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Förord

Hälso- och sjukvårdspersonal ställs ständigt inför beslut som kan 
medföra stora konsekvenser för patienten. Ibland är besluten bok-
stavligen livsavgörande. Att ge – eller inte ge – livsuppehållande be-
handling är ett oåterkalleligt ställningstagande. Som huvudregel ska 
hjärt-lungräddning (HLR) och annan livsuppehållande behandling 
ges, men i vissa fall kan insatserna leda till ett ökat och förlängt lidande 
för patienten. Då aktualiseras i stället frågan om man bör avstå från 
behandling, s.k. behandlingsbegränsning. Ett sådant beslut baseras 
inte bara på patientens medicinska förutsättningar, man behöver även 
göra etiska avvägningar. Hur resonerar man kring dessa svåra beslut? 
Hur samråder man med patienten och vilken roll spelar de anhörigas 
åsikter? Ser avvägningarna annorlunda ut i en akut medicinsk situation 
jämfört med inom den palliativa vården?

Det är några exempel på frågor som diskuterades vid Peter Strangs 
etikprisseminarium som ägde rum på Stockholms Sjukhem, den 
 25  oktober 2018. Peter Strang tilldelades Smers etikpris 2017. Priset 
delas ut årligen till en person eller grupp som har gjort en särskild 
insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige och innebär en 
möjlighet för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium som 
anordnas i samverkan med Smer. Peter Strang fick priset för sina 
pionjär insatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede 
och utvecklingen av den palliativa vården. Han valde att tillsammans 
med Smer anordna ett seminarium på temat etiska dilemman vid livs-
uppehållande behandling, HLR, och de frågeställningar som väcks vid 
beslut om behandlingsbegränsningar.

Både forskare, praktiskt verksamma läkare och Smer-medlemmar 
medverkade i programmet. Ansvarig för planeringen av seminariet var 
Helena Teréus vid rådets sekretariat tillsammans med Peter Strang. 
 Rapporten är en sammanfattning av föreläsningarna och de frågor som 



diskuterades under dagen. Rådet vill med detta material sprida kunskap 
från seminariet samt stimulera till diskussion i samhället kring behand-
lingsbegränsningar och vård i livets slutskede. Hela seminariet går även 
att se via en webbinspelning som finns tillgänglig på www.smer.se. 

Författare av konferensrapporten är Kajsa Olsson, vetenskaps-
journalist.

Stockholm i april 2019

Kjell Asplund
Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Panelsamtal 
Från vänster: Richard Skröder, Anders Bremer, Ingemar Engström, 
Marit Karlsson, Göran Hermerén, Peter Strang och Kjell Asplund.
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Information, beslut och dokumentation 
Några etiska problem vid behandlingsbegränsningar  
och livsuppehållande insatser

Göran Hermerén 
Seniorprofessor i medicinsk etik vid Lunds universitet  
och sakkunnig i Smer.

Sommaren 2018 genomförde Sveriges Radios Ekoredaktion en gransk
ning av behandlingsbegränsningar inom vården. Den avslöjade stora 
brister i hur sjukvården hanterar frågor om information och doku men
ta tion kring beslut om livsuppehållande behandling. Förhållandena 
var oacceptabla, enligt socialministern.
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Kärnan i kritiken var att riktlinjer inte följs, information ges inte och 
beslut dokumenteras inte som de ska enligt regelverket. Den bakom-
liggande problematiken har diskuterats tidigare: När, och under vilka 
förhållanden får/bör/kan sjukvården påbörja/avbryta/avstå från livs-
uppehållande behandling? Detta väcker en rad etiska och existentiella 
frågor som den medicinska kunskapen inte räcker för att besvara. 
Socialstyrelsen har i olika sammanhang diskuterat dessa frågor, bland 
annat i råd och anvisningar och även senare i bindande föreskrifter.1

Bakgrunden är risken att hamna i en nedåtgående spiral. En preli-
minär diagnos leder till att behandling sätts in. Komplikationer upp-
står, ny behandling sätts in, den hjälper inte, patienten blir sämre, nya 
åtgärder sätts in med nya komplikationer. Det kan vara svårt att bryta 
den nedåtgående spiralen. Här är två exempel på hur det kan se ut i 
verkligheten (den kursiverade texten är den viktiga i sammanhanget): 

• 86-årig kvinna, först höftfraktur efter fall. Kvinnan behandlades 
framgångsrikt men fick andningssvårigheter i samband med trans-
port till annat sjukhus. Patienten var medveten och kände igen 
familjemedlemmar. Vid ny transport ett år senare fick hon en hjärt-
attack som ledde till hjärnskador. Medvetslös, respiratorvård, 
 näring via sond. Återfick aldrig medvetandet. Läkarna ansåg att 
fortsatt intensiv vård inte skulle vara i patientens intresse. Familjen 
protesterade, hänvisade till patientens religiösa och moraliska över
tygelser. 

• 92-årig kvinna. Klar och redig, vägrade gå med på operation (stor 
skada på tolvfingertarmen). Hon hade varit på den här planeten 
tillräckligt länge och hade ingen önskan att fortsätta med det. Efter 
operationen som var framgångsrik i medicinsk mening lät hon läka
ren omgående veta att det var ett fult trick att inte låta henne dö som 
hon hade velat. Läkarens behandling av patienten utgick inte så 
mycket från hennes mål som läkarens egna och från en vedertagen 
yrkeskod för kirurger. 

I en del fall är situationen enkel. Följande villkor är då uppfyllda. Det 
finns en säker prognos och patient och anhöriga är välinformerade. 
Vårdteamet är ense, anhöriga är ense sinsemellan och med patienten. 
Vårdteamet vet vad patienten vill och vad anhöriga vill, och är ense 

1 www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011juni/nyaregleromlivsuppehallandebehandlingklara
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med dem. Men som fallen visar, är det oftast inte så enkelt. Om något 
av villkoren inte är uppfyllt – eller om sjukvården inte vet om det är 
uppfyllt – uppstår en svår beslutssituation och då aktualiseras frågan 
om det svåra samtalet.

Det behövs kunskaper från flera olika håll för att kunna ta ett väl 
underbyggt ställningstagande i en etiskt svår fråga. De värderande 
utgångspunkterna bör vara tydligt redovisade. All kunskap finns inte 
i böcker, vi får med oss kunskap genom de erfarenheter vi gör. Dess-
utom kan en situation te sig olika beroende på ens utsiktspunkt. Att 
vi har olika erfarenheter, bakgrund, förhoppningar och kunskap kan 
förklara olika uppfattningar om vad vi vet, kan, vill och bör. 

Tre viktiga K

Kunskapsluckor: Prognosen är osäker. Information saknas om vad 
patienten och anhöriga vill och effekter av de insatser som över-
vägs.

Konflikter: Konflikt kan uppstå mellan vad några aktörer och 
berörda vill, och mellan olika etiska utgångspunkter. Ska vi utgå 
från rättigheter, intressemaximering, dygder eller något annat? 

