv och att själv vara ansvarig för 
sina handlingar. Vid svår sjukdom kan detta försvåras och personen kan hantera detta på 
olika sätt, att hålla kvar vid önskan att utöva kontroll över sitt liv eller överlåta kontrollen 
till annan person. Att överlåta kontroll till annan person kan också det var ett sätt att utöva 
sin autonomi om detta görs som ett medvetet val av den sjuke personen. Lindberg et al. 
(2018) har i sin studie tagit fram ett teoretiskt ramverk för autonomi i högteknologisk vård 
både på sjukhus och i hemmiljö. Det teoretiska ramverket innebär vägledande etiska 
principer för hur sjuksköterskor kan stötta den sjuka personen att utöva sin autonomi. 
 

Kommunikation för personer med långt framskriden amyotrofisk lateralskleros 
Personer med ALS upplever förlust av sina kroppsliga funktioner vilket kan leda till känsla 
av hopplöshet och att var till last för sin närstående (RCC, 2016). Förlust av 
kommunikation gör möjligheten att vara delaktig i sin vård kraftigt begränsad. Det är av 
vikt att utformning och planering av hur vården ska se ut sker i ett tidigt skede då personen 
har möjlighet att kommunicera. Förlusten av verbal kommunikation kan sänka 
livskvaliteten avsevärt för personer med ALS och dess närstående. Fokus för behandling 
av kommunikativa svårigheter bör ligga på att underlätta kommunikation med närstående 
(RCC, 2016). Lemoignan och Ells (2010) beskriver i sin intervjustudie, om personer med 
ALS och deras beslut avseende ventilatorvård, att de intervjuade personerna såg möjlighet 
att bevara kommunikation som den viktigaste faktorn vad gäller beslut om behandlingar.  
  
Olika form av kommunikationsstöd kan vara relevant redan i ett tidigt stadium i sjukdomen 
för att i avancerat stadium vara helt nödvändigt. Kommunikationsstöd kan öka delaktighet 
i beslut om vården och ha inverkan på personens livskvalitet (Leite Neto, Constantini & 
Shon Chun, 2017). Nakayama et al. (2015) beskriver att tiden från insjuknande till 
totalförlust av kommunikation skiljer sig åt mellan personer med ALS. En relation mellan 
kortare tid från insjuknande till förlust av kommunikation och tidigt behov av 
ventilatorstöd, behov av enteral näring och total förlamning observerades. I studien 
beskrivs även att besvär med ögonmotorik inom 24 månader från insjuknande kunde 
relateras till kortare tid till totalförlust av kommunikation (Nakayaman et al., 2015).  
 

Lidande enligt Katie Eriksson 
För att kunna sätta fenomenet som studeras i ett sammanhang i en kontext menar Polit & 
Beck (2017) att en teoretisk utgångspunkt kan användas. Katie Eriksson (2018) har utgått 
från vad som är grunden i allt vårdande och att alla människor inom i sig har en känsla för 
att vårda. Detta gör att teorierna inte är kontextbundna. Eriksson (2018) menar att alla 
människor lider och att motsatsen till lidande är lust. Genom rörelsen mellan lust och 
lidande förhåller sig alla människor till kampen mellan ont och gott. För att tydliggöra 
lidandets natur delas lidande in i tre grupper, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande 
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(Eriksson, 2018).  I detta självständiga arbete kommer författarna att utgå från Eriksson 
(2018) teorier om vårdlidande. 
  
Eriksson (2018) beskriver att vårdlidande uppstår till följd av någon av de fyra 
kategorierna kränkt värdighet, fördömelse och straff, maktutövning eller utebliven vård. 
Vårdlidande till följd av fördömelse eller straff är lidande som uppstår till följd av 
vårdpersonalens handlande. Fördömelsen grundas i tanken om att vårdpersonalen har som 
uppgift att avgöra vad som är rätt och fel för den sjuka personen. Självfallet är det så att 
vården besitter kunskap som i vissa fall behövs för att avgöra vad som är bäst, samtidigt 
har den sjuka personen alltid rätt att välja. Till följd av fördömelse kommer straff 
exempelvis genom nonchalans från vårdpersonal om personen som är sjuk gjort ett val som 
inte vårdpersonalen kan förstå. Vårdlidande till följd av maktutövande, uppstår när 
vårdpersonal utövar makt (Eriksson, 2018). Maktutövande i sig innebär att få en person att 
göra något som hen inte skulle ha gjort av egen fri vilja. Maktutövande kan vara både 
medvetet och omedvetet, oavsett vilket så är det att sätt att skapa lidande. Vårdpersonal 
kan utöva makt exempelvis genom att inte ta den sjuka personen på allvar eller att strikt 
hålla fast vid rutiner och genom detta inte möta personen där hen är, utifrån de unika 
behoven. Utebliven vård innebär alltid ett vårdlidande för den sjuka personen, oavsett den 
uteblivna vårdens omfattning (Eriksson, 2018). Utebliven vård kan uppstå om den som 
vårdar har bristande förmåga att bedöma den sjuka personens behov. Vidare kan 
vårdlidande uppstå om det saknas en vårdande dimension i den vård som ges. Utebliven 
vård täcker hela spektrat från mindre situationer till direkt vanvård.  
  
Vårdlidande till följd av kränkt värdighet är den vanligaste formen av vårdlidande och på 
många sätt kan de andra tre formerna av vårdlidande härledas till denna kategori (Eriksson, 
2018). Att kränka den sjuka personens värdighet innebär dels att beröva personen rätten att 
fullt ut vara människa, dels berövas möjligheten att använda de egna hälsoresurserna. Att 
kränka den sjuka personens värdighet kan dels handla om slarv runt att skydda personen i 
samband med intima situationer eller frågor, dels genom att inte ge personen plats eller 
genom bristande etisk medvetenhet. Med begreppet värdighet avses här ett 
flerdimensionellt fenomen, den inre och den yttre värdigheten. Inre värdighet speglar 
personens hederskänsla, sedlighet och trovärdighet och yttre värdighet avser bland annat 
utseende, ställning och anseende. Utgångspunkten är att alla människor har samma värde 
men att varje enskild person har en egen bild av sin värdighet. En människas värdighet är 
absolut i och med att hon är född till människa och till detta hör rätten till att skydda sig 
mot intrång och frihet att välja. Att kränka värdigheten innebär enligt Eriksson (2018) att 
frånta någon möjlighet att fullt ut vara människa.  
  
Eriksson (2018) menar att alla människor lider och att lidande sker genom de tre 
aspekterna i lidandets drama. Vidare menar Eriksson (2018) att onödigt lidande bör 
elimineras och att oundvikligt lidande bör lindras. En del i att arbeta som sjuksköterska är 
grundinställningen att vilja lindra lidandet. Genom att vara medaktör och delta i lidandets 
drama kan lidandet lindras. Att lindra lidande grundas i att inte kränka personen värdighet 
utan att all vård ges anpassad utifrån varje enskild person för att bekräfta just den 
individens värdighet. Detta skapar ett krav på vårdpersonal att våga möta och vårda varje 
enskild person olika. Vidare kan lidande lindras om sjuksköterskan är ärlig, förmedlar 
hopp och delar hopplösheten när sådan finns, genom att uppfylla önskningar, genom att 
förmedla att hen finns för den sjuka personen om hen behöver och genom att bekräfta och 
ge den sjuka personen plats. 
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Problemformulering 
Amyotrofisk lateralskleros är en sjukdom som oundvikligen leder till att personen som 
drabbats avlider. Sjukdomsförloppet ser olika ut, men sjukdomen påverkar musklernas 
funktion och därmed både rörelseförmåga och förmåga att kommunicera. Till följd av 
påverkan på muskulaturen påverkas även personens andningsförmåga och därför är 
andningsstöd i olika former en vanlig del av behandlingen. Personer som lever med ALS 
vårdas inom flera specialistenheter inom vården, bland annat särskilda ALS-team, 
specialiserad andningsvård och specialiserad palliativ vård. De olika vårdgivarna bör tidigt 
ha ett etablerat samarbete för att vården ska kunna ske på bästa sätt. Oavsett vårdform har 
sjuksköterskan till uppgift att lindra lidande. När en person erhåller vård finns alltid en risk 
för att vårdlidande uppstår. För att lyfta in detta perspektiv används Katie Erikssons teori 
om vårdlidande som teoretisk utgångspunkt för det här arbetet. Enligt svensk lagstiftning 
ska den som är sjuk göras delaktig i sin vård och autonomin ska värnas. Att göra en person 
delaktig i sin vård och i val av behandlingar innebär att personen både kan välja vilka av de 
behandlingar, av de sjukvården erbjuder, som hen vill ha och vilka behandlingar hen vill 
avstå. Den fysiska handlingen att stänga av en ventilatorbehandling för en person med ALS 
är och förblir ett oåterkalleligt beslut, ett beslut personen som har ALS tar och som flera 
yrkesverksamma är delaktiga i. Situationen när ventilatorn väl stängs av kan innebära en 
situation där sjuksköterskor, eller specialistsjuksköterskor, deltar.  

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av avslutande av 
ventilatorbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros inom palliativ vård.  

METOD 

Ansats och design 
Valet av forskningsmetod och ansats styrs av forskningsfrågans karaktär (Forsberg & 
Wengström, 2016). Enligt Polit och Beck (2017) är kvalitativ ansats lämplig när kunskapen 
inom det valda området är begränsad. Kvalitativ ansats grundas i det konstruktivistiska 
paradigmet vilket menar att verkligheten är multipel och formas av de individer som 
upplever den (Polit och Beck, 2017). Vidare menar Polit och Beck (2017) att kvalitativ 
ansats är lämpligt när syftet är att undersöka och skapa en djup förståelse av ett 
kontextbundet fenomen. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. 
 

Urval 
Författarna tillämpade en kombination av strategiskt urval och snöbollsurval (Polit & 
Beck, 2017). Strategiskt urval innebär enligt Polit och Beck (2017) att bara individer som 
kan ge en målande bild av det fenomen som ska undersökas inkluderas i studien. Detta 
tillämpas för att säkerställa att intervjupersoner har berättelser som kan besvara studiens 
syfte. Snöbollsurval innebär enligt Polit och Beck (2017) att de som anmält intresse för att 
delta, eller deltar i studien kommer att tillfrågas om de känner någon annan med 
upplevelser som svarar mot studiens syfte. Författarna till detta självständiga arbete bad 
intervjupersonen att lämna författarnas kontaktuppgifter till den de tror passar in och 
därefter har en individen möjlighet att kontakta författarna.  
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Rekrytering av intervjupersoner 
Svenskt palliativt nätverk (Svenskt palliativt nätverk [SPN], u.å) är ett nätverk som för alla 
som är arbetar inom eller är intresserade av palliativ vård. Via SPN skickas det ut ett 
månatligt nyhetsbrev via e-post. Författarna ansåg att detta gjorde SPN’s nyhetsbrev till ett 
lämpligt sätt att distribuera information för att nå ut till personer som arbetar med palliativ 
vård. Kontakt med SPN skedde initialt genom personlig kommunikation för att i generella 
drag undersöka hur de ställer sig till att distribuera information om magisterstudier, detta 
utan att diskutera författarnas planerade studie. SPN ställde sig positiva till att nyhetsbrevet 
kan användas på detta sätt. Information om studien skickades ut med SPN’s nyhetsbrev i 
december 2018. För den information som skickats ut se bilaga B. Den information om 
studien som gick ut via SPN gick ut först, innan författarna sökte information på andra sätt. 
Informationen via SPN genererade begränsad mängd intervjupersoner. 
  
Författarna till detta självständiga arbete sökte intervjupersoner genom kontakt med 
verksamhetschefer för specialiserade team som arbetar med ALS och inom specialiserad 
palliativ vård. För att identifiera verksamhetschefer inom specialiserad team för ALS 
användes ALS Sverige (2015) vilket är en webbsida som utgör ett forum för både ALS-
team och annan vårdpersonal som för patienter och närstående. ALS Sverige (2015) listar 
alla ALS-team i Sverige. För att identifiera verksamhetschefer inom specialiserad palliativ 
vård användes Nationella rådet för palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård 
[NRVP], u-å, a). NRPV är en ideell förening i Sverige som bland annat verkar dels för att 
palliativ vård är sammanhållen över landet, dels med att identifiera och uppmärksamma 
utvecklingsområden inom palliativ vård. I NRPV’s arbete ligger även att upprätta och 
underhålla register över vårdgivare som arbetar med palliativ vård. Inom NRPV återfinns 
palliativguiden, vilket är ett register för enheter i Sverige som arbetar med specialiserad 
palliativ vård (NRPV, u.å, b).  
  
