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Sammanfattning 

 

Bakgrund: År 1997 blev det lagligt för en patient med obotlig sjukdom att få hjälp att 

avsluta sitt liv i delstaten Oregon i USA. I Nederländerna blev detta ett lagligt 

alternativ 2002. I Sverige är detta inte lagligt men det pågår en debatt om 

legaliseringen av aktiv och läkarassisterad dödshjälp ur ett etiskt och 

moraliskt perspektiv.      

Syfte: Syftet är att identifiera faktorer till varför patienter med cancer eller ALS ber 

om dödshjälp. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes med en analys och en sammanställning av 11 

etiskt granskade vetenskapliga artiklar.    

Resultat: Resultatet delades in i fyra huvudteman där tre teman hade underteman. Det 

första huvudtemat depression och börda hade inget undertema. Det andra 

huvudtemat smärta har följande underteman: lidande och fatigue. Det tredje 

huvudtemat existentiella värderingar har undertemat: hopp och hopplöshet 

och slutligen det fjärde huvudtemat livskvalitet har styrka som undertema.        

Diskussion: Ett intresse angående en legalisering av dödshjälp finns i Sverige hos både 

patienter och vårdpersonal. Patientens önskan kan bli åsidosatt då ämnet är 

tabubelagt och genom detta kan patientens autonomi och rätten till hens 

självbestämmande sänkas. Patienternas inställning till dödshjälp har 

diskuterats utifrån teorier av Helga Kuhse, Katie Eriksson och ICN´s etiska 

kod.   

Nyckelord: ALS, autonomi, cancer, cancerpatienter, livets slut, dödshjälp, påskyndad 

död, Oregon död med värdighet, patient, läkarassisterat, läkarassisterat suicid, 

önskar att dö, önskan om påskyndad död. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In 1997 it became legal for patients with a terminal illness to receive 

assistance to end their lives in Oregon, USA. The same legislative change 

came into force in the Netherlands in 2002. These changes have not 

occurred in Sweden, however a debate is ongoing in terms of the option to 

legalise active and physician assisted suicide and the ethical and moral 

aspects of this issue. 

Aim: The aim is to identify factors leading to patients with a diagnosis of cancer 

or ALS requesting assistance to end their lives. 

Method: A literature review and analysis was carried out, in combination with an 

overview of 11 ethically audited scientific articles. 

Results: The conclusion was divided into four main themes; depression and burden 

without a sub theme, pain with sub themes suffering and fatigue, existential 

values with sub theme hope and hopelessness and finally quality of life with 

the sub theme strength. 

Discussion: 
There is an evident interest in the discussion about legalising assisted 

suicide in Sweden, amongst patients as well as medical professionals. The 

patient's desire may be overridden as the subject is tabooed, thereby 

reducing patient autonomy and the patient´s right to self-determination. 

Patients' attitude towards death assistance has been discussed on the basis of 

theories of Helga Kuhse, Katie Eriksson and ICN's ethical code. 

Keywords: ALS, autonomy, cancer, cancer patients, end of life, euthanasia, hasten 

death, Oregon death with dignity, patient, physician assisted, physician 

assisted suicide, wish to die, wish to hasten death. 
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Inledning 

Dödshjälp är ett debatterat och känsligt ämne där patientens självbestämmande diskuteras. 

Några länder har olika typer av dödshjälp. I Sverige finns palliativ sedering som tillval vid 

palliativ vård då mediciner mot ångest och smärta inte kan förbättra den sjukes livskvalitet. Vi 

har båda träffat patienter under våra praktikplaceringar som uttalat att de inte längre vill leva. 

En dam sa att det inte längre kändes värdigt att leva då döden ändå bara står och väntar på 

henne. Hon låg sängbunden och kunde inte längre gå då metastaserna sakta men säkert tog 

över hennes kropp. En annan patient med kraftig smärta och ångest som var nära slutet med 

sin ALS sa vid flera tillfällen att han önskar hjälp att dö för att slippa smärta och lidande. Som 

sjuksköterska är det viktigt att se hela människan och med det menas att patientens behov 

skall beaktas, bland annat de psykiska och fysiska i förhållande till patientens livsvärld. Som 

sjuksköterska är det viktigt att utifrån den etiska koden International Council of Nurses (ICN) 

bemöta och behandla patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Koden är inte tvingande 

för sjuksköterskan utan den är en vägledning som hen kan använda sig av. Som sjuksköterska 

skall du ha respekt för människans rättighet till liv och människans egna val och hens 

värdighet.  