Kombinationen: En kombination av kunskapsluckor och konflik-
ter komplicerar situationen ytterligare. 

Värden och rangordning 

Olika typer av värden står på spel: människovärde, tillförlitlighet, 
tillgänglighet, förtroende för sjukvården, friheter av olika slag inklu-
sive självbestämmande (för patienten och vårdens aktörer), säkerhet, 
hänsyn till patienter som väntar på behandling, reduktion av lidande 
samt rättvisa och rimliga kostnader. 

När många värden står på spel finns risk för värdekonflikter och 
då aktualiseras de etiska problemen. I konfliktsituationen är det nöd-
vändigt att överväga om dessa värden kan preciseras och rangordnas. 
Vilka värden ska tillgodoses först och på vilka andra värdens bekostnad? 
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Många av dessa problem är svåra. Frågorna har mer än ett godtag-
bart svar och information och viljeyttringar kan tolkas på många sätt. 
De anhöriga kan uppträda som vittnen om vad den döende patienten 
vill – eller som beslutsfattare. 

– Enligt min uppfattning ska de anhöriga uppträda som vittnen, vi ska respektera 
den döende eller avlidnes egen önskan så långt det går. Det är viktigt att vara 
tydlig med att frågan ställs till anhöriga i rollen som vittnen – inte som besluts
fattare.

Kunskapsproblem

Vad vet vi om praxis och människors önskningar, om effekten av olika 
insatser och om effekten av att underlåta att göra dem?

Om beslut inte tas på tillräckligt god grund riskerar patienten att 
nekas behandling som kunde ha varit livräddande. Men patienten 
riskerar också att utsättas för onödigt och oönskat lidande. 

Den osäkerhet som finns i prognosbedömningar behöver kom-
municeras, läkaren har också en pedagogisk uppgift. Alla patienter 
och patientgrupper kan inte behandlas på samma sätt. Det finns viktiga 
likheter och skillnader mellan exempelvis prematura, nyfödda, ton-
åringar, gamla, dementa och personer i psykisk kris. 

Informationsproblem 

Enligt regelverket ska samråd ske. Vem informerar vem om vad och 
hur? Hur ser beslutsprocessen ut och hur bör den se ut? Det svåra 
samtalet, förekommer det och hur ser det ut? Förutsättningar för 
samråd och beslut är att information om alternativen och deras kon-
sekvenser ska vara förstådd. Olika grupper av patienter har olika förut-
sättningar att ta till sig informationen beroende på vilken situation de 
är i. Att patienten är beslutskompetent innebär att han/hon kan fatta 
beslut i sitt eget långsiktiga intresse. Om inte – finns ställföreträdare 
och under vilka förutsättningar? I Sverige har vi haft svårt att lösa 
frågan om ställföreträdare. Den har utretts flera gånger, men resulta-
tet av utredningarna har uteblivit. 

Akuta situationer kräver snabb handling, patienten är inte alltid 
vid medvetande och anhöriga kan inte alltid kontaktas. Hur går det 
då med det samråd och samtycke som regelverket föreskriver? Om 
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patienten är dement eller underårig, är beslutsfattandets förutsätt-
ningar annorlunda. Samråd är svårt. Hur ser det ut med möjligheten 
att säga nej? Ska man fästa vikt vid tidigare uttryckt vilja? Vad tror 
personal och anhöriga att patienten skulle ha velat i dag, givet vad han/
hon tidigare skrivit i livstestamente? 

Dokumentationsproblem

Hur dokumenteras besluten, vem får tillgång till dokumentationen 
och under vilka förutsättningar? Kontaktar sjukvården patienter och 
anhöriga eller måste de vända sig till vården och fråga efter dokumen-
tationen? Hur ser praxis ut och hur bör den se ut med tanke på de 
värden som ska värnas? 

Slutligen kommer prioriteringsaspekterna in i bilden. Vi lever i 
besparingstider med galopperande underskott i sjukvården. Pressen 
på klinikcheferna att hålla budget ökar. Kan detta förklara – men inte 
ursäkta – de brister som har framkommit i mediers granskning?

– Den dag vi tror att kartorna är färdigritade, att den etiska prövningen kan ske 
med hjälp av checklistor och att datorer kan sköta den etiska prövningen, då är 
vi inne på en felaktig och farlig väg. Vi vill ha döden på avstånd, men vi måste 
se till att vi pratar om de här frågorna, i samhället, i familjen och i skolan.
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Etiska riktlinjer för HLR  
– konsensus och kontrovers

Ingemar Engström  
Adj. professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri 
vid Örebro universitet, sakkunnig i Smer och tidigare ordförande 
i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Etiska riktlinjer behöver förankras brett och diskuteras ingående. 
Det tog till exempel tre år att ta fram de etiska riktlinjerna för hjärt
lungräddning. Några frågor gick inte att hitta ett gemensamt ställ
nings tagande kring. Här beskrivs hur kontroverserna sett ut och 
hur de har tagits om hand i riktlinjearbetet. 
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Livsuppehållande behandling – riktlinjer

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har tillsammans med Svensk sjuk-
sköterskeförening arbetat fram etiska riktlinjer vid ställningstagande 
till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling.2 Den 
första grundprincipen är att när patientens nytta av livsuppehållande 
behandling är oviss, ska behandling inledas (eller fortsätta) tills den 
medicinska nyttan bättre kan bedömas. Om behandlingen inte visar 
sig gagna patienten bör behandlingen avbrytas.

När en patient som är beslutskapabel, har tillgodogjort sig informa-
tion och förstår konsekvenserna av olika behandlingsalternativ, ut-
trycker önskan att livsuppehållande behandling inte ska inledas, och/
eller att redan inledd behandling ska avslutas, ska läkare och sjukskö-
terskor följa denna vilja. Det gäller även behandling som, medicinskt 
sett, skulle kunna gagna patienten. I SLS riktlinjer från 2007, framgår 
att detta alltid gäller, inte bara i livets slutskede som det var tidigare. 

Att patienter alltid har rätt att tacka nej till vård är klarlagt såväl 
juridiskt som etiskt. Det finns dock undantag i bl.a. lagen om psykia-
trisk tvångsvård och smittskyddslagen. I övrigt ska vården alltid be-
drivas i samråd med patienten. Oavsett vilka skäl människor har, får 
de inte tvingas till vård. 

Ett fall som var aktuellt 2011, gällde en ung kvinna som var respi-
ratorbunden, och led av en progredierande neurologisk sjukdom. ”Jag 
vill inte vara med längre” var en önskan som hon länge hade uttryckt. 
Hon bedömdes inte vara deprimerad i klinisk bemärkelse. När kvinnan 
inte fick sin vilja igenom skrev hon till Socialstyrelsen som svarade att 
det nog skulle betraktas som dödshjälp. 