Polit och Beck (2017) menar det är av vikt att studien som ska genomföra är väl planerad 
och att en tidsplan kan hjälpa författarna att bedöma hur mycket tid som behövs för 
respektive steg i studien. Då denna studie genomförs som ett självständigt arbete om 15 
högskolepoäng fanns en förutbestämd tidsram för studie. Utifrån den begränsade tidsramen 
valde författarna att inte kontakta samtliga verksamhetschefer inom specialiserade ALS-
team samt specialiserad palliativ vård som fann identifierade via register hos ALS Sverige 
(2015) och NRPV (u-å, A). Författarna valde då att göra en geografisk begränsning. Brev 
till dessa verksamhetschefer skickades ut per post, för detta brev se bilaga C 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier är de förutsättningar som ska uppfyllas för att kunna delta i en studie 
(Polit & Beck, 2017; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2016). 
Utöver att inklusionskriterierna skall uppfyllas krävs även att deltagaren inte faller under 
något av exklusionskriterierna. I detta arbete tillämpades följande inklusionskriterier, 
legitimerade sjuksköterskor, erfarenhet av minst ett tillfälle där ventilatorbehandling 
avslutats för en person med ALS inom ramen för palliativ vård, att behärska det svenska 
språket i tal samt att intervjupersonerna gav skriftlig informerat samtycke, se bilaga D. 
Inklusionskriteriet att behärska det svenska språket i tal grundades i att intervjuerna 
genomfördes på svenska. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har språket en central roll i 
intervjusituationen där det är viktigt att den som intervjuar och den som intervjuas förstår 
varandra. Exklusionskriterier är sjuksköterskor som närvarat vid avslutande av 
ventilatorbehandling efter att personen avlidit. 
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Datainsamling 
Intervjuguide 
Inför intervjuerna konstruerade författarna en semistrukturerad intervjuguide som bestod 
av åtta huvudfrågor, tio underfrågor samt sju stödfrågor, se bilaga A. Vid 
semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide för att säkerställa att de områden 
som studeras täcks in under intervjun, men intervjupersonen talar fritt utifrån guidens 
frågor (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2017). I skapandet av intervjuguiden 
inspirerades författarna av de nio typer av frågor som beskrivs av Kvale och Brinkmann 
(2014). För att testa att intervjuguiden genererade information som svarade mot studiens 
syfte valde författarna att i enlighet med Polit och Beck (2017) inleda arbetet med att 
genomföra en pilotintervju. En pilotintervju görs för att testa att intervjuguiden genererar 
data som svarar mot syftet samt för att kunna göra förändringar i intervjuguiden innan att 
studien påbörjas. Pilotintervjun genomfördes med en person som uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Efter genomförd pilotintervju konstaterades att den semistrukturerade 
intervjuguiden genererade information som svarade på studien syfte. Då författarna inte 
gjorde några förändringar i intervjuguiden och intervjun genererat information som svarat 
på studiens syfte inkluderades pilotintervjun i resultatet, detta i enlighet med hur Polit och 
Beck (2017) beskriver att pilotintervjuer kan användas. 
  
Intervjuer 
Totalt genomfördes tio intervjuer med sjuksköterskor som hade 10–42 års yrkeserfarenhet. 
Intervjuerna genomfördes under perioden januari-mars 2019. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att tio intervjuer är ett antal som kan vara tillräckligt. Det finns inget vedertaget sätt 
att avgöra hur många intervjuer som bör genomföras för att en studie ska anses ha 
tillräckligt mängd intervjuer (Krippendorff, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014; Malterud, 
Siersma och Gussora, 2016; Polit & Beck, 2017). Malterud et al. (2016) beskriver att det är 
information power som avgör när studien har tillräcklig mängd intervjuer. Faktorer som 
påverkar hur många intervjuer som bör genomföras för att studien ska nå information 
power är: om syftet är brett eller smalt, om erfarenheterna hos intervjupersonerna är 
målande och innehållsrika eller om de är kortfattat beskrivna, om kvaliteten i 
intervjudialogen är hög eller låg samt vilken analysmetod som tillämpas. Liknande 
beskrivs av Polit och Beck (2017) som använder begreppet data saturation och menar att 
detta uppnås när ingen ny information genereras i intervjuerna. I detta självständiga arbete 
var syftet smalt, författarna har kunskap om, eller som angränsar till, det ämne som 
studeras, och intervjuerna gav en målande och tydlig bild av fenomenet som studeras. 
  
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av elektronisk utrustning, vilket samtliga 
intervjupersoner gav sitt samtycke till. Intervjuernas längd varierade från 36-75 minuter. 
Det inspelade materialet förvarades under hela arbetet i författarnas elektroniska enheter, 
vilka skyddas med kodlås.  
 

Databearbetning 
Som teoretisk grund för databearbetning användes Krippendorff (2013) detta 
kompletterades med Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) för fördjupad kunskap om 
hur metoden tillämpas praktiskt. Databearbetningen skedde genom kvalitativ 
innehållsanalys (Krippendorff, 2013) med induktiv ansats (Graneheim, Lindgren & 
Lundman, 2017). Författarna utgår från Krippendorff (2013) som beskriver innehållsanalys 
som en teknik, ett forskningsverktyg, för att bland annat öka förståelse och skapa nya 
insikter om ett fenomen. Analysen ger forskaren möjlighet att analysera ostrukturerade 
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data och lyfta fram dess mening och symboliska egenskaper. Graneheim, Lindgren och 
Lundman (2017) beskriver att induktiv ansats innebär att gå från delar till helhet. 
  
Allt inspelat material transkriberades, respektive författare transkriberade de intervjuer den 
själv genomfört. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att författaren kan komma nära 
materialet genom att själv transkribera det. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) 
att allt material inklusive suckar, tystnader och instämmande ljud med mera skall 
transkriberas, vilket författarna till detta självständiga arbete gjorde.  
 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats sker vanligtvis i flera steg (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017; Krippendorff, 2013). I detta arbetet genomfördes 
dataanalysen i fem steg enligt Graneheim och Lundman (2004). Båda författarna 
medverkade i samtliga steg och det fanns hela tiden en dialog mellan författarna. I 
analysprocessen inkluderades både manifest och latent information detta för att nå ett 
djupare resultat, detta i enlighet med Krippendorff (2013) och Graneheim och Lundman 
(2004). Först skedde upprepad läsning av materialet av båda författarna enskilt för att 
skapa sig en övergripande uppfattning om intervjuernas innehåll. Därefter lyftes ut 
meningsbärande enheter ur materialet. Granheim och Lundman (2004) menar att 
meningsbärande enheter är delar ur det insamlade materialet som svarat mot studien syfte. 
Den meningsbärande enheten skall vara så kort att den inte innehåller mer än en företeelse 
och att materialet är hanterbart, samtidigt skall omgivande text inkluderas så att enheten 
inte förlorar sitt sammanhang. När respektive författare skapat sig övergripande 
uppfattning om resultatet färgmarkerade respektive författare de stycken i intervjun som 
upplevdes svara mot studiens syfte. Därefter delgavs respektive uppfattning om materialet, 
materialet läses gemensamt och de stycken som markerats diskuterades och 
sammanställdes. Meningsbärande enheter inkluderades i vidare analys endast om båda 
författarna bedömde att de innehöll information om svarade mot studiens syfte. När 
enighet om de meningsbärande enheterna uppnåtts kondenserades dessa, vilket enligt 
Graneheim och Lundman (2004) syftar till att få fram det mest centrala i den 
meningsbärande enheten. Efter kondensering fortsatte analysen med att koda insamlad 
data. Att koda data skapar en tydligare överblick av vad materialet handlar om (Graneheim 
och Lundman, 2004). I analysprocessen framträdde 158 koder vilka skrevs ut på 
papperslappar för bättre överblick. I analysprocessens femte steg söktes likheter mellan 
koderna och koder med liknande innebörd grupperades till kluster, detta i enlighet med 
Graneheim och Lundman (2004).  
  
Efter dessa fem steg påbörjades abstraktionsprocessen enligt Graneheim och Lundman, 
(2004). I abstraktionsprocessen identifierade författarna likheter mellan klustren och 
grupperade dessa tillsammans. Därefter sökte författarna i den nya grupperingen efter 
generiska kategorier, vilka grupperades tillsammans. När kategorierna grupperats lyftes 
även latent information in varpå teman framträdde. Under analysprocessen använde 
författarna en matris inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Syftet med matrisen 
var att skapa en tydlig och lättöverskådlig bild av materialet och utgjorde ett stöd i 
analysprocessen. Nedan visas exempel ur denna matris, se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel analysmatris 
  

Tema Att göra resan från oro och rädsla till trygghet 

Kategori Förberedelse och bearbetning Att stänga av ventilatorbehandling 

Kod Förhållningssätt Emotionell 
påverkan 

Placering runt 
patienten 

Tyst kommunikation 

Kondenserad 
enhet 

Professionellt 
förhållningssätt som 
skydd mot egen sorg 

Man blir 
emotionellt 
påverkad av 
situationen 

Placering runt 
patienten, att avsluta 
utan inkräkta på 
närståendes 
möjlighet till närhet. 

Tyst kommunikation 
genom ögonkontakt, 
man förstår varandra 

 

Forskningsetiska överväganden 
Projektplanen för detta självständiga arbete bedömdes av Sophiahemmet högskolas etikråd 
(Sophiahemmet, 2019) under november 2018, vilka bedömde att arbetet kunde fortlöpa 
utan etikprövning. 
  
Grunden för all forskningsetik är forskarens eget etiska ansvar, forskaren är personligen 
ytterst ansvarig för forskningens kvalitet och att den är moraliskt försvarbar (Codex 2018). 
Helsingforsdeklarationen från 1964, senast reviderad 2013, (World medical association, 
2018) är en internationellt erkänd överenskommelse avseende forskningsetik. 
Helsingforsdeklarationen menar att patientens hälsa alltid ska komma i första hand och 
patientens rättigheter och delaktighet skall alltid värnas, även inom forskning. I denna 
studie har syftet inte varit att undersöka patienter utan sjuksköterskors upplevelse. 
Författarna till detta självständiga arbete har dock genom hela arbetet haft en medvetenhet 
om att intervjupersonens målande berättelse kan komma att innehålla signifikant 
information om en enskild person med ALS. Författarna har strikt förhållit sig till att värna 
patienternas anonymitet och inga detaljer om enskilda patienter som lyftes under några av 
intervjuerna användes i det färdiga självständiga arbetet. Den semistrukturerade 
intervjuguide som konstruerades inför arbetet innehöll inga frågor som fokuserade på den 
enskilda patienten.  
  
Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren ska vara medveten om att genom 
intervjuer kan de komma att ta del av privat information om intervjupersonen vilket kan 
avslöja denne. Försiktighet bör därför idkas vid användning av citat i det färdiga resultatet. 
Polit & Beck (2017) menar att anonymitet är det mest säkra sättet att säkra konfidentialitet 
och finns möjlighet att uppnå detta ska det alltid prioriteras. Då författarna till detta 
självständiga arbete genomförde en intervjustudie är anonymitet omöjligt, däremot 
bevarades intervjupersonens konfidentialitet. Att upprätthålla konfidentialitet innebär både 
att avstå från att samla in information som kan identifiera intervjupersonen om det inte är 
absolut nödvändigt, att förvara identifierande information på säker plats och dela denna 
information endast med personer som måste veta, och att resultatredovisning sker på ett 
sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda individer (Polit & Beck, 2017). 
Även Codex (2018) stärker att forskaren, vid forskning som involverar människan, 
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ansvarar för hur allt insamlat material förvaras. I samband med transkribering avlägsnades 
eventuella egennamn, namn på sjukhus eller enheter samt andra geografiska kopplingar. I 
de fall det transkriberade materialet innehöll dialektala uttryck skrev författarna om dessa 
innan de inkluderades i resultatet.  
  
Informerat samtycke 
Skriftlig information ska lämnas till eventuella intervjupersoner i en intervjustudie, där ska 
framgå syfte med studien, att deltagande är frivilligt och möjligheten till att dra sig ur 
studien när som helst. Denna information måste på ett begripligt sätt delges de potentiella 
intervjupersoner (Codex, 2014). Informationen ska delges intervjupersoner i sådan tid att 
möjlighet finns för dem att tänka igenom och fatta ett informerat beslut (Polit & Beck, 
2017). I detta självständiga arbete lämnade samtliga verksamhetschefer på 
intervjupersonernas arbetsplatser skriftligt godkännande för studiens genomförande. Se 
bilaga D för den information om studien och blankett för informerat samtycke som 
respektive intervjuperson erhöll. 

RESULTAT 
Resultatet presenteras under de två teman som identifierats i analysprocessen, Att göra 
resan från oro och rädsla till trygghet och Att balansera de egna känslorna som uppstår. 
 