 

Bakgrund 

Dödshjälp 

Om en patient inte är tillräckligt smärtlindrad ökas lidandet för både patienten och anhöriga 

(Werner, 2005). I och med detta ökar stress, oro, ångest och depression vilket minskar 

patientens livskvalitet. En stor del av patienterna som drabbas av att inte få tillräcklig 

smärtlindring är de patienter som har en sjukdom som påverkar olika nervstrukturer. Obotlig 

cancer eller ALS är två sjukdomar som författarna vill studera närmare. När smärtlindringen 

inte räcker till finns i Sverige idag endast sedering i smärtlindringssyfte. Palliativ sedering 

innebär att patienten blir medvetandesänkt när det existentiella, psykiska eller fysiska lidandet 

inte kan behandlas annorlunda (Lynöe & Juth, 2009). Det är dock svårt för vissa patienter i 

livets slutskede att visa eller säga att behovet av ökad smärtlindring finns.  

 I en del länder finns andra alternativ där patienten kan få hjälp att dö i förtid (Sevéus, 

2016). En patient med obotlig sjukdom skulle kunna åka utomlands exempelvis till Holland 

för att få hjälp. Det finns en uppdelning av den aktiva dödshjälpen där Oregonmodellen är en 

modell och den holländska modellen är den andra och det är skillnader i utförandet och vem 
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som får hjälpen att dö i förtid. Enligt Oregonmodellen behöver sju kriterier uppfyllas, ett 

kriterium är att patienten skall ha en obotlig sjukdom och beräknas dö inom sex månader och 

har då rätten till assisterat självmord. Den holländska modellen har utgångspunkt i själva 

lidandet vilket gör att även patienter inom psykiatrin kan få hjälp att dö. Dödens ankomst är 

inte det viktiga i den holländska modellen, utan lidandet står i fokus.  

 Tännsjö (2001) skriver att 79 procent av Sveriges befolkning är för att en dödligt sjuk 

patient skall kunna få en spruta och få hjälp att dö. Den palliativa vården som bedrivs idag går 

ut på att smärtlindra tills döden kommer, vilket i vissa fall kan ta flera veckor, månader eller 

år.  

 Nedan kommer en definition av de olika termer som kommer användas av författarna.   

 

Palliativ vård  

Enligt Socialstyrelsens termbank så skall den palliativa vården ge bättre livskvalitet för 

patienten i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2011). Förebygga smärta och lindra lidandet står i 

fokus i den palliativa vården men även att bekräfta och att se döden som en normal process 

utan att påskynda eller fördröja döden. I palliativ vård fokuserar sjukvårdspersonalen på att ge 

en god omvårdnad, smärtlindring och eventuell ångestbehandling. Det existentiella 

välbefinnandet och det psykosociala spektrumet hos patienten tas i särskild stor beaktning. 

 

Eutanasi  

Ordet eutanasi betyder en god död (Lynöe & Juth, 2009). Det används även då en svårt sjuk 

patient med svår smärta och lidande vill få hjälp av en läkare att smärtfritt avsluta sitt liv i 

förtid på egen begäran. 

 

Passiv eutanasi  

Passiv eutanasi innebär att sjukvården väljer att inte längre behandla patienten eller att avsluta 

livsuppehållande åtgärder på en svårt sjuk patient då det skulle innebära att lidandet förlängs 

och att behandlingen inte gagnar patienten (Lynöe & Juth, 2009). Detta är den typ av 

behandling som används i Sverige idag. Handlingar som denna måste journalföras samt att 

patient och anhöriga måste få delta i beslutet. Här finns smärtlindring och ångestdämpande 

kvar för patienten som dör av sin grundsjukdom. 
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Aktiv eutanasi 