SLS pekade då på sina riktlinjer som sade att den som är besluts-
förmögen alltid har rätt att tacka nej till behandling. Det ledde till 
förnyat arbete på det juridiska området och Socialstyrelsen kom 2011 
med nya föreskrifter. Enligt dessa finns det två skäl att avstå eller 
avbryta livsuppehållande behandling: när patienten inte vill ha denna 
behandling och när det inte är förenligt med vetenskap och beprövad 
erfarenhet att ge sådan behandling.

– Från Läkaresällskapet var vi inte så nöjda med formuleringen ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet”. Är det verkligen ett vetenskapligt beslut? Förvisso handlar 
frågorna om medicinska fakta, men i väl så hög grad om värden. Först och främst 
patientens värderingar och ställningstaganden, vad som gör livet meningsfullt 

2 www.sls.se/globalassets/sls/etik/dokument/sls_ssf_riktlinjer_avbryta_avsta_2018.pdf
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och önskan att fortsätta detsamma. Det handlar också om anhörigas värderingar. 
Vi har alla värderingar om dessa frågor och vems värderingar ska slå igenom? 
Vi menade att det inte bara är ett medicinskt beslut att avbryta livsuppehållande 
behandling, utan i hög grad också ett etiskt beslut. 

Etiska riktlinjer för HLR

Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska rådet för hjärt-lungräddning 
och SLS har tillsammans tagit fram etiska riktlinjer för HLR.3 Arbetet 
tog tre år och innefattade ett utvidgat remissförfarande till sektioner 
och delföreningar i respektive organisation. Dokumentet omfattar all 
sjukvård, även prehospital vård samt kommunal hälso- och sjukvård.

Grundprincipen är att all hälso- och sjukvårdspersonal omedelbart 
ska påbörja HLR på personer som drabbats av plötsligt oväntat hjärt-
stopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att 
HLR inte ska utföras (så kallat presumerat samtycke). Ett skäl till att 
avstå från HLR kan alltså vara att patienten har uttryckt att han eller 
hon inte vill ha ytterligare vård om hjärtat stannar. 

Vården kan avstå från att behandla om vissa kriterier är uppfyllda.

Avstå från HLR I

En patient som bedöms vara beslutsförmögen; det vill säga har till-
räcklig kognitiv kapacitet för att ta till sig medicinsk information, 
kunna värdera olika alternativa svar och kunna kommunicera det med 
yttervärlden, har rätt att tacka nej till HLR. Beslutet ska baseras på ett 
samråd med patienten och som regel med närstående. Men patienten 
har också rätt att säga ”ni får inte prata med mina närstående om det 
här”. Man kan fråga vidare om detta, men patientens vilja ska följas. 
Det finns god anledning att samtala flera gånger på olika sätt med 
patienten för att utesluta missförstånd. Den som har en behandlings-
bar psykisk sjukdom, framför allt depression, ska erbjudas behandling. 
Men om patienten inte vill ha HLR, ska detta respekteras såvida inte 
kriterierna för tvångsvård uppfylls. Den situationen uppstår sällan.

3 www.sls.se/contentassets/90bcc300207d4d09ad133e68f80c7b58/riktlinjer20maj2021.pdf
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Avstå från HLR II

Ansvarig läkare bedömer det som utsiktslöst att behandla, det vill säga 
spontan cirkulation och andningsfunktion bedöms inte vara möjliga 
att återställa. Döden bedöms vara nära förestående och hjärtstoppet 
är en del i en naturlig och förväntad död. 

Avstå från HLR III

Ansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för patienten. Det 
kan finnas en liten medicinsk möjlighet att få igång patientens hjärta, 
men detta bedöms inte vara till gagn för patienten, exempelvis om den 
förväntade överlevnaden är mycket kort. Organfunktionen kan vara 
kraftigt nedsatt, patienten kan ha en avancerad och oåterkallelig 
cancer sjukdom. Resultatet av HLR skulle kunna bli en svår hjärnskada. 

– Vi fann sex punkter där vi inte var helt överens. Några resulterade i kompro
misser, andra får diskuteras vidare. 

Kontroverser i arbetet med riktlinjerna

• Begreppet ”till gagn”. Enstaka läkare menade att begreppet var 
otydligt, och andades gammaldags paternalism. De hänvisade till 
patientens autonomi – kan en läkare säga att HLR inte är till gagn 
om patienten inte själv gett uttryck för detta? Det är inte ofta 
patienten uttryckligen säger ”jag vill inte ha HLR” eller ”jag vill 
inte ha mer behandling”. 

– Det här är en komplex fråga, men det stora flertalet remissinstanser ansåg att 
det var kliniskt relevant och en vanligt förekommande situation i vården.

• Ska anhöriga vara med när behandling sätts in? Det finns åtgär-
der som kan vara direkt obehagliga för anhöriga att bevittna. Det 
kan också vara störande för arbetet om anhöriga lägger sig i och 
har starka emotionella reaktioner. Samtidigt finns forskning som 
stödjer att sorgeprocessen blir lindrigare för anhöriga som har 
varit med och sett att vårdpersonalen har gjort det som är möjligt. 
Flertalet ansåg därför att anhöriga skulle kunna vara med om det 
inte allvarligt stör behandlingen.

– Det krävs fingertoppskänsla för att avgöra när detta är lämpligt. 
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• Ska HLR utföras för någon annans skull än patientens? Det har 
förekommit. Man vet att patienten har varit död alldeles för länge 
för att åtgärder ska kunna ha effekt, men de genomförs ändå för 
att visa anhöriga att man har gjort allt. 

– Det synsättet fick ganska mycket kritik i en remissrunda. Att göra något som 
man inte tror på betraktades som ”showcasebeteende”. De anhöriga behöver få 
situationen förklarad på något annat sätt än genom meningslös behandling. 

• Ambulanspersonalens mandat. Vad kan en erfaren ambulans-
sjuksköterska besluta om? Det finns oftast ingen läkare med i 
ambu lansen, men de beslut som tas i samband med HLR är van ligen 
läkarbeslut. 

– Detta blev den mest kontroversiella punkten. I dokumentet är idén om generell 
delegering fortfarande en öppen fråga. 

• HLR när det handlar om prematura barn. Neonatalvård och 
prematurvård diskuterades i en särskild arbetsgrupp. Grundprin-
cipen är att alltid inleda behandling vid osäkerhet om utgången. 
Födelsevecka bedömdes vara en begränsad prognostisk markör. 
Efter det att dokumentet togs fram, har bl.a. Svenska Neonatal-
föreningen presenterat ett konsensusdokument för att få en en-
hetlig linje i Sverige. Enligt principdokumentet övervägs HLR för 
alla från vecka 22+0, och rekommenderas för alla från vecka 23+0. 

– Det är oklart om konsensus har uppnåtts i praktiken, det finns fortfarande 
skillnader över landet kring hur man ser på detta.