Att göra resan från oro och rädsla till trygghet 
Under temat att göra resan från oro och rädsla till trygghet framkommer latent 
information om sjuksköterskans känsla av rädsla, oro inför avslutssituationen samt vad 
som kan påverka denna känsla positivt och skapa trygghet i en ny situation. Vidare 
presenteras manifest resultat under kategorierna att praktiskt förbereda inför avslut, att 
stänga av ventilatorbehandling och förberedelse och bearbetning. 
  
Det beskrivs en oro och osäkerhet kring avslut av ventilatorbehandling och dödsfallet det 
leder till. De intervjuade sjuksköterskorna är vana vid död och döende men i fallet att 
avsluta en ventilatorbehandling har dödsfallet en ny karaktär vilket väcker tankar och 
funderingar. Det framkommer en rädsla för att vara direkt orsak till personens död, att 
känna att när jag gav detta läkemedel eller när jag tog bort den här ventilatorn så avled 
personen. Det finns även en rädsla för att situationen ska bli dramatisk både avseende 
personens eventuella reaktioner på behandlingsavslut men även närståendes reaktioner. 
Denna rädsla och oro påverkas av sjuksköterskans tidigare erfarenheter inom yrket. De 
sjuksköterskor som tidigare arbetet inom verksamhetsområdet intensivvård eller hade 
erfarenhet av avslut av ventilatorbehandling sedan tidigare gav inte uttryck för rädsla inför 
situationen på samma sätt. Erfarenheter av liknande situationer verkar leda till ett 
reflekterande förhållningssätt inför avslutssituationen och den oro som ses är då relaterad 
till tidigare erfarenheter. 
  
Rädslor för att personen ska ändra sig i sitt beslut uttrycks och även rädsla över 
närståendes reaktion under och efter avslutssituationen. När sjuksköterskorna beskriver hur 
avslutet gick till görs detta med viss förvåning och lättnad eftersom det i de flesta fall varit 
lugnt och erfarenheterna är positiva. I intervjuerna framkommer att en trygg 
avslutssituation är den där både personen, vårdpersonal och närstående är lugna i 
situationen och att den föregåtts av god planering. När erfaren personal medverkar innehar 
dessa ofta ett lugn i situationen vilket kan influera hela teamet. Det framkommer att stödet 
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kollegor emellan kan innebära att dela på arbetsuppgifterna vid avslutet så att ingen enskild 
person är den som genomförde den avgörande handlingen som ledde till dödsfallet.  
  
Att praktiskt förbereda inför avslut 
De intervjuade sjuksköterskorna beskriver planeringen inför avslut av ventilatorbehandling 
som en process som bör tillåtas ta tid. Att det finns en process som avser att fånga upp 
personens önskan och utesluta en eventuell depression är en förutsättning för en bra 
avslutssituation. Sjuksköterskorna beskriver att det är minst två legitimerade yrkesutövare 
som kopplas in för att bedöma personens beslut. Erfarenheten hos samtliga sjuksköterskor 
är att det underlättar när ett avslut föregås av gedigen planering och beslutet känns väl 
bearbetat. De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att information om möjlighet till 
avslut av behandling kan ha lyfts antingen i den egna verksamheten eller hos annan 
vårdgivare. Det beskrivs också att vid beslut om avslut som fattas i stunden ger 
avslutssituationen en sämre erfarenhet. Samtal med personen om att avsluta behandling bör 
göras i rätt skede vilket beskrivs vara exempelvis vid brytpunktsamtal. Samtalen om avslut 
av ventilatorbehandling bör även inkludera personens närstående.  
  
“Vi samlades i hemmet och hade ett samtal innan, för vår läkare ville prata även med 
barnen och höra att vi var på rätt spår allihop. Och det var ett väldigt samförstånd i 
familjen.” 
  
Samtliga sjuksköterskor beskriver att när närstående är väl insatta i personens beslut och 
eniga sinsemellan underlättar det i avslutssituationen. Det finns en önskan hos 
sjuksköterskan att veta att är så är fallet. Sjuksköterskorna beskriver har personerna själva 
kunnat kommunicera sin vilja ända fram till själva avslutet. Det har även förekommit 
kommunikation via e-post under planeringsstadiet. Det lyfts som en viktig faktor att 
personen kan kommunicera sin önskan själv men i de fall där närstående talar för personen 
är det av vikt för sjuksköterskan att närstående är trygga och tydliga. I samband med avslut 
har personen fått en direkt fråga om hen är säker på sitt beslut, kommunikationen har då 
skett verbalt eller icke verbalt med till exempel mimik eller nickningar.  
  
“Det har varit med ögonkontakt eller svag nickning men de har ändå varit väldigt tydligt 
medvetande om vad de svarar på” 
  
När personens önskan är klarlagd så påbörjas planeringen för avslut av 
ventilatorbehandlingen. I en del intervjuer beskrivs att enheten där sjuksköterskorna 
arbetar har tagit fram rutiner för beslutsprocessen, planeringen och genomförandet. 
Sjuksköterskor på dessa enheter upplevde att rutinerna gav trygghet och positiv erfarenhet 
då det gav tydlig beskrivning av vad som ska göras. Ett exempel på en sådan typ av rutin är 
att sjuksköterskorna hade hela arbetspasset avsatt för denna specifika uppgift. Att avsätta 
hela passet ger möjlighet till sjuksköterskan att fokusera endast på behandlingsavslutet och 
att stödja närstående. Denna rutin beskrivs av sjuksköterskor i de flesta av intervjuerna. På 
enheter där rutiner saknades så fanns en osäkerhet kring tillvägagångssätt vid planering och 
genomförande av avslut av ventilatorbehandling. I de fall där tid inte avsatts för denna 
situation upplevde sjuksköterskan stress i att inte kunna ta hand om sina övriga 
arbetsuppgifter. 
  
Sjuksköterskorna beskriver att samverkan med andra vårdgivare är viktig. De beskriver 
kontakter med ansvarig neurolog, specialiserad palliativ vård, andningsvård och basal 
hemsjukvård, beroende på vilken verksamhet som sjuksköterskan arbetar i. Hur samarbetet 
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har sett ut är olika, i en del fall har det varit endast i planeringsstadiet medan i andra fall 
har vårdpersonal från flera verksamheter medverkat vid själva avslutet. I de situationer där 
flera medverkar vid avslut har det rört sig om personal från specialiserad palliativ vård och 
andningsvård samt vid något enstaka tillfälle neurolog. Att ha gemensamma samtal inför 
själva avslutet lyfts i några intervjuer som en positiv upplevelse som sedan gynnade 
samarbete i avslutssituationen som beskrivs som prestigelöst.  
  
“...olika verksamheter jobbar ihop att det inte är någon rivalitet eller någon prestige eller, 
utan att nej, men vi är här för den här uppgiften, nu gör vi det liksom. På ett bra sätt.” 
  
Att stänga av ventilatorbehandling 
De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att närstående och ibland även personliga 
assistenter har varit närvarande vid avslutet. I intervjuerna framkom att närstående hade 
hunnit förbereda sig och bearbeta känslor inför avslutet och i flera av intervjuerna beskrevs 
detta som en fördel. Det har sett olika ut hur många personer som varit med, oavsett så ges 
närstående möjlighet att komma och gå som de vill under tiden som avslutet genomförs. 
Under denna tid har sjuksköterskan beredskap för att fånga upp eventuella behov hos 
närstående. I själva situationen för avslutet beskriver sjuksköterskorna att de ger utrymme 
för närstående att ta farväl. Det beskrivs i intervjuerna att sjuksköterskorna som medverkar 
vid avslutet placerar sig så att närstående ges utrymme nära personen och när ventilatorn 
stängts av backar sjuksköterskan undan för att ge ännu mer utrymme för närstående. 
  
”Så vad vi gör den där sista tiden är att vi backar bort liksom, förut var det vi som stod 
närmast och sprutade och var aktiva liksom för att se vad som händer här, men då backar 
vi och de närstående finns runt omkring honom” 
  
Vid samtliga situationer som beskrivs under intervjutillfällena har personerna med ALS 
sederats för att lindra lidande inför avstängning av ventilatorn. Intervjupersonerna 
beskriver att det var förberedda med opioider för smärtlindring men att detta oftast inte 
bedömts nödvändigt då personen inte visat tecken på smärta. Sjuksköterskornas erfarenhet 
är att det varit lugnt och personen har inte visat några symtom på oro eller ångest då 
ventilatorn stängs av. Det finns en önskan hos intervjupersonerna att personen inte ska lida 
under avslut och att det har stor betydelse att personen är väl symtomlindrad. Det har sett 
olika ut hur man avslutat ventilatorn, antingen har ventilatorn stängts av då personen 
sederats eller så sänktes graden av ventilation till dess att det bedömts att ventilatorn kan 
stängas av helt. Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan de sjuksköterskor som 
medverkar vid avslutet till exempel att en sjuksköterska ansvarar för att ge läkemedel och 
en annan stänger av ventilatorn. I beskrivna avslutssituationer finns läkare närvarande, 
läkaren beskrivs som observerande ordinatör eller som aktiv i både administrering av 
läkemedel och hantering av ventilatorn. Sjuksköterskornas erfarenhet är att det i förväg 
planerats för vem som ska göra vad under avslutssituationen. Planeringen görs för att skapa 
trygghet i arbetsgruppen och undvika diskussioner inne hos personen. I planeringen av 
arbetsfördelning tas hänsyn till vad respektive individ känner sig bekväm med. Om 
sjuksköterskan inte velat administrera läkemedel så har en annan yrkesprofession 
administrerat dessa. Vidare tar planeringen hänsyn till vilken relation respektive individ 
haft till personen. 
  
” Och jag ville inte att hemsjukvårdens sjuksköterska som ju hade varit den som hade varit 
där nära mera att hon skulle göra det, utan jag skulle hålla i sprutorna, det hade vi 
bestämt.” 
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Sjuksköterskor som arbetar inom specialiserad palliativ vård beskriver en känsla av att 
dödsfallet skiljer sig från vad de är vana vid då personen med ALS kan vara vid fullt 
medvetande och adekvat bara timmar innan dödsfallet. Det framkommer även att 
upplevelsen av skillnader från andra dödsfall kan bero på känslan av att ha en bestämd 
tidpunkt för avslutet och därmed dödsfallet. Tiden från avslut av ventilator till att personen 
avlider kan påverka känslan av att det är ett annorlunda dödsfall genom att personen inte 
hinner visa de vanliga symtom som förekommer i döendeprocessen. Detta beskrivs även 
genom sjuksköterskans upplevelse av att dödsfallet blir som andra dödsfall då personen 
fortsätter andas en längre tid innan och därmed får sjuksköterskan tid att följa 
döendeprocessen. Det framkommer även beskrivningar av att dödsfallet skiljer sig från 
andra dödsfall då det getts möjlighet till planering av symtomhantering och möjlighet att få 
tid avsatt att vara kvar hela förloppet. Sjuksköterskorna uttrycker att det är en intensiv 
upplevelse att medverka vid avslutssituationen och att det väcker existentiella tankar och 
funderingar. De intervjuade sjuksköterskorna beskriver olika förhållningssätt till frågan om 
att avsluta ventilatorbehandling kontra dödshjälp, för några intervjupersoner beskrivs detta 
som en icke fråga, medan det hos andra förekom funderingar kring skillnaden mellan 
dödshjälp och avslut av behandling. Alla intervjupersoner är tydliga med övertygelsen att 
det inte är dödshjälp utan personens rätt att avsluta sin behandling. 
  
”Men jag är inte här för att jag ska ge honom aktiv dödshjälp, utan det är för att ta bort en 
behandling och då ska jag lindra. Det är jätteviktigt. Och så är verkligen upplevelsen av 
det.” 
  
Förberedelse och bearbetning 
Att förbereda sig inför avslutet beskrivs på olika sätt av intervjupersonerna men 
gemensamt för dem är att det sker någon form av mental förberedelse i och med vetskapen 
att man ska medverka vid ett avslut av livsuppehållande ventilatorbehandling. Den mentala 
förberedelsen beskrivs på flera sätt, exempelvis genom stöd från kollegor och möjlighet för 
reflektion detta lyfts fram som en av de viktigaste aspekterna för att kunna förbereda sig 
mentalt. Andra erfarenheter av förberedelse som beskrivs är genom att på den planerade 
dagen för avslutet ha ordentligt med tid avsatt skapades ett lugn redan innan. Detta 
beskrevs av sjuksköterskorna som en viktig förberedelse, de kunde då gå in för den här 
dagen med en enda arbetsuppgift.   
  