Aktiv eutanasi innebär ett påskyndande av patientens död (Nilstun & Löfmark, 2005). Detta 

innebär att en patient med obotlig sjukdom får en dödlig dos av exempelvis morfin eller annat 

preparat när hen av olika skäl bett om att få avsluta sitt liv i förtid. Aktiv eutanasi är då 

patienten dör i förtid oberoende av sin sjukdom eller komplikation av sjukdom eftersom ett 

läkemedel aktivt tillförts för att göra slut på lidandet. Denna form av dödshjälp blev lagligt i 

Nederländerna 2002 och finns i fler andra länder i Europa samt i några delstater i USA (bland 

annat Oregon). I Sverige pågår debatter kring att eventuellt införa detta. Exempelvis under 

Almedalsveckan 2017 hade Claphaminstitutet och SMER en debatt om detta 

(https://www.youtube.com/watch?v=WcFQx5qCeCI&t=720s). SMER står för Statens 

medicinsk-etiska råd och Claphaminstitutet är en kristen tankesmedja.  

 

Läkarassisterat suicid 

Läkarassisterat suicid eller Physician-Assisted Suicide (PAS) innebär att en läkare medverkar 

till att patienten kan begå suicid genom att förskriva en dödlig dos medicin och förklarar hur 

den skall intas (Lynöe & Juth, 2009). I Sverige är det inte olagligt med suicid eller medhjälp 

till suicid (Lagen, 1996) men enligt patientsäkerhetslagen 6 kap. 1 § kan läkare eller 

sjuksköterskor bli av med legitimationen om de hjälper någon att ta sitt liv då det strider mot 

yrkesetiken (Socialstyrelsen.se). I läkarassisterad suicid förskrivs nödvändiga medel av 

läkaren och patienten som begärt läkemedlet måste själv ta dessa utan läkarens assistans.  

 

Cancer  

Det ingår ca 200 sjukdomar i samlingsnamnet cancer, de allra vanligaste cancerformerna i 

Sverige är i storleksordning: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, 

hudcancer och lungcancer (Ericson & Ericson, 2012). Screening för cancer kan göras via 

mammografi för kvinnor eller PSA-blodprov för män. Beroende på i vilket stadium och 

vilken utbredning tumören/tumörerna har när de hittas avgör sjukdomens prognos för 

patienten, vilket gör att tidig diagnostik är viktig och ofta avgörande. Cancer beror på onormal 

och okontrollerad celldelning som i sin tur bildar tumörer. Tumören kan vara malign eller 

benign (elakartad/godartad). En benign tumör behöver inte vara farlig för patienten. Cellerna 

som finns inuti cancertumören kan även lossna och vandra vidare i kroppen och bilda 

dottertumörer (metastaser).     

     Sjukdomsbeskedet kan rasera hela livet för patienten beroende på vilken cancertyp 
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patienten får, även patienter med en enklare form av cancer kan ha samma känsla (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011). Här behöver patienten hjälp att se framåt och inte hamna i känslan 

av hopplöshet. Det finns många olika behandlingar beroende på vilket cancerdiagnos 

patienten fått. De vanligaste behandlingsformerna vid en cancersjukdom är kirurgi, 

cytostatika eller strålbehandling. Biverkningar efter kirurgi (postoperativa komplikationer) 

kan vara infektion i operationssår, läckage från operationssår, förstoppning och blodpropp.   

Vid cytostatikabehandling kan patienten bli illamående med kräkningar, få besvär av fatigue 

vilket även är en biverkning vid strålning. Vid strålning kan patienten få strålskador, detta 

innebär att det strålade området kan skadas på grund av att strålningen även påverkar frisk 

vävnad. Behandlingen kan medföra patienten psykosociala konsekvenser, till exempel bli 

deprimerad eller tappa håret. Cirka 50 procent av patienterna med skelettcancer har så svåra 

smärtor att det inte går att medicinera bort smärtan. Av all smärta som en cancerpatient 

upplever är 70 procent tumörrelaterad medan 30 procent är existentiell smärta av olika slag. 