• Begränsad HLR (arytmi vs asystoli). Det finns två huvudindika-
tioner för att göra försök med defibrillering: arytmi (kammar-
flimmer) och asystoli (när hjärtat inte slår). Det är dock inte lika 
god prognos i båda situationerna. Vid en bedömning av om behand-
ling ska inledas är principen att inte skada viktig. För patienter med 
en känd kardiell sjukdom finns tidigare erfarenheter av behandling 
av luta sig mot. 

– Detta är en öppen fråga, då det inte alltid går att säkert avgöra om det är  asystoli 
eller arytmi. Båda inslagen kan finnas.
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En viktig fråga som lyfts fram i de etiska riktlinjerna är nödvändig-
heten av samtal med patienter och närstående. Enligt en många år 
gammal studie är svenska läkare bland de sämsta i Europa på att prata 
med sina patienter om vård i livets slutskede. Kommande forskning 
får visa om vården har blivit bättre på att tala om döden, i synnerhet i 
den här kontexten. Det är inte farligt att prata – det är vi inom vården 
som står för den största portionen av rädslan. 
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Den okända patienten  
– att möta hopp och förtvivlan

Anders Bremer 
Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, 
ledamot i svenska HLR-rådet och tidigare ambulanssjuksköterska.

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärt
stopp utanför sjukhus. Tre av fyra får hjärtlungräddning innan 
ambulansen kommer, och livräddningsförsöken utförs oftast av lek
män. Prognosen är dålig, av dem som får HLR överlever endast 
11 procent. För ambulanspersonalen väcks en rad etiska frågor som 
behöver hanteras under extrem tidspress. 
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Efter fem minuters hjärtstopp uppstår bestående skador och efter 
15 minuter är en dödlig utgång oftast oundviklig. I regel sker hjärt-
stoppet i det egna hemmet och är en av de vanligaste dödsorsakerna i 
Sverige. För ambulanspersonalen innebär möten med ”den okända 
patienten” även möten med närstående som kanske har deltagit i liv-
räddningen och som befinner sig i kris och sorg. 

De etiska och medicinska riktlinjerna kan väcka etiska frågor och 
problem. Det är inte så vanligt att det finns dokument om patientens 
eventuella önskemål. Den okända patientens vilja är okänd och han 
eller hon är inte beslutsförmögen.

– Främjandet av en värdig eller god död är centralt, med tanke på att överlevnaden 
är låg. I många fall kommer vi till en patient som är avliden. När det gäller 
närstående är frågan inte om de ska bjudas in. De är redan där.

Fyra vanliga (fiktiva) fall

• Sommarmorgon, en äldre man som badat. En förbipasserande 
kvinna ser att det finns en rullstol, ett par tofflor och en badrock 
på stranden. I vattnet ligger en man med ansiktet nedåt. Kvinnan 
påbörjar HLR. Ambulansen larmas, är på plats inom tio minuter 
och fortsätter med HLR. Situationen väcker flera frågeställningar. 
När fick mannen hjärtstopp? Finns osäkerheter om prognosen? 
Hypotetiskt samtycke till HLR? Får han någon framtida livs-
kvalitet? Hur mår den frivilliga livräddaren? 

Det är inte sannolikt att ambulanssjukvårdarna avbryter HLR på 
plats, man fortsätter in på akuten. Detta har stöd i riktlinjerna. 

• En nioårg pojke har gått genom isen. En elvaårig flicka har fått upp 
honom, och räddningstjänsten påbörjar HLR när ambulansen kom-
mer fram. Mamman kommer springande. Barn och plötslig drunk-
ning väcker mycket känslor och instinkten att rädda liv stärks av 
att närstående finns på plats.

Ambulanssjukvårdarna fortsätter med HLR, det är inte aktuellt 
avbryta.
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Figur 1 Algoritm för behandling av patient med prehospitalt hjärtstopp

Källa: Ågård, Herlitz, Castrén, Jonsson & Sandman (2012). 
– Vi vill gärna ha tydliga riktlinjer och strukturer för hur vi ska agera. Redan i ruta två finns en etisk fråga 
som följer med genom hela förloppet. Det har varit mycket diskussion om detta i ambulanssjuk vården. 
Att följa ett schema är nästan omöjligt.
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• En 91-årig kvinna på ett äldreboende. Patienten är inte vid med-
vetande, har nedsatt allmäntillstånd och ingen andning men hjärtat 
slår. Personalen på boendet tror att det finns förhandsbeslut om 
”ej HLR”, men de vet inte säkert. Under tiden som samtalet pågår, 
slutar kvinnans hjärta att slå. 

Ska ambulanspersonalen påbörja HLR eller avstå? Vad gagnar 
patienten? Vad är en värdig död? Hur spelar egna värderingar och 
patientens värderingar in, kring de beslut som tas på plats? 

• En 31-årig man med missbruksproblem hittas av sin pappa som 
larmar ambulans. Räddningstjänsten påbörjar HLR som pågår när 
ambulansen kommer fram. Patienten visar säkra dödstecken. 

HLR avbryts på plats, vilket har stöd i riktlinjerna. Flera etiska 
frågor aktualiseras vid avbrytande av HLR. Hur kan ambulansper
sonalen lämna ett dödsbesked på ett humant sätt? Hur tar man bäst 
hand om förtvivlade närståendes behov? Hur påverkar det ställnings
tagandet till HLR att patienten är missbrukare? 

Ambulanspersonalen saknar mandat att bedöma om HLR är utsikts-
löst eller om det gagnar patienten. En läkarkontakt måste tas för beslut 
om att avbryta pågående HLR – allt medan sekunderna tickar fram. 
Det finns ett otydligt och samtidigt ansvar: först och främst att rädda 
liv – men när man anar att detta inte är möjligt, ansvar att ta hand om 
de närstående och deras reaktioner.

– Att hantera kombinationen av patientens och de närståendes behov kan vara 
överväldigande för ambulanspersonalen. Mötet med ”den okända patienten” är 
en utmaning, både i relation till patienten, men framför allt i relation till när
stående på plats.
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Livet inför döden  
– vad är rätt och vem bestämmer?

Det finns situationer där vi med stor sannolikhet kan bedöma att livs
hotande tillstånd kommer att inträda. Att identifiera dessa situationer 
ger möjlighet för en mer proaktiv sjukvård med syftet att försöka före
bygga och planera inför en förväntad försämring. För att kunna agera 
i för väg behöver vården arbeta med att analysera och balan sera risk 
och nytta, och sträva efter patientens delaktighet. Med reservation för att 
alla inte önskar vara delaktiga, och att allt inte går att förutse och planera. 

Marit Karlsson 
Med. dr, överläkare vid LAH, Universitetssjukhuset i Linköping 
och adj. lektor vid Linköpings universitet.
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Syftet med palliativ vård är, enligt WHO, att ”förbättra livskvaliteten 
för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra 
 lidande”. Att förebygga lidande kan innebära att i förväg, tillsammans 
med patienten, definiera vilken vård som är den bästa och som önskas 
av denne. Vårdbeslut i livets slutskede kan syfta till att planera för en 
god död och ett gott döende. 