“då vi började med ett samtal inne på rummet, vi tog liksom verkligen vi hade en hel, 
skulle kunnat ha haft en heldag på oss för det här så att det var helt, vi var helt avsatta för 
bara det här jobbet den dagen” 
  
Sjuksköterskorna beskriver att ett professionellt förhållningssätt är nödvändigt för att inte 
bli för påverkad av situationen. De menar att ett professionellt förhållningssätt kan 
innebära att vara flexibel och ödmjuk i och inför avslutssituationen. Det är önskvärt för de 
intervjuade sjuksköterskorna att få möta upp personens önskan om att avsluta behandling 
och de ger uttryck för förståelse för personens beslut relaterat till dennes situation. 
Sjuksköterskor ger uttryck för en stor respekt inför det de ska göra i samband med 
behandlingsavslutet och det förekommer tankar kring hur att medverka i situationen 
kommer påverka sjuksköterskan långsiktigt och funderingar kring vad juridiken faktiskt 
säger. Att vara införstådd med lagar och författningar tillsammans med en tydlig plan ger 
en känsla av trygghet i genomförandet av avslutet. 
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” Vad säger lagen om att stänga av en ventilator, eller respirator? Vad säger 
författningarna? Har vi inte missat någonting i den här planeringen, är hela planeringen 
precis enligt lagen” 
  
I intervjuerna beskrivs olika känslor av rädsla och oro som uppkommer i relation till avslut 
av ventilatorbehandling. Sjuksköterskorna beskriver oro över att ha missat något väsentligt 
i planeringen och rädsla för att personen ska lida under avslutet. I de fall där personen som 
önskar avsluta sin behandling har haft svårt att kommunicera tydligt har även oro för 
feltolkning av personens vilja lyfts som ett skäl till oro. Det beskrivs som en surrealistisk 
situation då den är så definitiv och det kan ge upplevelse att ta makt över tid och liv. 
Rädslorna som beskrivs är däremot inte direkt kopplade till det faktiska avslutet, ur det 
perspektivet framkommer i intervjuerna ett lugn hos sjuksköterskorna och de ser det som 
att de får hjälpa personen. Det finns en tydlig koppling mellan känslan av att få hjälpa den 
sjuke personen och sjuksköterskans uppfattning av dennes situation. Om sjuksköterskan 
ser och upplever att personen lider och att livet inte längre är värdigt för personen med 
ALS så är erfarenheten av att avsluta ventilatorbehandlingen positiv. Den positiva känslan 
stärks ytterligare då närstående uttrycker att de var nöjda med avslutssituationen. 
  
”men det är det är nog för att jag tycker att det var en bra händelse så. Jag tycker att det, 
jag tror att alla var nöjda, som var inblandade. Även patienten själv så, så att det jag 
menar det då är det ju bra” 
  
Behovet av bearbetning och reflektion efter avslutet såg olika ut hos de intervjuade 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskriver att verksamheten där sjuksköterskan arbetar 
regelbundna reflektionstillfällen där situationen har kunnat diskuteras med kollegor. En 
annan typ av reflektion som nämns är enskilda samtal med kollegor. Sjuksköterskor 
nämner att de fortfarande en tid efter avslutssituationen har ett behov av att prata om sin 
upplevelse och en del uttrycker att intervjusituationen blev en reflektionsstund. 
Reflektioner på arbetsplatsen beskrivs också som ett sätt att möta upp funderingar och 
tankar hos kollegor som inte medverkade vid behandlingsavslutet. 
  
”Ja, efter en sådan situation gör vi ju alltid en extra sittning och då får ju vem som helst 
vara med även de som inte var där kanske men som har kanske byggt upp en relation med 
familjen.” 
 

Att balansera de egna känslorna som uppstår 
I temat att balansera de egna känslorna som uppstår fanns latent information om hur 
sjuksköterskan upplevde och förhöll sig till ansvar. Vidare presenteras manifest resultat 
under kategorierna teamarbete på olika nivåer, att förhålla sig till ansvar och målet med 
vården. 
 
Sjuksköterskan som fick information om att en person som har ALS vill avsluta sin 
ventilatorbehandling kände ökat personligt ansvar. Denna information kunde delges 
sjuksköterskan i samband med ett vanligt besök och sjuksköterskan var då inte alls 
förberedd på denna information. När planering påbörjats skiljer sig intervjuerna avseende 
om personen fått välja vilken sjuksköterskan hen önskade skulle närvara. I de flesta fall var 
det en sjuksköterska som var omvårdnadsansvarig för personen som närvarade. I de 
arbetsgrupper där avslut av ventilatorbehandling förekommit vid flera tillfällen så 
upplevdes det inte som några konstigheter att närvara vid avslut av ventilatorbehandling. 
Här var det också tydligt att man som sjuksköterska hade möjlighet att säga nej till att vara 
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med, även om man var omvårdnadsansvarig för personen i fråga. Detta står som kontrast 
till de fall där sjuksköterskan väljs ut av personen eller där det tidigare inte genomförts 
avslut av ventilatorbehandling och den sjuksköterska som fått frågan från personen fått en 
nyckelposition i planeringen. I det senare fallet kunde sjuksköterskorna känna sig 
obligerade att närvara, som att de inte hade möjlighet att säga nej. I denna situation satte 
sjuksköterskan sina egna känslor åt sidan till förmån för personens önskan. De intervjuade 
sjuksköterskorna resonerar runt att personens autonomi är självklar och ska respekteras, 
helst i alla lägen, men att den också ställs mot vad vården kan erbjuda. Detta resonemang 
skapade i vissa fall en känsla av otillräcklighet då personens önskemål inte var 
genomförbara.  
 
Återkommande i materialet beskrivs på olika sätt att frågor om att avsluta 
ventilatorbehandling bör vara en självklar del i vårdprocessen och inte något som lyfts 
väldigt sent i sjukdomsförloppet. I flera av intervjuerna fanns också ett uttryck för att 
ansvaret för dessa frågor tillhör en annan vårdgivare. De intervjuade sjuksköterskorna 
uttrycker att de inte vet om någon annan vårdgivare tagit upp frågan, men att de önskar att 
så är fallet. De intervjuade sjuksköterskorna vill vara delaktiga i planeringen runt avslutet, 
men de vill inte hålla i planeringen, de vill vara med vid avslutssituationen men det är inte 
självklart att det är sjuksköterskan som ska stänga av ventilatorn. Det finns en 
underliggande ton av en önskan att inte vara den som är ytterst ansvarig, av att kanske vilja 
försvara sig själv eller att kanske vilja fria sig själv. 
 
Teamarbete på olika nivåer 
I intervjuerna beskrivs sjuksköterskans erfarenhet av att team och teamarbete är viktigt i 
samband med avslutande av ventilatorbehandling. De intervjuade sjuksköterskorna 
beskriver både teamarbete på den egna enheten så väl som vårdgivaröverskridande 
samarbete i samband med planeringen och teamarbete inom det specifika team som bildas 
den dagen som ventilatorn stängs av. Teamen som beskrivs är multiprofessionella, minst 
bestående av läkare och sjuksköterska, men ibland även av andra yrkesprofessioner. Vilka 
yrkesprofessioner som är delaktiga så väl vid planering som vid avslutssituationen 
påverkas av vad personen och de närstående har uttryckt för behov.  
 
I intervjuerna berättar sjuksköterskorna att det redan tidigt i processen varit flera 
vårdgivare involverade. De vårdgivare som har inkluderats har varit andningsvård, 
specialiserad palliativ vård, neurolog och basal hemsjukvård. Vid den faktiska 
avslutssituationen har det i de flesta av intervjuerna varit läkare och sjuksköterskor från 
andningsvården och den specialiserade palliativa vården som medverkat. Genom att ha 
dessa båda vårdgivare representerade i teamet så får teamet dubbel spetskompetens. I 
intervjuer där sjuksköterskan arbetade inom specialiserad palliativ vård identifierade 
sjuksköterskorna en kompetensbrist hos sig själva avseende om hur ventilatorn fungerade. 
Genom att ha personal från andningsvården på plats överbyggdes denna kompetensbrist 
vilket skapade en känsla av trygghet. Sjuksköterskor från andningsvården beskriver att det 
är bra att personal som känner personen väl är närvarande när ventilatorn stängs av. 
 
“...en ansvarig sjuksköterska eller undersköterska det som, som bistår oss också då vi har 
ju inte den, vad ska man säga, hud mot hud kontakten på det sättet som man får när man 
är så nära” 
 
I teamet på den egna arbetsplatsen beskrivs kommunikation som en viktig aspekt. När 
personen har uttryckt sin önskan om att avsluta och arbetet mot detta har påbörjats så 
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beskrivs det som viktigt att detta kommuniceras till alla på arbetsplatsen. När detta har 
kommunicerats har det skapat diskussioner på arbetsplatsen. Diskussionerna har 
framförallt speglat vad de intervjuade sjuksköterskorna menar är allmänhetens inställning 
till att avsluta ventilatorbehandling. I relation till detta lyfts även att det är en tillåtande 
arbetsplatskultur och att det därför inte är något konstig att frågan om att avsluta 
ventilatorbehandling lyfts. I de fall när kommunikationen i teamet på den egna 
arbetsplatsen har varit bristfällig har osäkerhet runt vad som planerats uppstått. De 
intervjuade sjuksköterskorna beskriver också att det egna teamet ger stöd till den som varit 
med vid avslutande av en ventilatorbehandling. Vidare har de som varit med vid 
avslutssituationen haft en stödjande funktion gentemot varandra där de i anslutning till 
situationen pratat igenom vad som hänt. Det beskrivs som positivt och tryggt att ha teamets 
stödjande funktion nära. Teamet har en stödjande funktion dels genom samtal på 
handledning, dels genom vardagliga samtal om vad som hänt och hur avslutssituationen 
var. Men stödet i arbetsgruppen beskrivs också som ett ansvar att sprida kunskapen om att 
avsluta en ventilatorbehandling till samtliga kollegor. Vidare beskrivs omsorgen om 
kollegor även i planeringen av vem som ska vara med vid avslutssituationen. 
 
”jag känner samtidigt att jag har ett ansvar att ta de här sakerna liksom de här som är lite 
tuffare. Att man bör har jobbat ett tag och känner sig trygg i att, att må bra, eller må bra, 
fel ord men alltså att vara trygg i att åka dit och ta det här” 
  
Att förhålla sig till ansvar 
Återkommande i intervjuerna var sjuksköterskornas erfarenhet av ansvar. De intervjuade 
sjuksköterskorna beskriver att ge stöd till både personen och närstående  
är en del i deras ansvar. De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att det är bra om 
närstående är införstådda och lugna i situationen och har förståelse för personens beslut. 
Stöd som beskrivs är upprepade samtal med närstående, att möjliggöra närståendes 
delaktighet, men också att bara finnas där för de närstående. I den stund när 
ventilatorbehandlingen avslutas beskriver de intervjuade sjuksköterskorna att de hela tiden 
berättar för närstående vad de gör. För att stödja personens delaktighet beskriver de 
intervjuade sjuksköterskorna att de arbetar med ett personfokuserat eller personcentrerat 
förhållningssätt. I de olika intervjuerna använder sjuksköterskorna olika begrepp för att 
beskriva förhållningssättet, men det är gemensamt att de beskriver att de arbetar med och 
utgår hela tiden från vad personen önskar.  
  
“hur fint det ändå kan fungera när vi liksom samlas kring det som verkligen, alltså 
patienten i centrum verkligen här var det, det var inte bara tomma ord” 
  
De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att de tycker vården som helhet har ett tydligt 
ansvar i samband med ventilatorbehandling för personer som har ALS, från det att 
ventilatorbehandlingen blir ett aktuellt alternativ och genom hela behandlingen. 
Sjuksköterskans erfarenhet är att vårdgivaren måste föra dialog med personen om vem som 
ska föra personen talan när hen inte längre kan kommunicera själv. De intervjuade 
sjuksköterskornas erfarenhet är dock att vården inte alltid tar detta ansvar på ett tydligt sätt. 
Det ansvar som sjuksköterskorna tillskriver vården är i stort är bland annat 
informationsansvar. De intervjuade sjuksköterskornas erfarenhet är att det är problematiskt 
i fall där personen tydligt nekat till TIV och då fått NIV; men inte fått information om att 
även denna kan vara livsuppehållande. Vidare beskriver de intervjuade sjuksköterskorna 
att vården måste vara tydliga med att ventilatorbehandlingen varken kommer att bota eller 
bromsa sjukdomsförloppet utan uteslutande är en livsuppehållande behandling med syfte 
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att öka upplevelsen av livskvalitet. Enligt de intervjuade sjuksköterskorna har vården även 
ett ansvar att informera personen om att hen har rätt att avsluta ventilatorbehandlingen. Det 
är inte självklart vilken vårdgivare som ska lyfta frågan, men det bör ske i ett tidigt skede. 
Samtidigt beskriver de intervjuade sjuksköterskorna att deras erfarenhet är att det kan vara 
svårt att veta exakt när det är läge att diskutera frågor om avslut av ventilatorbehandling. 
De intervjuade sjuksköterskorna menar att det är viktigt att det finns en relation, att man 
känner personen och att frågan lyfts när personen är redo. Det beskrivs både att 
sjuksköterskorna ser och förstår personens lidande, samtidigt som det beskrivs att det inte 
är vårdpersonal som ska bedöma personens upplevelse av livskvalitet, det kan ingen mer 
än personen själv göra. Sjuksköterskorna i denna intervjustudie menar också att det krävs 
att vårdgivare vågar lyfta diskussionen om att avsluta ventilatorbehandlingen när de ser att 
den inte längre gagnar personen. 
  
”Jag kan tycka att i vården, man ger och man ger, men sen när det inte finns något mer är 
man dålig på att dra tillbaka eller att säga nu finns det inte mer, då står patienten där med 
jättehöga förväntningar, jag tycker det känns bra att vi kan erbjuda dem ett mål” 
  
Målet med vården 
De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att deras erfarenhet är att det har varit personen 
som har initierat frågan om att avsluta sin ventilatorbehandling. Erfarenheten är också att 
personerna varit tydliga med att det handlar just om att avsluta ventilatorbehandlingen, inte 
att de önskat dödshjälp, eller uttryckt en direkt önskan att dö. I intervjuerna uttrycker 
sjuksköterskorna att de månar om personens autonomi, personen ska vara den som har 
fattat beslutet och det skall genomföras så som personen önskar. Det finns också erfarenhet 
av att det inte är någon vårdpersonal som har tagit del av personens önskan att avsluta 
ventilatorbehandling och när avslutet genomförs är personen så dålig att hen inte längre 
kan kommunicera. Då är det personens närstående som för personens talan och vårdgivare 
för då samtal med närstående vid flera tillfällen för att säkerställa att detta är personens 
önskan. Sjuksköterskans erfarenhet är att om så är fallet dröjer sig just det faktumet kvar 
hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan menar då att det nog hade påverkat erfarenheten av att 
vara med vid avslut av ventilatorbehandling om personen själv hade kunnat kommunicera 
sin önskan. Genom hela processen det innebär att avsluta en ventilatorbehandling har 
sjuksköterskorna arbetat med att uppfylla personens önskan. Erfarenheten är att, oberoende 
om personen kunnat kommunicera eller om närstående talat för personen, har det funnits 
uttryckliga önskemål om hur avslutssituationen ska se ut. De önskemål som har uttryckts 
har rört vilken dag personen vill att avslutet ska ske, vilken plats personen önskar vara på, 
vilka som ska vara närvarande när ventilatorn stängs av, att de ska spelas vald musik eller 
hur dagen ska se ut innan ventilatorn stängs av. De intervjuade sjuksköterskorna uttrycker 
att det funnits stor respekt för personens önskemål och att de gjort allt de kunnat för att 
uppfylla dessa. Personens önskemål har blivit en målbild för hur vården ska se ut. 
 
”vi jobbat målmedvetet mot det här, och på sätt och vis, det låter ju sjukt, men vi hade ju 
gått i mål, med patientens önskan, och det känns ju alltid bra” 
 
I intervjuerna beskriver sjuksköterskorna stunden då ventilatorn avslutas som att personen 
får ett fint avslut, ett värdigt avslut eller en god död. Med detta menar sjuksköterskorna att 
personen kunde välja själv, att närstående får tid för avsked, att alla kunde vara där och att 
personen avlider utan besvärliga symtom. De intervjuade sjuksköterskorna beskriver en 
känsla av att göra gott då de kan lindra personens lidande, och att personens önskan 
tillgodoses. Vid avslutssituationen beskrivs långa stunder av tystnad som var tuffa för både 
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närstående och sjuksköterskan, då de hann tänka mycket under tystnaden. I intervjuerna 
beskrivs stunden då ventilatorn avslutas med att stämningen är lugn, odramatisk och i vissa 
fall även lättad. 

”det är nästan lite högtidligt. Så var känslan, den var nästan lite högtidlig att familjen var 
samlad och han fick liksom sluta detta lidande” 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer studiens styrkor och svagheter att diskuteras. Författarna 
diskuterar frågor om val av metod, urval och intervjuförfarande, databearbetning och 
analys samt förförståelse. Genomgående diskuteras studiens trovärdighet och 
överförbarhet.  
  
Metod 
Det är alltid forskningsfrågans karaktär som styr valet av metod (Forsberg & Wengström, 
2016). Polit och Beck (2017) menar att en kvalitativ studie är lämplig att genomföra om 
syftet är att undersöka ett kontextbundet fenomen där befintlig kunskap är låg. I 
planeringsstadiet av detta självständiga arbete valde författarna att genomföra en 
översiktlig sökning i databaserna Cinahl, Pubmed, och Academic Search Elite för att 
inventera den befintliga forskningen inom området. Sökningarna resulterade i få träffar, 
och ingen av dessa studier var genomförda i svensk kontext. Därmed menar författarna att 
det fanns begränsad kunskap i forskningsfrågan och att den befintliga kunskapen inte var 
överförbar. De metoder som författarna diskuterade var enskilda intervjuer, 
fokusgruppsintervjuer och enkätstudie. En enkätstudie är en icke experimentell metod som 
kan genomföras på flera olika sätt, ex genom självrapporterade data eller telefonintervjuer 
utifrån ett fast frågeformulär (Polit & Beck, 2017). Då forskningsfrågan är riktad till ett 
smalt område och syftar till att undersöka sjuksköterskans erfarenheter, vilket kan vara 
komplext, valde författarna bort denna metod. Vidare bedöms den ej heller lämplig då 
syftet inte handlade om att samla in data från en stor mängd intervjupersoner, utan att 
samla in ett rikt, varierande och djup data om ett specifikt fenomen.  
 
Fokusgruppsintervjuer innebär att flera personer, oftast sex - tolv, intervjuas samtidigt 
(Polit och Beck, 2017). En fördel med fokusgruppsintervjuer är att flera individer kan 
intervjuas samtidigt och att de kan skapa ett djup om frågan diskuteras med andra som ha 
kunskap om fenomenet. Författarna till detta självständiga arbete valde bort 
fokusgruppsintervjuer då de menade att de inte skulle generera samma djupa data som vid 
enskilda intervjuer. Utifrån dessa resonemang menar författarna att en intervjustudie med 
enskilda intervjuer är det som bäst svarade mot studiens syfte. Författarna tror inte heller 
att forskningsfrågan kunde besvaras på samma sätt om någon annan metod använts. 
 
Urval och intervjuförfarande 
I urvalsprocessen valdes två metoder för att söka intervjupersoner då antalet sjuksköterskor 
som hade erfarenheter som besvarade syftet sannolikt skulle vara begränsat. Detta 
antagande grundas i att det är en ovanlig diagnos, ca 750-850 personer i Sverige lever idag 
med ALS (Socialstyrelsen, 2018). Författarna valde att tillämpa strategiskt urval, vilket 
enligt Polit och Beck (2017) är lämpligt för att säkerställa att intervjupersonerna hade 
erfarenheter som svarade mot studiens syfte. Som komplement till det strategiska urvalet 
valde författarna att även tillämpa snöbollsurval, vilket enligt Polit och Beck (2017) 
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innebär att de intervjupersoner som deltar i studien tillfrågades om de känner någon annan 
som har erfarenheter som svarade mot studiens syfte. Det strategiska urvalet skedde via 
SPN’s nationella nyhetsbrev och genom brev till verksamhetschefer för ALS-team och 
specialiserad palliativ vård. I det strategiska urvalet skickade författarna ut brev till cirka 
100 olika verksamheter. Majoriteten av verksamheterna hade inte intervjupersoner som 
uppfyllde urvalskriterierna och återkopplade detta till författarna via telefon, e-post eller 
brev. Många av de verksamhetschefer som tackade nej till att medverka framförde att de 
var intresserade av utfallet av studien. Författarna fick även information av flera enheter att 
man inte utförde denna typ av behandlingsavslut eller att personer med ALS i deras 
upptagningsområde inte erbjöds behandling med ventilator. Ett fåtal verksamhetschefer 
framförde att de ansåg att avslut av ventilatorbehandling angränsande till eutanasi och 
därför inte genomfördes vid deras verksamheter. I förhållande till hur brett 
intervjupersoner söktes så genererades begränsad mängd intervjuer. Elva personer visade 
intresse för att delta i studien och samtlig bokades för intervjuer. Totalt genomfördes 
endast tio intervjuer, den elfte intervjupersonen fick förhinder den dag då intervjun bokats 
och dessvärre tillät inte tidsramen för studien att genomföra intervjun vid ett senare 
tillfälle. Av de tio intervjuer som genomfördes identifierades sju intervjupersoner genom 
strategiskt urval och tre intervjupersoner identifierades genom snöbollsurval. En potentiell 
svaghet med studien är att tre av de tio intervjupersonerna arbetar på samma arbetsplats, 
vilket kan ha påverkat resultatet. Vad som talar mot att detta ska ha påverkat resultatet är 
att de beskriver olika situationer och att deras erfarenheter tydligt skiljer sig åt. 
  
De intervjupersoner som blev aktuella meddelade själva sitt intresse att medverka till 
författarna, detta kan innebära att de som intervjuats har ett särskilt intresse för området 
vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna har inte själva sökt upp intervjupersoner som 
besitter den erfarenhet som efterfrågats, istället har verksamhetschefen för respektive enhet 
förmedlat informationen till sjuksköterskorna vid enheten. Därefter har intervjupersonerna 
själva tagit kontakt med författarna, detta kan ses som en styrka med studien eftersom det 
är ett uttryck för frivillighet hos intervjupersonerna. Intervjupersoner söktes på basen av att 
de hade erfarenhet av situationen som uppsatsen berör där kan en potentiell svaghet vara 
att variation avseende kön och ålder bland intervjupersonerna inte eftersträvades. 
Intervjupersonerna i denna studie arbetade inom såväl specialiserad andningsvård som 
specialiserad palliativ vård. Intervjupersonerna hade arbetat som sjuksköterska 10-42 år 
och med personer som har ALS i tre-elva år. Ingen av intervjupersonerna som deltog i 
denna studie arbetade inom vård särskilt riktad mot personer med ALS som till exempel 
ALS team. Trots att det inte aktivt söktes så anser författarna att intervjupersonerna 
utgjordes av en heterogen grupp. Den heterogena sammansättningen i kombination med att 
intervjupersonerna hade olika lång erfarenhet, att avsluten skett under olika förfaranden 
samt att de skett i olika regioner ger att intervjupersonerna har en bredd av olika 
livserfarenhet och synsätt. Att urvalet har bredd ökar studiens överförbarhet och 
trovärdighet (Graneheim och Lundman, 2004; Polit & Beck, 2017). 
  
Då författarna enskilt genomförde fem intervjuer vardera har den semistrukturerade 
intervjuguiden haft en central roll. Intervjuguiden innehöll åtta huvudfrågor, tio 
underfrågor och sju stödfrågor, vilka var inspirerade av Kvale och Brinkmann (2014). 
Intervjuguiden var semistrukturerad och författarna förhöll sig dynamiska under 
intervjutillfällena. I flera fall ställdes en fråga och i det svar som intervjupersonen gav 
besvarades även de tänkta följdfrågorna, i sådant fall ställde inte följdfrågorna. 
Intervjuguiden är dels garant för att de båda författarna har haft samma frågeunderlag, dels 
ökas studiens trovärdighet då intervjuguiden underlättar möjligheten att replikera studien. 
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För att testa att den semistrukturerade intervjuguiden genererade information som svarade 
mot studiens syfte genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun genererade beskrivande 
data som svarade mot syftet och då inga ändringar gjordes i intervjuguiden så inkluderades 
pilotintervjun i resultatet. De svagheter som författarna under arbetets gång har identifierat 
är att intervjuguiden saknar frågor om hur många gånger intervjupersonen medverkat vid 
avslut av ventilatorbehandling samt vid vilken tidpunkt avslutet skedde. I några intervjuer 
framkommer det, trots att frågan inte ställs, hur många gånger intervjupersonen medverkat 
vid avslut samt vid vilken tidpunkt avslutet skedde. Detta är en svaghet då 
intervjupersonernas erfarenhet av avslutande av ventilatorbehandling kan påverkas av hur 
många gånger intervjupersonen varit delaktig i avslut av ventilatorbehandling. Att fråga 
om tidpunkt för avslut kan ha varit relevant eftersom intervjupersonen kanske fortfarande 
är i en bearbetningsfas om avslutet skett i nära anslutning till att intervjun genomförs. 
 