Beslut att avstå/avbryta livsuppehållande behandling

Sjukvårdspersonal ska värna patientens liv i första hand. Om sjuk-
domen inte går att behandla eller bota, är det sjukvårdens uppgift att 
ge lindrande behandling. 

När ingen botande behandling finns att erbjuda och patienten för-
sämras och är döende, är det nödvändigt att överväga om det är önskvärt 
att ge livsuppehållande behandling, eller om beslut att avstå behandling 
ska fattas, så kallad vårdbegränsning. Behandlingens eventuella nytta 
måste vägas mot den skada den kan medföra för patienten.

Det är en svår bedömning att göra när situationen är komplex. 
Läkare, vårdteam och patient arbetar tillsammans men det framgår 
tydligt av Socialstyrelsens föreskrifter att läkaren har det yttersta an-
svaret för beslutet. 

Att ”göra eller avstå” i livets slut en svår fråga, och ett beslut får 
stora konsekvenser. Patienten, läkaren, teamet och närstående kan ha 
olika uppfattningar i frågan. Det kan finnas förväntningar från när-
stående att de ska vara med och bestämma, eller så kan patienten upp-
fatta att hon eller han bestämmer själv. 

– Patienten är i en utsatt situation och kan befinna sig i kris. Autonomin kan 
vara nedsatt, och patienten vara starkt beroende av vården och av närstående. 
Det finns en risk att vi kränker människors integritet. Därför är det viktigt att 
samtala och informera på ett lyhört sätt – när patienten känner sig redo för det 
– för att kunna planera och balansera vården. 
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Planera och dokumentera 

Forskningen visar att en vårdplan (advance care planning) ökar livs-
kvaliteten hos patienter i livets slut. En mer informationsrik/komplex 
vårdplan kring vad som ska göras – inte bara vårdbegränsning – ökar 
sannolikheten att det blir som patienten vill.4 

– När vi talar om vårdbegränsningar finns en risk att fokus läggs på vad patien
ten inte ska få. Men om vi avstår viss vård, vilka vårdåtgärder kan vara bättre, 
och mer önskvärda? Vi bör inte bara dokumentera vårdbegränsningar utan även 
planer.

När en plan har formulerats, ska den finnas tillgänglig och vara lätt att 
hitta i journalen. Planen ska vara tydlig så att det går att utläsa vad som 
ska göras och inte göras. Tekniska system kan försvåra tillgängligheten, 
exempelvis när region och kommun har separata dokumentations-
system, vilket kan innebära att sköterskor och undersköterskor inte 
kommer åt patientjournalen, och läkaren inte kommer åt omvårdnads-
dokumentation. 

– Det här är frågor som behöver beaktas och lösas. Det gäller i synnerhet på 
särskilda boenden, som är det vanligaste stället att sluta sitt liv på. Där bör det 
vara mycket viktigt med planer, och de bör vara tillgängliga för den personal som 
vårdar patienten. 

Skilja på fakta och värderingar

Enligt riktlinjerna5 ska beslut om att avbryta livsuppehållande behand-
ling bygga på medicinska fakta, men de är i grunden etiska beslut. Att 
läkaren enbart ser till de medicinska aspekterna är alltså inte tillräck-
ligt. Beslut om vårdinriktning grundas på såväl fakta som värderingar. 
Sjukvården är specialist på medicinska frågor, och patienten är specia-
list på sitt liv och sina egna värderingar. Läkarens egna värderingar ska 
inte få företräde över patientens. Sjukvården ska ta hänsyn till patien-
tens vilja och värderingar. 

4 Brinkman-Stoppelenburg A, Rietjens J AC, van der Heide A. The effects of advance care 
planning on end-of-life care: A systematic review. Palliative Medicine. 2014; Vol 28(8):1000-25. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24651708
5 www.sls.se/globalassets/sls/etik/dokument/sls_ssf_riktlinjer_avbryta_avsta_2018.pdf
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– Autonomi är mycket viktigt, men när vi talar om det menar vi oftast indivi
duell autonomi. I andra länder och kulturer kan det handla om relationell auto
nomi, att man fattar svåra beslut tillsammans i familjen. Vårdpersonal kan 
upp fatta det som att patienten utsätts för otillbörlig påverkan från närstående. 
Men det kan vara en tolkning utifrån andra ideal och värderingar än patientens, 
och detta behöver stämmas av.

Det är inte vanligt att patienter har dokument om sin vilja, eller att 
önskemålen är tydligt utmejslade. Att hjälpa till att utforska vad 
patien ten vill, och att identifiera värderingar och önskemål blir då en 
uppgift för sjukvården. En vilja kan vara föränderlig, vilket gör att 
ytterligare samtal kan behövas. Det är viktigt att säkerställa att vilje-
yttringen inte bygger på felaktig information om de alternativ och val 
som patienten står inför.

En kvalitativ studie om patienter med malign hjärntumör visar på 
en stor variation i önskemål när det gäller att få information om sin 
diagnos och prognos. Vissa patienter ville veta allt (för att slippa ett 
fåfängt letande efter bot som inte finns), andra ville bara höra om 
huvuddragen, några ville enbart ville ha information som var positiv 
och för en del var det viktigt att veta om deras förväntade livslängd 
var kort.6 

– Vården måste kunna hantera och bemöta att människor har olika värderingar 
och vill vara med och bestämma olika mycket. Därför är det centralt att i möten 
och samtal utforska patientens vilja och värderingar. Utmaningarna är tidsbrist, 
kompetensbrist och rädsla för svåra samtal med starka reaktioner. Samtal kan 
försvåras om patienten är kognitivt nedsatt eller medvetandepåverkad. Vi kan 
bli oense – och därför vågar man inte prata. Då är det viktigt att komma ihåg 
läkarens pedagogiska roll. Att lyssna och försöka förstå den andres perspektiv, 
skäl och motiv. Förklara lugnt och enkelt hur sjukvården ser på situationen. 
Sammanfatta det som är sagt och försöka hitta en gemensam väg framåt.

6 Karlsson, Malmström et al. Do I want to know it all? A Qualitative Study on Malignant Brain 
Tumor Patients’ Perspectives on Information on Diagnosis, Prognosis and Treatment Options, 
manuscript 2018.
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Praktiska erfarenheter 
vid behandlingsbegränsning

Richard Skröder 
Överläkare vid Stockholms sjukhem.

Jag ska ta upp våra praktiska erfarenheter av att fylla i dokumentet 
om livsuppehållande åtgärder. På Stockholms sjukhem har vi många 
patientkategorier. Sedan 25 år har jag arbetat med den palliativa 
vården där man kunde tänka sig att diskussionen skulle vara enkel. 
Men vi arbetar med människor – inte med siffror och staplar –  
och då är det inte enkelt. 
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Det finns inget tvingande i Socialstyrelsens föreskrifter. De talar om 
ett informativt och inkännande samtal, men behandlingen är ytterst 
mitt beslut som läkare, även om patienten ska vara delaktig. I USA 
ska alla som kommer till sjukhus fylla i en blankett med information 
om bland annat HLR. Man tar inte så dramatiskt på det, och inga 
diskussioner förs. Därmed inte sagt att det blir bra bara för att doku-
mentet är ifyllt. Diskussionen är komplex att föra.

När jag började som läkare var det ”enklare”. Vi hade ordinations-
kortet kardex med läkemedelsordinationer och annat. Det sattes en 
cirkel med blyertspenna: patienten var ”nollad”, och med andra ord 
inte aktuell för livsuppehållande behandling. Det satt sällan en signa-
tur vid nollan, den kunde suddas och fyllas på hur som helst. I dag är 
vården och patienten bättre förberedda än innan föreskrifterna fanns. 
Men diskussionen kring livsuppehållande åtgärder är mer komplex än 
vad den var förr och alltid svårare än det verkar. 

Det kan uppstå en konflikt mellan de teoretiska möjligheterna att 
överleva och vad den svårt sjuke patienten tycker om det liv han eller 
hon ska fortsätta att leva, efter en i övrigt framgångsrik livräddande 
insats. Patienten kanske förefaller mycket tröttare och inte verkar ha 
mycket glädje av sin tillvaro. Men, vem är läkaren att ha värderingar 
om patientens fortsatta liv efter en hjärtåterupplivning eller en genom-
förd antibiotikabehandling? Det är inte enbart mina värderingar som 
ska styra. 

Patienter som överlevt och återfått relativ trygghet och hälsa kan 
säga ”jag ville fortsätta leva”. Men vid den kritiska tidpunkten var den 
sjuka kanske inte i skick att kunna ta några längre diskussioner. För 
dem som överlever kan tankarna komma efteråt. 

Behandlingsbegränsning i praktiken 

All behandling sker på läkarens ordination. I praktiken ska patienten 
delta i diskussionen men inte ställas inför en valsituation. Patienten 
har rätt att tacka nej, men inte att kräva en behandling. Det gäller även 
aktiv hjärt-lungräddning. Sjukvården ska på ett empatiskt sätt hjälpa 
patienten att acceptera ett beslut som är oundvikligt. Beslutet ska 
bygga på läkarens medicinska kunskap men patienten har en expertroll 
och känner vilka värderingar han eller hon lägger i vågskålen. 
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Det kan lätt bli för mycket fokus på aktiv hjärt-lungräddning och 
för lite fokus på annan behandling som erbjuds. Med en patient man 
inte känner är det dumt att inleda ett samtal om vad man inte tänker 
göra vid försämring. Det är bättre att vara konstruktiv och tala om 
den nya inriktningen på vården, vad som är möjligt att hjälpa patienten 
med och med vilka konsekvenser. 

Anpassa informationen 

Informationen behöver anpassas efter patientens förutsättningar. Den 
som informerar ska ha empatisk förmåga, kunskap, överblick och tid. 
När patienten kommer är allt nytt och rörigt. Patienten är ofta trött 
och har inför flytten kanske fått smärtlindrande som gjort dem om-
töcknade. Det kan därför vara svårt att ha det informerande samtalet 
vid inskrivningen. Diskussionen glöms ofta bort och följderna kan bli 
negativa. Det är mycket vanligt att patienten har med sig ett dokument 
om att inga livsuppehållande åtgärder ska sättas in. Ibland har patien-
ten fått vara med i diskussionen men lika ofta har han eller hon inte 
varit delaktig, eller uppfattat samtalet på ett annat sätt.

Dokumentation – men först samtal

Sköterskorna brukar uppmana oss läkare att fylla i dokumentet om 
livsuppehållande behandling redan första dagen på avdelningen. Vad 
patienten vill veta och har förstått, är svårt att säga utan att ha haft ett 
ordentligt inskrivningssamtal. Patienten, läkaren och kanske närstå-
ende måste ges tid att lära känna varandra först. Det låter sig inte 
göras på en eftermiddag eller efter två besök vid sjuksängen. Dröjer 
dokumentet en vecka kommer kanske så mycket som en tredjedel av 
patienterna att sakna både diskussion och ställningstagande till livs-
uppe hållande åtgärder. Där dokumentation saknas ska patienten enligt 
reglementet utsättas för aktiv återupplivning vid hjärtstillestånd. Även 
de som dör långsamt får hjärtstillestånd. Det känns svårt för persona-
len när en svårt märkt patient utsätts för livsuppehållande åtgärder 
som i sig kommer att medföra mycket lidande. 
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Vårdboendet

En 67-årig man med demenssjukdom flyttade in på äldreboendet. 
Redan första dagen fick hans fru veta att mannen inte skulle åter-
upplivas om hjärtat stannade. Hon tog mycket illa vid sig. Knappt 
hade maken flyttat in, och sköterskan började redan tala om döden. 
Sköterskan fick namnet ”Syster döden” efter det.

På boenden saknar ofta vårdtagarna dokumenterat ställnings-
tagande kring livsuppehållande åtgärder. Kanske finns dokumentet, 
men det har sedan länge passerat ”bäst före-datum”. Förändring av hälso-
tillståndet, personalkontinuitet, tidsbrist, bristande rutiner, glömska 
och mycket annat spelar in. 

Geriatrik – rehabilitering

Geriatriska avdelningar med rehabiliteringsinriktning vårdar patienter 
med varierande prognos. En del har många år framför sig, andra kor-
tare tid. Många önskar inte HLR eller skulle inte ha nytta av omfat-
tande andra åtgärder. Det är viktigt att det finns dokumentation kring 
hur vi ska förfara med patienter i olika situationer. I de diskussionerna 
ska patienten, och gärna de närstående, vara inblandade. 

Palliativt centrum och senpalliativa patienter

På den palliativa avdelningen och på våra rehab-avdelningar har alla 
patienter ett ifyllt dokument om livsuppehållande behandling. På 
Pallia tivt Centrum borde diskussionen vara enkel, men det är inte 
ovanligt att patienten har en helt annan syn än läkaren på hur lång tid 
han eller hon har kvar att leva. Det gör diskussionen om livsuppe-
hållande behandling extra svår. En lämplig tidpunkt för diskussion 
borde vara vid inskrivningen. Det förutsätter att patienten är i tillräck-
ligt bra kognitivt skick. Ett alternativ hos oss på Stockholms Sjukhem 
är att samtalet äger rum vid närståendesamtalet efter en vecka. Oftast 
går försämringen relativt långsamt vilket ger tid för samtal. Några har 
enstaka månader kvar, men det kan vara längre eller kortare tid än så. 
I princip görs ingen aktiv hjärtåterupplivning för dessa senpalliativa 
patienter med enstaka veckor kvar, vilka inte ska tillbringas i reduce-
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rat skick och i plågor på en intensivvårdsavdelning. Däremot finns 
ofta möjlighet till antibiotika, dropp, strålbehandling eller smärtlind-
ring. Det är det man pratar om när man erbjuder fortsatt vård. 