Databearbetning och analys 
Detta självständiga arbete baseras på tio genomförda intervjuer, med en varierande längd 
om 36-75 minuter. Respektive författare genomförde fem intervjuer enskilt. Att genomföra 
intervjuerna enskilt innebar att maktobalans i intervjusituationen motverkades (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vidare kan en svaghet med detta förfarande vara att författarna kan ha 
ställt frågorna på olika sätt. Detta motverkas då författarna hade samma intervjuguide att 
förhålla sig till och diskuterade intervjuförfarande löpande. 
  
Information power beskrivs av Malterud et al. (2016) som det som avgör hur många 
intervjuer som krävs vilket kan påverkas av intervjupersonernas beskrivning av sina 
erfarenheter och om syftet är brett eller smalt. Vad som skulle kunna tala för att ett större 
antal intervjuer skulle krävas för att nå information power kan vara att det på förhand är 
svårt att bedöma om intervjupersonernas erfarenheter kommer vara målande och 
innehållsrika eller kortfattade. Efter tio genomförda intervjuer upplevde författarna att 
materialet var mättat och ingen ny information framkom, vilket enligt Polit och Beck 
(2017) är ett uttryck för att data saturation uppnåtts. De genomförda intervjuerna blev 
längre än vad författarna först avsåg, 15-30 minuter. Intervjupersonernas erfarenheter 
uppfattades som både innehållsrika och målande vilket stärker trovärdigheten av studiens 
resultat. Enligt Polit och Beck (2017) är den stora mängden data att hantera och att sedan 
kunna kondensera materialet utan att förlora dess innebörd två av de stora utmaningarna 
inom den kvalitativa forskningen. I denna studie hanterade författarna denna utmaning 
genom att avsätta mer tid än planerat för dataanalysen.  
  
En potentiell svaghet finns i att intervjuerna skett på olika sätt, två intervjuer genomfördes 
via videosamtal på grund av logistiska skäl medan resterande åtta genomfördes genom 
personliga möten. Polit och Beck (2017) menar att intervjuer per telefon eller 
internetbaserat verktyg har styrkan just att det möjliggör att intervjupersoner kan 
inkluderas till trots stora geografiska avstånd. Oavsett om intervjun genomfördes genom 
fysisk träff eller med hjälp av videosamtal avsattes god tid för att inte på något vis skapa en 
upplevelse av stress under intervjusituationen. Inga påtagliga skillnader som går att hänvisa 
till formen för intervjun observerades. Samtliga intervjuer som genomfördes genom 
personliga möten skedde i lokal som intervjupersonen ordnade på sin arbetsplats, detta för 
att uppnå en avskild och neutral plats för intervjun i enlighet med vad Polit och Beck 
(2017) beskriver. 
  
Det inspelade intervjumaterialet transkriberades av den författare som genomfört intervjun, 
detta kan göra att den författare som intervjuat känner materialet bättre (Kvale & 
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Brinkmann, 2014) detta kan ses som en svaghet vid analysen av materialet då två författare 
ska bearbeta materialet. För att uppnå så korrekt analysarbete som möjligt så diskuterades 
samtliga intervjuer ingående och vid behov lyssnades det inspelade materialet igenom av 
båda författarna. Samtliga ljudfiler har sparats under hela arbetet. Transkriberat material 
arkiveras tillsammans med informerade samtycken och godkännande från 
verksamhetschefen. Genom möjligheten återgå till inspelat och transkriberat material 
möjliggörs att åter sätta koder och kategorier i sitt sammanhang vilket enligt Krippendorff 
(2013) är en förutsättning för att kunna replikera studien.  
  
Efter transkribering och genomläsning av intervjuerna arbetade författarna enskilt med att 
lyfta ut meningsbärande enheter, detta skedde genom att markera den meningsbärande 
enheten med överstrykningspenna. När båda författarna markerat de meningsbärande 
enheterna så jämfördes dessa för att säkerställa att de svarade mot syftet. Endast enheter 
där författarna var eniga kom med i resultatet vilket stärker tillförlitlighet. Under 
analysarbetet har författarna haft löpande kommunikation med handledaren, som har även 
tagit del av begränsad mängd rådata. Genom att flera personer granskar materialet ökar 
studiens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). Kondensering och kodning av de 
meningsbärande enheterna gjordes gemensamt samt kategorisering och tematisering. 
Sammantaget var transkribering, arbetet med att finna meningsbärande enheter, 
kondensering och kodning ett arbete som förväntades ta lång tid och mycket av författarnas 
tid avsattes till just detta. 
  
Under arbetet har författarna strävat efter transparens i arbetet med urval och 
analysförfarande för att förstärka trovärdighet och överförbarhet detta i enlighet med Polit 
och Beck (2017). Författarna genomförde intervjuerna enskilt. Att intervjua sina kollegor 
kan vara vanskligt då den befintliga relationen kan påverka informationen som 
framkommer (McDermid, Peters, Jackson & Daly, 2014). Intervjupersonens svar kan 
påverkas både av att den förutsätter att den som intervjuar redan har viss information, så 
väl som av lojalitet dem emellan. I detta självständiga arbete har intervjuerna fördelats så 
att intervjupersonen inte haft någon relation till den som genomför intervjun. På samma 
sätt har författarna undvikit att den som intervjuat haft gemensamma patienter med 
intervjupersonen. Augustinsson (2017) beskriver förförståelse som de erfarenheter och 
antaganden runt ett specifikt fenomen. Genom att undvika att intervjuaren och 
intervjupersonen har vårdat samma person strävade författarna för att i möjligaste mån 
undvika att intervjun påverkades av den egna förförståelsen. 
  
Förförståelse 
Inom kvalitativ forskning är förförståelse ett vanligt förekommande begrepp och beskrivs 
som de antaganden och ansatser vi bär med oss in i projektet (Augustinsson, 2017). 
Förförståelse utgörs av den kunskap eller de erfarenheter som berör ämnet som forskaren 
har med sig in i projektet. Hur till vida dessa ses som något forskaren i möjligaste mån bör 
bortse från, eller något som ses som en resurs beror på vilken analysmetod som tillämpas. 
Enligt Krippendorff (2013) är det en förutsättning att personen som kodar data har en 
förståelse för fenomenet som studeras. För att ge läsaren möjlighet att skapa sig en 
uppfattning om hur till vida författarnas förförståelse påverkat intervjuer eller analys så är 
det vanligt förekommande att författaren redogör för sin egen förförståelse om ämnet 
(Augustinsson, 2017). 
 
Båda författarna till detta självständiga arbete arbetade inom områden som ligger nära 
ämnet som undersöks, dels inom avancerad andningsvård, dels inom specialiserad palliativ 
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vård i hemmet. Båda författarna har därav erfarenhet av att möta personer med ALS som 
har ventilatorbehandling och behov av specialiserad palliativ vård. En av författarna har 
närvarat vid avslutande av ventilatorbehandling för person med ALS, den andra författaren 
har ingen erfarenhet av avslutande av ventilatorbehandling. I inledningen av arbetet 
tydliggjorde författarna för varandra vilken förförståelse de besitter och löpande under 
arbetet diskuterade författarna förförståelsen, detta för att förhålla sig kritiska till sin 
förförståelse. För att undvika att intervjuguide, intervjuförfarande eller analys påverkades 
av författarnas förförståelse har båda författarna att i lika stor utsträckning deltagit i 
analysarbetet, detta beskrivs av Jakobsson (2011) som ett vanligt förfarande för att undvika 
att studien påverkas av förförståelsen. 
 

Resultatdiskussion 
De centrala fynden i studiens resultat kommer att diskuteras mot relevant evidens och 
Katie Eriksson (2018) teorier om den lidande människan. 
 
Avslut av ventilatorbehandling skiljer sig från erfarenheten att närvara vid andra dödsfall 
I denna studie framkommer att de intervjuade sjuksköterskorna menar att erfarenheten att 
avsluta ventilatorbehandling skiljer sig från andra dödsfall de varit med om. Såväl 
planering för avslutet, samt känslan av att trycka på en knapp påverkar erfarenheten. En av 
de tydliga skillnaderna är tidsaspekten samt att kunna planera avslutet. Författarna såg 
också att förhållningssättet till att avsluta ventilatorbehandling påverkades om hur till vida 
den sjuksköterska som närvarade hade tidigare erfarenhet från någon form av intensivvård. 
Inom kontexten för intensivvård i Sverige finns riktlinjer och behandlingsstrategier för 
livsuppehållande behandling, i detta ingår även avslut av livsuppehållande behandling 
(Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2012). Dessa riktlinjer skulle kunna ligga 
till grund för den trygghet som uttrycks av sjuksköterskor som arbetat inom intensivvård. 
  
Författarna till detta självständiga arbete ser att den palliativa vårdens värdegrund genom 
de fyra hörnstenarna, teamarbete, kommunikation och relation, symtomhantering samt 
närståendestöd (Beck-Friis & Strang, 2012) genomsyrar de sjuksköterskornas erfarenhet av 
att avsluta ventilatorbehandling för en person som lever med ALS. Detta speglas oavsett 
inom vilken vårdkontext den intervjuade sjuksköterskan arbetar. Teamet utgör ett stöd för 
sjuksköterskan att hantera den svåra situationen, kommunikation och relation är 
grundläggande för att avslut ska bli aktuellt, närstående återkommer både som stöd för 
personen med ALS och som en del i sjuksköterskans arbete att stödja. Slutligen syns 
symtomhantering centralt då avslut av ventilatorbehandling i sig kan förstås som ett sätt att 
hantera den symtom personen som lever med ALS upplever. Vidare återkommer 
symtomhantering genom hela avslutssituationen med en beredskap för att hantera alla 
typer av symtom som kan uppstå i samband med avslutssituationen. 
  
De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att de ser att personen lider och att deras 
medverkan vid avslut blir ett sätt att lindra detta lidande och göra gott. Sjuksköterskornas 
erfarenhet är vidare att personen med ALS har sederats inför avslutet av 
ventilatorbehandlingen, denna erfarenhet beskrivs även av Sander Dreyer et al. (2012). 
Vidare beskriver Sander Dreyer et al. (2012) även en förväntan att personen med ALS 
skulle drabbas av ångest i samband med avslutet till följd av den snabbt sjunkande 
syresättningen. Denna erfarenhet syns även i resultatet av denna studie då de intervjuade 
sjuksköterskorna beskriver både en oro för och en beredskap att hantera hastigt uppkomna 
symtom på oro. Gemensamt för denna studies resultat och vad Sander Dreyer et al. (2012) 
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presenterar är dock att då personen sederats inför avslutet av ventilator så har hastigt 
uppkomna symtom eller svåra symtom på oro inte tillstött.  
  
De sjuksköterskor som intervjuades beskriver i sina erfarenheter att de upplever situationer 
där de får en känsla av att sjukvården tar makten över tid och död och att detta kan skapa 
etiskt svåra situationer. Browning (2013) beskriver att sjuksköterskor med högre grad av 
emotionell empowerment upplever lägre nivå av etisk stress i vård av personer i livets 
slutskede, vad som påverkar graden av emotionell empowerment är sjuksköterskans 
tidigare erfarenheter, hur länge de arbetat i yrket, utbildningsnivå och fortbildning inom 
vård i livets slut. Även då Brownings (2013) studie är genomförd inom akutsjukvård tror 
författarna till detta självständiga arbete att de karakteristiska som beskrivs hos 
sjuksköterskan är överförbara till att avsluta en ventilatorbehandling för en person med 
ALS. Detta framkommer i viss utsträckning även i resultatet där man visar på att dela 
erfarenhet samt att göra det första avslutet med en erfaren kollega skapar trygghet. Att 
skapa en trygg situation är en möjlighet att minska eller att skapa förutsättningar för att 
hantera den etiska stress som kan uppstå i samband med avslut av ventilatorbehandling för 
en person med ALS. Erfarenheterna skiljer sig hur till vida personen fått önska vilken 
sjuksköterska som ska närvara. De fall där sjuksköterskan har känt att personen har valt ut 
hen har en etiskt svår situation uppstått då sjuksköterskan känner att hen inte har något 
annat val än att närvara, oavsett hur hen känner inför detta. För att hantera de känslor som 
uppstod i samband med avslutet behövde sjuksköterskorna tid för att förbereda sig för 
händelsen och att bearbeta händelsen efteråt.  
  
Även då sjuksköterskorna beskriver att upplevelsen skiljer sig från andra dödsfall så menar 
författarna att det finns likheter med hur dödsfallet hanteras. I resultatet framkommer att 
sjuksköterskorna visar förståelse, lyssnar och för samtal med närstående både inför men 
även under och efter dödsfallet, detta beskrivs av Lindqvist et al. (2012) som viktiga icke-
farmakologiska insatser vid den palliativa vården i livets slut. Vidare beskriver Lindqvist et 
al. (2012) att sjuksköterskor i palliativ vård strävar efter att tillgodose alla personens 
önskningar. Författarna till detta självständiga arbete anser att det i resultatet är tydligt att 
sjuksköterskorna gör sitt yttersta för att personens mål och önskemål ska uppfyllas i 
samband med avslut av ventilatorbehandlingen. 
  
Att bevara autonomi hos personen som har ALS 
I resultatet återkommer de intervjuade sjuksköterskorna till den enskilda personens rätt att 
välja, att dess autonomi skall främjas. Detta stärks även i tidigare forskning (Hogden et al., 
2013). Vidare beskriver studiens resultat även att rutiner och/eller riktlinjer kan vara en 
trygghet. Utifrån detta menar författarna till detta självständiga arbete att det teoretiska 
ramverk för att bevara en persons autonomi i en högteknologisk vård som tagits fram 
Lindberg et al. (2018) skulle kunna utgöra ett stöd för sjuksköterskorna. Det teoretiska 
ramverket baseras på studier genomförda i både avancerad hemsjukvård och 
intensivvårdsavdelningar. Ramverket bygger på de fyra principerna; strategi för kontroll, 
strategi för partnerskap, strategi för tillit och strategi för transition. Strategi för kontroll 
berör personens möjlighet att behålla eller lämna över sin autonomi till någon annan part, 
vilket även det kan vara ett autonomt beslut om det är personens önskan. Strategi för 
partnerskap belyser relationen mellan den sjuka personen och vårdpersonalen samt att den 
som är sjuk är en fullvärdig medlem av teamet. Strategi för tillit belyser behovet av tillit till 
sig själv för att vara autonom såväl som behovet av tillit till vårdpersonal för att kunna 
överlämna beslut till dessa om så önskas. Den sista strategin, strategi för transition 
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beskriver att relationen mellan hälsa och sjukdom förändras och att den sjuke personen 
måste ha strategier för att hantera detta för att kunna utöva sin autonomi. 
  
De sjuksköterskor som intervjuats i denna studie beskriver i sina erfarenheter att de tar 
personens önskan på allvar och känner enskilt ansvar när denne lyft en önskan om att 
avsluta sin behandling. Genom detta handlande kan vårdlidande till följd av fördömelse 
och straff enligt Eriksson (2018) undvikas. Om vårdpersonalen inte hade tagit personens 
önskan på allvar och istället nonchalerat situationen till följd av exempelvis att de inte 
själva kan förstå personens val hade vårdlidande sannolikt uppstått. Eriksson (2018) menar 
även att vårdlidande kan uppstå om det saknas en dimension i den vård som ges. Om 
sjuksköterskor som vårdar personen med ALS inte hade kunnat förhålla sig till att 
personen eventuellt kan vilja avsluta sin behandling så kan detta förstås som ett uttryck för 
att det fattas en dimension i vård som ges.  
  
För att undvika att skapa vårdlidande till följd av maktutövande menar Eriksson (2018) att 
vårdpersonalen ska möta varje person där den befinner sig. Vårdpersonalen bör vara 
flexibel snarare än att hålla fast vi befintliga rutiner. I uppsatsens resultat framkommer att 
sjuksköterskorna som intervjuats känner trygghet i att det finns rutiner på arbetsplatsen 
som beskriver hur avslut av ventilatorbehandling bör gå till, men att de samtidigt förhåller 
sig flexibel till så väl dessa rutiner som till erfarenhet från tidigare avslut som genomförts. 
Även då kunskap funnits om att avslut kan ta lång tid och att det med grund i detta kan 
vara lämpligt att ventilatorn avslutas på en vårdavdelning snarare än i personens hem så 
står sjuksköterskorna på sig och värnar personens vilja om hen önskar vara i sitt hem. Att 
personer som har ALS både vill vårdas hemma och avsluta sitt liv i hemmet bekräftas av 
tidigare forskning (RCC, 2016). Det egna hemmet är, enligt Lantz (2007) en plats som 
karakteriseras av identitet och autonomi. Hemmet är format av de egna valen, den egna 
identiteten och kan delas med människor som stå personen nära. Hemmets rytm, ordning 
och rutin kan förstås som ett uttryck för autonomi. Utifrån Lantz (2007) beskrivning av 
hemmet kan möjligheten att avsluta sin ventilatorbehandling i det egna hemmet ses som ett 
uttryck för att värna personens autonomi. Även i det fall där personen inte själv kunnat 
kommunicera sin vilja så kan hemmet förstås som ett uttryck av respekt för personens 
autonomi.  
  
Att kränka värdighet innebär att frånta någon att fullt ut vara människa, använda sina 
hälsoresurser, att inte värna rätten att skydda sig mot intrång eller att inte kunna göra fria 
val (Eriksson, 2018). Denna typ av vårdlidande motverkas av de sjuksköterskor som 
deltagit intervjustudien på flera sätt. Sjuksköterskorna beskriver att de arbetar med den 
unika personens vilja som mål för vården. Avslutet av ventilatorbehandling planeras och 
utformas tillsammans med personen som har ALS. Sjuksköterskorna återkommer 
upprepade gånger till att personens rätt att välja, personens autonomi, personens egna 
resurser tas tillvara. Utifrån Eriksson (2018) kan detta förstås som ett sätt att bekräfta den 
unika individens värdighet och då undvika vårdlidande till följd av kränkt värdighet.  
  
Studiens resultat avseende hur avslutet gått till stöds av Sander Dreyer et al. (2012) 
beskrivning. Behandlingen avslutas där personens så önskar, i hemmet eller på 
vårdenhet.  Sjuksköterskornas upplevelse av att personer med ALS väljer att avsluta sin 
behandling relaterat till nedsatt livskvalitet stöds även av Sander Dreyer et al. (2012).  
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Teamarbete och samverkan mellan vårdgivare 
När vården anpassas efter personens behov och önskemål är det, enligt Eriksson (2018), ett 
sätt att bevara värdighet och därmed lindra lidande. Ett fungerande teamarbete inom den 
egna verksamheten men inte minst i verksamhetsöverskridande samarbete beskrivs som en 
faktor som påverkar avslutssituationen positivt. I uppsatsens resultat återkommer att 
samarbete med andra vårdgivare ger en bred kompetens och möjlighet att möta upp 
personens behov på flera plan och därmed bevara dennes värdighet. Sjuksköterskorna 
beskriver att dessa samarbeten skapas just för denna situation och man bildar då ett slags 
multiprofessionellt team kring personen. Genom teamarbete beskriver Klarare et al. (2013) 
att en helhetssyn på den sjuke personen och dennes situation nås genom flera personers 
intryck och tolkningar. Att teamarbetet är viktigt på många plan genomsyrar resultatet i 
denna uppsats, de intervjuade sjuksköterskorna beskriver att det handlar om att ha rätt 
kompetens på plats för att genomföra behandlingsavslut, lindra symtom och stödja 
närstående men också att ge stöd inom teamet medlemmar emellan. Vilket stöds av Klarare 
et al. (2013) som beskriver att teamet inom palliativ vård inte bara har ett patientfokus utan 
också ger en stödjande funktion till teamets medlemmar. I denna studies resultat beskrivs 
att teamets mål med avslutet är att personen med ALS ska ges möjlighet att avsluta 
ventilatorbehandling och inte lida under behandlingsavslut. Att möta personen där hen 
befinner sig och respektera dennes val är enligt Eriksson (2018) att lindra vårdlidande som 
annars kan uppstå genom vårdpersonalens maktutövande. 
  
I de intervjuade sjuksköterskornas erfarenheter återkommer önskan att information om 
möjligheten av att avsluta livsuppehållande ventilatorbehandling skulle ske tidigare under 
personens vårdförlopp. I resultatet framkommer även att sjuksköterskorna önskar veta 
personens vilja och önskan innan kommunikationssvårigheter blir för stora. De intervjuade 
sjuksköterskorna vill känna sig trygga i att personen fattar ett informerat beslut och i detta 
återfinns önskan om att vårdgivare i ett tidigt skede och sedan regelbundet under personens 
vårdtid informerar och efterhör personen tankar och önskningar. Denna önskan återfinns 
både hos personal som arbetar inom specialiserad palliativ vård och specialiserad 
andningsvård, därav menar författarna till detta självständiga arbete att kommunikation 
mellan olika vårdgivare är viktigt redan på ett tidigt stadium. Att samarbetet mellan 
vårdgivare är grundläggande för att skapa bästa förutsättningar för den sjuke personen har 
beskrivits i flera studier (Andersen et al, 2012; Danel-Brunaud et al, 2017) och i det 
nationella vårdprogrammet för palliativ vård (RCC, 2016). I denna studies resultat 
framkommer också att sjuksköterskan sällan vet vilken information som eventuellt har 
delgivits personen till exempel vid uppstart av en behandling. Danel-Brunaud et al (2017) 
beskriver att beslut om vården som fattas av vårdgivare tillsammans med personen med 
ALS behöver förankras hos alla de vårdkontakter personen har för att kunna ge bästa 
möjliga vård utifrån personens önskan.  
  
I fall av att avsluta hemodialysbehandling beskriver Lazenby et al. (2017) att det finns en 
ovilja hos läkare att lyfta frågan om avslut av behandling fram tills att personen är kraftigt 
försämrad. Aasen, Kvangarsnes & Heggen (2012) beskriver att det inte alltid är enighet i 
teamet om när frågor om avslut av hemodialysbehandling ska lyftas. Lazenby et al. (2017) 
beskriver vidare också en rädsla för att ålägga personen mer oro och ångest genom att i 
tidigt skede informera och förhöra sig om personens tankar avseende livets slut (Lazenby 
et al., 2017). Detta tycks vara i linje med vad de erfarenheter som beskrivs i detta 
självständiga arbete. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna menar att det är viktigt att 
personerna får tydlig information om behandlingen syfte. Behov av denna typ av 
information beskrivs även av Silén et al. (2008) som beskriver sjuksköterskors uppfattning 
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av att avsluta livsuppehållande dialysbehandling. Även då dialysbehandling skiljer sig från 
ventilatorbehandling så är båda behandlingarna livsuppehållande. Författarna till detta 
självständiga arbete menar att det sannolikt går att dra lärdomar om vilken information 
som bör ges till personer inför att avsluta livsuppehållande behandling oavsett om det rör 
sig om dialys eller ventilation. De intervjuade sjuksköterskornas beskriver med sin önskan 
om tidig information och trygg beslutsgrund en strävan efter att förstå personen och dennes 
önskningar. Detta är i sig ett sätt att minska personens vårdlidande genom att motverka 
fördömelse enligt Erikssons (2018) beskrivning av lidande till följd av fördömelse och 
straff. 

Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av avslutande av 
ventilatorbehandling för personens med amyotrofisk lateralskleros inom palliativ vård. 
Författarna till denna studie anser att syftet besvarades väl då sjuksköterskornas 
erfarenheter beskrivs i flera dimensioner. Sjuksköterskornas praktiska erfarenheter av 
avslutet med tyngd på symtomlindring som syftar till att personen inte ska lida. 
Sjuksköterskornas erfarenhet av den mentala förberedelse som krävs inför avslutet, vilken 
kan innebära god tid för förberedelse, handledning och stöd i arbetsgruppen, och 
bearbetning därefter vilken kan ske genom reflektion i grupp eller med enskilda kollegor. 
De beskriver vidare sina erfarenheter av planering inför avslut och vilka aspekter som de 
ser som viktiga i planering och även tidigare i personen med ALS kontakter med 
sjukvården. Att närvara vid avslut av livsuppehållande ventilatorbehandling kan skapa 
känslor av oro och rädsla men med rätt förberedelser så kan det bli en fin situation och en 
erfarenhet som närvarande sjuksköterskor kan ta med sig i sitt fortsatta arbete. 
Förberedelser och planering är av stor vikt och säkerställande om personens önskan måste 
tydliggöras för arbetsgruppen. Det finns en trygghet i rutiner och att använda redan 
befintlig erfarenhet för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i avslutssituationen.  