Palliativa patienter i hemsjukvård och ASiH

Palliativa ASiH-patienter med spridd obotlig sjukdom kan ha längre 
förlopp, en del är i tidig sjukdomsfas medan andra närmare livets 
slutskede. Framtiden ser ännu mer komplicerad ut när nya behand-
lingar ges till spridd och tidigare obotlig cancer. En krävande behand-
ling med många övergående svåra komplikationer och ganska svåra 
symptom kan dock ge en betydande tidsvinst. Vårdpersonalen tycker 
kanske att patienterna inte har mycket livskvalitet med pågående be-
handling, men först med facit i hand framgår om satsningen blev till 
nytta. I framtiden får vi sannolikt fler patienter som efter något år kan 
må bättre med en ny immunbehandling som inte sällan har obehagliga 
biverkningar. Det gör sannolikt ställningstagandet till livsuppehållande 
behandling alltmer komplicerad framöver. 

Hur samtalet kan uppfattas

Det går ofta bra att samtala om det görs rätt och om patienten är rela-
tivt klar över situationen, men det kan också vara tvärtom. Tag fallet 
när patienten överflyttas från onkologen för att cancerbehandlingen 
inte längre fungerar och allmäntillståndet försämrats. På onkolog-
mottagningen ville man vid sista besöket inte släcka patientens hopp. 
Beskedet till patienten är därför ofta att ”i nuläget kan vi inte behandla 
cancern men får du upp orken kan vi göra en ny bedömning”. Det kan 
av patienten upplevas som dubbla budskap när den palliativa avdel-
ningen inte ser någon möjlighet till behandling. Vi ska inte ta bort 
hoppet från patienten, däremot kan vi behöva omformulera det. 

• En 60-årig kvinna med spridd cancersjukdom vårdas på palliativ 
avdelning. Vi berättar att de flesta åtgärder kan göras på avdelningen, 
som exempelvis antibiotika och dropp. Hon vill inte till intensiv-
vårdsavdelning vid försämring. ”Till IVA vill jag absolut inte, men 
om hjärtat stannar vill jag absolut ha återupplivning, jag ska ju leva!” 
I det läget krävs mer samtal, för med spridd cancer och spräckta 
revben blir det just intensivvård om hjärtat går igång igen. 
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• När en 80-årig man fick information att hjärtåterupplivning inte 
kommer ges berättade han för närstående per telefon: ”Det är slut. 
De kommer ingenting att göra. De bara väntar på att jag ska dö”. 
För honom var palliativ vård lika med att man inte tänkte göra 
något. Han hade inte fått en särskilt bra bild av den vård vi kan 
erbjuda. 

• Ett annat exempel: En 55-årig man med stor tumörutväxt från 
tarmen. Han förnekar att han har cancer och bestämmer att han 
vill till kirurgavdelningen när han mår bättre. Hur ska läkaren nå 
konsensus med patienten utan att våldföra sig på hans livslust?

Vård i livets slutskede handlar om komplexa frågor. Vi kan förvänta 
oss en än mer komplicerad, men också spännande, framtid. 
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Det svåra samtalet

Peter Strang 
Mottagare av Smers etikpris 2017. Professor i palliativ medicin,  
onkolog, överläkare och vetenskaplig ledare vid Karolinska Institutet, 
Stockholms sjukhem och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län.

Inom sjukvård och medicin tas beslut på medicinska grunder, de är 
kogni tiva och utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Men när 
döden utmanar livet, när man får en sjukdom som innebär att ens 
livs prognos blir kort – då blir bilden en annan. Besluten är medicinska 
ur läkaren synpunkt, men ur patientens synvinkel är det existentiella 
be slut. Vad innebär det att ta beslut där den medicinska delen är den 
lättaste, men där avvägningarna är svårare? 
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Vissa människor tycker om att prata känslor. När de bli svårt sjuka vill 
de gärna prata om livet och döden. Andra pratar sällan om känslor, 
kanske enbart med sin hustru eller möjligen barnen men inte med 
någon inom sjukvården. Och så finns de som aldrig har pratat om 
känslor. Man vill dö som man har levat, och för den som blir mycket 
sjuk och aldrig tidigare pratat känslor, är det svårt att prata med främ-
mande människor om det allra mest känsliga. 

Hur kan man föra svåra samtal så de minskar ångest och inte skapar 
ångest? Döden är kanske det mest känsliga vi kan prata om. Det är 
utåt sett en ”normal” process, men samtal om döden kan vara väldigt 
laddade. Människor är olika – så hur ska man göra för att hamna rätt 
i den här typen av samtal?

– Patienten har rätt att få prata och man brukar påstå att de vill veta sanningen. 
Men vad vill man veta, och när? Och vill man verkligen veta hela sanningen? 
Ställs frågan allmänt, så kommer de flesta att hävda att de självklart vill veta 
sanningen. 

Sanningen, hela sanningen … eller valda delar 

Den som är relativt frisk eller har en nydiagnosticerad cancer, vill ofta 
veta på millimetern hur stor cancern är och exakt var den sitter. Det 
hjälper patienten att jobba mot sin sjukdom. Men ju sjukare människor 
blir, desto färre detaljer vill de veta. I slutet vill patienten mest höra 
det som är positivt. Sanningen är med andra ord tidsberoende, vilket 
kräver att läkaren är flexibel. Hur patienten vill få reda på sanningen, 
tas upp i Maria Friedrichsens avhandling Crossing the border 7. En del 
patienter ansåg sig ha fått ett bra bemötande, andra tyckte det läkaren 
sa var skrämmande, på grund av ordvalet. 

– Samma besked kan ges på olika sätt. Vi utgår ifrån att samtal är positivt, men 
de kan skada och skapa ångest. Därför behöver vi också veta vilken typ av ord 
som är stödjande respektive skrämmande.

När vill patienten få reda på svar? Det varierar också. Läkaren behöver 
följa patienten för att veta när det är dags. Ett brytpunktssamtal ska 
bokas utifrån patientens behov – inte utifrån vårdpersonalens behov. 

7 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=55&af=%5B%5
D&searchType=RESEARCH&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=en&pid=di
va2%3A21214&aq=%5B%5B%7B%22authorId%22%3A%22marfr59%22%7D%5D%5D&
sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=dateIssued_sort_desc&onlyFullText=false&noOfRow
s=50&dswid=-5398
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Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där. 

Sören Kierkegaard Till eftertanke

Kvinnor med långt gången bröstcancer i sena stadier har djupinter-
vjuats i en studie av Jenny Bergqvist och Peter Strang. Kvinnorna var 
under pågående och påfrestande behandling. På frågan om de ville veta 
sanningen när det gäller besked, svarade de ”Det är klart vi vill veta 
sanningen … om den är positiv”.8

– Jag har arbetat sedan 1981, och ibland tänkt att saker ändras med tiden, att 
40talisterna har kanske en annan syn än äldre patienter. Men det har de inte. 
När livet inte är hotat, kan man ta risker. När döden utmanar livet vågar man 
inte riskera att höra något man inte klarar av. Det ställer krav på oss som läkare 
att jobba på ett lyhört sätt när vi har samtal.

Att successivt öka insikten 

Om patienten följs systematiskt, kan läkaren ge information i god tid 
och i lagom takt.9 

– Vi har lyckats vrida begreppet brytpunkt till att tala om brytpunktsprocessen, 
att man tar det stegvis. En process ger mycket bättre förutsättningar att informera 
på ett skonsamt sätt samtidigt som patienten får full insikt. Ändå finns det de som 
inte vill kännas vid sin prognos och skjuta upp besluten, trots att de är svårt sjuka. 
När döden utmanar livet är man inte logisk och rationell. Det är inte enkelt att 
veta hur man ska prata, och när. 

Avery D Weisman skrev i sin bok Coping with cancer (1979) att patien-
terna tar in information i den takt de själva klarar av för att inte gå 
under på ett psykologiskt plan. Weisman använder också begreppet 
”middle knowledge”. Vissa patienter har en dubbel medvetenhet. De 
accepterar ena dagen och förnekar nästa dag. Pendlingen är en del av 
processen, och vårdpersonalen behöver förstå det. 

– Ibland får vi höra ”ingen har pratat med mig” trots att vi vet att de har fått 
samtal. Då kan det bero på att de är i ”middle knowledge”, de orkar inte höra 
sanningen varje dag. 

8 The will to live – breast cancer patients perceptions’ of palliative chemotherapy Bergqvist, J., 
Strang, P. (Acta Oncologica 2017).
9 Vicki Jackson et al: J Palliative Medicine 2013; 16:894-900.
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En studie i British Medical Journal10 har undersökt vad som händer i 
mötet mellan läkare och patient och hur patienten ställer sig till att 
”veta sanningen”. Patienterna hade nyupptäckt svår lungcancer med 
dålig prognos och de levde i genomsnitt ett år från diagnosen. Forsk-
arna var med vid alla samtal. En av slutsatserna var, att när patienterna 
blev sjukare ville läkaren egentligen inte tala om hur det var. Patien-
terna ville inte heller veta. Patient och läkare hade bildat en omedveten 
pakt, där båda ville undvika samma sak: att prata om att detta var livets 
slutskede.

– Det är inte så konstigt. Ångest kan vara tung att bära och vissa patienter har 
ganska öppen dödsångest. När tidsperspektivet är kort, tar man det i mindre 
bitar. I dag pratar vi om måndagens prover. På fredag tas nya prover och då 
talar vi om dem. Ju mer man delar upp tidsperspektivet i små delar, desto lättare 
är det att exkludera ångest ur samtalet. Att tala om ”denna vecka” i stället för att 
tala om ”din sista tid” är mycket mindre ångestskapande och kan användas hos 
patienter med öppen ångest. Det är också viktigt att skapa ramar för samtalen, 
och säga ”jag svarar gärna på dina frågor, men fråga inte sådant som du inte vill 
ha svar på”.

Läkaren har skyldighet att informera och patienten har rätt att få 
besked om sin sjukdom och prognos. Detta går att göra på ett skon-
samt sätt. Att bokstavligen ”informera” är en bra strategi när det gäl-
ler fysiska frågor – ge information om smärtlindring eller poängtera 
att det är viktigt för behandlingen att patienten tar medicinen. 

– Men när det gäller ämnen som kan väcka existentiell ångest handlar det inte 
om att ge information, utan om att arbeta med stödjande frågor. Då är det liten 
risk att skada och stor möjlighet att stödja. Genom frågor får du veta om patien
ten är redo att prata om de svåra sakerna. 

10 Collusion in doctor-patient communication about imminent death: an ethnographic study 
Anne-Mei The et al. (2000) BMJ.
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Peters fyra frågor i existentiella samtal 

 – Nu har vi pratat om din sjukdom och dina symptom. Med tanke 
på det du berättat, hur ser du själv på din sjukdom just nu 
och på din framtid? Svaret kan bli att ”det har gått fort, jag 
kanske har någon månad kvar, hoppas att jag klarar mig till jul”. 
Då har patienten själv satt tidsperspektivet och då vet jag att 
detta inte är laddad mark. Svaret kan också bli ”jag kanske har 
ett par tre år kvar”. Om det är uppenbart att patienten är  döende, 
så behöver jag gå försiktigt fram. 

 – Vad är viktigast för dig just nu, vad hoppas du mest på just 
nu? Målet för vår vård är livskvalitet i livets slutskede. Svaret 
på frågan kan vara realistiskt ”jag vet att jag har kort tid kvar, 
jag hoppas tiden blir smärtfri” Eller ”jag hoppas att jag blir 
frisk”. Från bröstcancerstudien fick vi svaren ”jag hoppas att 
jag blir frisk fast jag vet att jag inte kan bli botad”. Man är inte 
rationell i den här situationen. 

 – När jag har tagit positiva frågor ställer jag frågan Vad är din 
största farhåga just nu? Då får jag veta vad patienten verkligen 
är rädd för. Kanske är de rädda för den sista tiden, för att kvävas, 
att få ont. Då kan jag ta upp det och säga att så brukar det inte 
bli. Vi kan erbjuda stödjande samtal mot ångesten.

 – Var har du fått stöd och kraft förr, när du varit i svåra situa-
tioner? Om svaret blir ”min fru”, kan jag stötta frun så att hon 
kan stötta honom. Blir svaret ”min tro” kan jag fråga om patien-
ten har kontakt med sjukhuskyrkan. 

Genom dessa fyra frågor har patienterna själva gjort stora delar av sitt 
brytpunktssamtal och satt målen för vården. Det blir inte laddat, det 
blir på patientens villkor. 

– Det är viktigt att patienten får möjligheten att prata – men vill man prata om 
döden hela tiden? Jag fick en fråga från en man vars fru var svårt sjuk. Hon hade 
haft ont, men nu var hon smärtfri och paret visste att det var kort tid kvar. Han 
sa att ”varje gång teamet kommer vill de prata om döden. Vi undrar är det ett 
krav?”. Paret ville prata om livet. 

Det är med döden som med solen – Man kan bara titta på solen – eller döden 
– en kort stund, sedan måste man vända bort blicken – mot livet. 

Irvin Yalom
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Webbplatsen för Palliativt kunskapscentrum

På www.pkc.sll.se/utbildning finns bland annat Peter Strangs video-
föreläsning om ”Sanning” i palliativ vård och ”Peters fyra frågor i 
existen tiella samtal”.
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