Klinisk tillämpbarhet 
Den kunskap som framkommit i studien kan ligga till grund för skapandet av riktlinjer, 
rutiner och utbildningsmaterial framförallt vid avslut av ventilatorbehandling men 
sannolikt även vid avslut av andra livsuppehållande behandlingar. Förhoppningen är att 
detta arbete kan belysa de aspekter som för sjuksköterskan gör avslut av livsuppehållande 
ventilatorbehandling till en situation som är bra respektive mindre bra. Vidare kan 
resultatet användas för att ge en vägledning i hur dessa situationer kan planeras i de olika 
verksamheter där detta kan bli aktuellt. Ett behov identifierades av mer strukturerad 
samverkan mellan olika vårdgivare för personer med ALS, exempelvis genom 
gemensamma ronder. Författarna till detta självständiga arbete ser att förslag till fortsatt 
forskning inom området kan beröra närståendes upplevelser av avslut av 
ventilatorbehandling för personer med ALS eller de personliga assistenternas upplevelse av 
avslut av ventilatorbehandling för personer med ALS. Ett ytterligare förslag till fortsatt 
forskning är att belysa hur regionala skillnader påverkar personer med ALS både avseende 
behandlingsförfarande och avslutsförfarande. Som ett bifynd i detta självständiga arbete 
upptäckte författarna även att verksamhetschefer för olika verksamheter förhåll sig olika 
till avslut av ventilatorbehandling jämte dödshjälp. För att nå jämlik vård över landet bör 
kanske dessa olika inställningar belysas. Vidare ser författarna att det verkar finnas en viss 
osäkerhet hos sjuksköterskor runt författningar och juridik som styr avslut av 
livsuppehållande behandling, detta kan belysas i vidare studier. 
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Bilaga A 

 
I 

Brev till SPN 
 
Sjuksköterskor sökes som intervjupersoner  
 
I en magisteruppsats i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning palliativ vård, 
Sophiahemmet Högskola kommer vi att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att 
närvara när ventilatorbehandling avslutas för personer med amyotrofisk lateralskleros 
(ALS). Studien har godkänts av etikrådet vid Sophiahemmet Högskola, som bedömer att 
inga forskningsetiska problem föreligger. 
 
För att genomföra studien önskar vi komma i kontakt med dig som har närvarat när 
ventilatorbehandling avslutas för en person med amyotrofisk lateralskleros. Avslutet ska ha 
skett under tiden du arbetat som legitimerad sjuksköterska och på patientens önskan. 
Intervjun genomförs i första hand som ett personligt möte, men kan också genomföras via 
internetbaserad kommunikationsform, ex skype. Intervjun beräknas ta 15–30 minuter. 
 
Om du är intresserad av att delta eller önskar mer information om studiens syfte eller 
genomförande, vänligen kontakta Katarina Fridh på mail: xxxx.xx@xxxx.xx alternativt på 
telefon: 070-xxx xx xx. 
 
Vänliga hälsningar, 
Katarina Fridh, Legitimerad sjuksköterska, Magisterstudent, Sophiahemmet Högskola 
Sofia Persson, Legitimerad sjuksköterska, Magisterstudent, Sophiahemmet Högskola 
 
Handledare: 
Marie Tyrrell, Adjunkt, Doktorand, Leg. sjuksköterska, Sophiahemmet Högskola 
08-xxx xx xx 
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Brev till verksamhetschef 

Stockholm 20XX-XX-XX 
 
Till verksamhetschef 
NN 
XXkliniken, XXsjukhuset 
 
Vi heter Sofia Persson och Katarina Fridh och är studenter vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola som ska 
genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. 
Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelse av avslut av 
ventilatorbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros. Vi är därför intresserade 
av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; 
legitimerade sjuksköterskor, närvarat vid minst ett tillfälle, inom ramen för palliativ vård, 
där ventilatorbehandling stängts av för en person med amyotrofisk lateralskleros, samt 
behärskning av det svenska språket i tal. Vi är därför mycket intresserade av få genomföra 
intervjuer med sjuksköterskor vid xx-kliniken, xx-sjukhuset. 
  
Om Du godkänner att studien genomförs vid xx-kliniken, är vi tacksamma för din 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 
dig tveksam till att studien genomförs vid xx-kliniken är vi tacksamma för besked om 
detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 
eller vår handledare. 
  
Vänlig hälsning                                      
  
  
  
  
……………………………………..                          …………………………………… 
Katarina Fridh                                                         Sofia Persson 
070-xxx xx xx                                                          070-xxx xx xx 
xxx.xxx@xxxx.xx                                                      xxx.xxx@xxxx.xx 
                                               
  
Handledare:  Marie Tyrrell 
Sophiahemmet Högskola 
08-xxx xx xx 
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Att stå bredvid när ventilatorn stängs av för person med Amyotrofisk lateralskleros 
  
Amyotrofisk lateralskleros är en sjukdom som oundvikligen leder till att den sjuke 
personen avlider. Sjukdomsförloppet ser olika ut, men sjukdomen påverkar musklernas 
funktion och därmed både rörelseförmåga och förmåga att kommunicera verbalt, såväl som 
genom alternativ kommunikation och kommunikationsstöd. Till följd av påverkan på 
muskulaturen påverkas även personens andningsförmåga och andningsstöd i olika former 
är en vanlig del av behandlingen. Non-invasiv ventilatorbehandling är den vanligaste 
behandlingen, medan invasiv ventilatorbehandling är något ovanligare. Invasiv 
ventilatorbehandling blir oftast aktuell först när den non-invasiva behandlingen inte längre 
räcker till, behandlingen bör planeras väl och utföras först efter ett informerat val av 
personen och inte i akuta skeden. Personer som lever med ALS vårdas inom flera 
specialistenheter inom vården, bland annat särskilda ALS-team och specialiserad palliativ 
vård. Personens autonomi värnas så långt det är möjligt, vilket är lagstadgat i Sverige. 
Detta innebär bland annat att personen har rätt att såväl avstå från att påbörja som att 
avsluta olika behandlingar. Trots detta kan avslutande av livsuppehållande behandling 
framstå som ett laddat och svårt ämne. Sjuksköterskor inom palliativ vård är vana vid att 
möta död och döende, men död till följd av att personen väljer att avsluta en behandling är 
fortfarande ovanligt. Att stänga av ventilatorbehandlingen för en person med ALS är och 
förblir ett oåterkalleligt beslut, ett beslut som fattas av läkare, men som genererar en 
situation där sjuksköterskor, eller specialistsjuksköterskor är närvarande. 
  
Syftet med det självständiga arbetet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att 
närvara vid avslutande av ventilatorbehandling fö personer med Amyotrofisk 
lateralskleros. 
  
Detta självständiga arbete kommer genomföras som en intervjustudie med kvalitativ 
ansats. 
  
Deltagande är frivilligt och eventuella intervjupersoner har rättighet att när som helst avstå 
att medverka. Författarna kommer på flera sätt säkra intervjupersoners konfidentialitet. 
Inspelat material transkriberas i snar anslutning till intervju och raderas sedan. 
Transkriberat material förvaras på lösenordskyddad elektronisk enhet. Eventuella citat 
kommer endast att användas om de inte riskerar att bryta konfidentialitet. Intervjuerna 
kommer utformas så att identifierande information inte ska behöva uppges. Författarna 
kommer även ta hänsyn till att de patientfall som kan lyftas under intervju inte ska kunna 
identifiera personer i det färdiga självständiga arbetet 
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Jag godkänner härmed att Sofia Persson och Katarina Fridh får utföra studien ”Att 
stå bredvid när ventilatorn stängs av för person med Amyotrofisk lateralskleros” på 
xx-kliniken under tidsperioden december 2018-mars 2019. 
  
  
__________________________ 
Ort, datum 
  
__________________________ 
Namnteckning, Verksamhetschef 
  
__________________________ 
Namnförtydligande 
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Intervjuguide 
  
-Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
  
-Kan du berätta om dina erfarenheter av att vårda personer med ALS? 

·       Hur länge har du arbetat med denna patientgrupp? 
  
-Hur var din upplevelse av att närvara vid avslut av ventilatorbehandling? 
  
-Hur såg situationen kring avslutet av ventilator behandlingen ut? 

·       Vilka var där? 
·       Vart befann ni er? 

  
- Hur gick själva avslutet av ventilatorbehandlingen till? 

·       Vem gjorde vad? 
  
-Kan du beskriva hur det gick till inför avslutet? 

·       Vem beslutade? 
·       Hur såg diskussionen ut? 
·       Hur bestämdes det vem/vilka som skulle delta vid avslutandet av behandlingen? 

  
-Är det något särskilt du har tagit med dig från situationen? 

·       Erfarenhet? 
·       Känslor? 
·       Tankar? 

  
-Är det något annat rörande att vara närvarande vid avslut av ventilatorbehandling som du 

skulle vilja lyfta än det vi pratat om? 
  
  
Stödfrågor 

·       Kan du berätta mer om…. 
·       Kan du beskriva mer detaljerat….. 
·       Kan du ge ett exempel… 
·       Hur tänker du då? 
·       Kan du utveckla det? 
·       Berätta mer… 
·       Kan du förklara? 
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Forskningspersonsinformation 
  
Vi heter Sofia Persson och Katarina Fridh och är studenter vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola som ska 
genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. 
Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelse av avslut av 
ventilatorbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros. Vi är därför intresserade 
av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; 
legitimerade sjuksköterskor, närvarat vid minst ett tillfälle, inom ramen för palliativ vård, 
där ventilatorbehandling stängts av för en person med amyotrofisk lateralskleros, samt 
behärskning av det svenska språket i tal. 
  
Amyotrofisk lateralskleros är en sjukdom som oundvikligen leder till att personen avlider. 
Sjukdomsförloppet ser olika ut, men sjukdomen påverkar musklernas funktion och därmed 
både rörelseförmåga och förmåga att kommunicera verbalt, såväl som genom alternativ 
kommunikation och kommunikationsstöd. Till följd av påverkan på muskulaturen påverkas 
även personens andningsförmåga och andningsstöd i olika former är en vanlig del av 
behandlingen. Non-invasiv ventilatorbehandling är den vanligaste behandlingen, medan 
invasiv ventilatorbehandling är något ovanligare. Invasiv ventilatorbehandling blir oftast 
aktuell först när den non-invasiva behandlingen inte längre räcker till, behandlingen bör 
planeras väl och utföras först efter ett informerat val av personen och inte i akuta skeden. 
Personer som lever med ALS vårdas inom flera specialistenheter inom vården, bland annat 
särskilda ALS-team och specialiserad palliativ vård. Personens autonomi värnas så långt 
det är möjligt, vilket är lagstadgat i Sverige. Detta innebär bland annat att den sjuke 
personen har rätt att såväl avstå från att påbörja som att avsluta olika behandlingar. Trots 
detta kan avslutande av livsuppehållande behandling framstå som ett laddat och svårt 
ämne. Sjuksköterskor inom palliativ vård är vana vid att möta död och döende, men död 
till följd av att personen väljer att avsluta en behandling är fortfarande ovanligt. Att stänga 
av ventilatorbehandlingen för en person med ALS är och förblir ett oåterkalleligt beslut, ett 
beslut som fattas av läkare, men som genererar en situation där sjuksköterskor, eller 
specialistsjuksköterskor är närvarande. 
  
Syftet med det självständiga arbetet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att 
närvara vid avslutande av ventilatorbehandling för personer med Amyotrofisk 
lateralskleros. 
  
Detta självständiga arbete kommer genomföras som en intervjustudie med kvalitativ 
ansats. 
  
Deltagande är frivilligt och eventuella intervjupersoner har rättighet att när som helst avstå 
att medverka. Författarna kommer på flera sätt säkra intervjupersoner konfidentialitet. 
Inspelat material transkriberas i snar anslutning till intervju och raderas sedan. 
Transkriberat material förvaras på lösenordskyddad elektronisk enhet. Eventuella citat 
kommer endast att användas om de inte riskerar att bryta konfidentialitet. Intervjuerna 
kommer utformas så att identifierande information inte ska behöva uppges. Författarna 
kommer även ta hänsyn till att de patientfall som kan lyftas under intervju inte ska kunna 
identifiera personer i det färdiga självständiga arbetet. 
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Vänlig hälsning                                      
  
  
  
__________________________                                __________________________ 
  
Katarina Fridh                                                        Sofia Persson 
070-xxx xx xx                                                               070-xxx xx xx 
xxx.xxx@xxx.xxx                                                         xxx.xxx@xxx.xxx 
                                               
Handledare:  Marie Tyrrell 
Sophiahemmet Högskola 
08-xxx xx xx 
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Informerat samtycke om deltagande i intervjustudie med syfte att undersöka 
sjuksköterskans upplevelse av att närvara vid avslutande av ventilatorbehandling för 
personer med Amyotrofisk lateralskleros. 
  
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
handhas. Jag har även fått information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när 
jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed 
till att medverka i denna intervjustudie som handlar om sjuksköterskors upplevelse av att 
närvara vid avslutande av ventilatorbehandling för personer med amyotrofisk 
lateralskleros. 
  

 Datum:                                                    Ort: 
  
……………………………………………………………………. 
  

  
Underskrift: 
  

 ……………………………………………………………………. 
  

Namnförtydligande      
  

……………………………………………………………………. 
  

  

  

  

…………………………………                                ……………………………… 
  
Katarina Fridh                                                         Sofia Persson 
070-xxx xx xx                                                          070-xxx xx xx 
xxx.xxx@xxxx.xx                                                      xxx.xxx@xxxx.xx 
                                               
Handledare:  Marie Tyrrell 
Sophiahemmet Högskola 
08-xxx xx xx 
  

 
 