 

ALS - Amyotrofisk lateralskleros  

Under sjukdomsprocessen i ALS försämras nervimpulserna i de motoriska nervbanorna vilket 

leder till att musklerna och bindväven i ryggmärgens nervsystem förtvinar (Ericson & 

Ericson, 2012). Nervcellerna som styr ryggmärg, hjärna och hjärnstam dör i sjukdomen, 

medan patienten bibehåller sina sensoriska funktioner som exempelvis ögonmusklernas 

funktion och den kognitiva funktionen. Talet försvinner tidigt hos vissa patienter medan andra 

kan behålla talet långt in i sjukdomen. Ofta avlider patienten i tidigt stadium av sjukdomen av 

andningsinsufficiens och det finns idag inget botemedel till denna sjukdom.  

 Eftersom sjukdomsförloppet går snabbt och patienten blir förlamad i tidigt skede så tvingas 

patienten att bli sängbunden och rullstolsburen (Espeset, Mastad, Rafaelsen Johansen & 

Almås, 2011). Från insjuknandet dör patienten oftast redan inom tre år vilket gör att patienten 

i tidigt skede får vetskapen om en dålig prognos. Rygg, axlar och nacke är punkter där ALS 

patienter kan ha smärta, däremot är smärtan av vetskapen att livet inom kort tar slut värre för 

patienten. Många patienter med ALS går i tidigt skede in i en depression för att livet inte blev 

som det var tänkt och det är viktigt att anhöriga och vårdpersonal inger hopp trots prognosen.  

 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning har visat att en del patienter med obotlig sjukdom har en önskan att få 

hjälp att dö via aktiv eutanasi eller PAS (Winkler, Reiter-Theil, Lange-Rieß, Schmahl-
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Manges och Hiddemann, 2009). I studien från USA påvisar resultatet att av de 76 patienter 

som deltog önskade en tredjedel av patienterna hjälp att få dö medan övriga var nöjda med 

den palliativ vård som erbjöds. I en annan studie från Nederländerna gjord av Ruijs, Van der 

Wal, Kerkhof och Onwuteaka-Philipsen (2014) visade resultatet att av de 76 patienter som 

deltog så önskade 17 stycken att få hjälp att dö. Övriga patienter valde hellre en naturlig död 

när deras tid kom.  

     I artikeln från USA skriven av De Lima et al. (2017) är International Association for 

Hospice and Palliative Care (IAHPC) starkt kritiska till klinikerna som redan utför aktiv 

eutanasi och PAS. De anser att den palliativa vårdenheten inte skall hållas ansvarig för att 

vare sig övervaka eller administrera de verksamheter som utför aktiv eutanasi eller PAS. De 

anser även att länder eller stater som vill införa detta skall få avslag så länge det finns tillgång 

till adekvat palliativ vård och smärtstillande medel. IAHPC anser att det är bättre att patienten 

tar bort all näring och vätska och på så vis avlider av detta än att påskynda döden genom 

eutanasi eller PAS.   

     Lindblad, Löfmark och Lynöe (2008) beskriver i en studie att yngre läkare i större 

utsträckning är mer negativa till PAS än äldre läkare. Studien visade även att onkologläkare 

var mest negativa till PAS medan läkare inom psykiatrin var mer positiva. Av de sex 

specialiteterna som bestod av: allmän läkare, geriatriker, kirurgi, internmedicin, psykiatri och 

onkologi så var 34 procent för PAS, 39 procent emot, 25 procent tvekade och 2 procent 

besvarade inte frågan. Totalt medverkade 1200 läkare varav 200 från varje specialitet och 

svarsfrekvensen var totalt 74 procent av 1200 inbjudna deltagare. Läkarna blev även 

tillfrågade om de trodde att en legalisering skulle påverka både läkarna själva och patienternas 

förtroende till vården. Resultatet visade att 22 procent av läkarna skattade att patientens 

förtroende skulle minska medan 35 procent skattar att en legalisering skulle öka patienternas 

förtroende för vården, 43 procent skattar att det inte skulle påverka patienternas förtroende 

alls. I en annan studie av Lindblad, Löfmark och Lynöe (2009) gjord bland allmänheten kom 

fram till att av de 698 personer som svarade var 72,1 procent för PAS, 11,5 procent var emot 

och 15 procent hade inte bestämt sig om de var för eller emot. Frågan som ställdes var om 

allmänheten hade fortsatt förtroende för sjukvården om PAS blev ett lagligt alternativ. Även 

då detta är en liten studie jämförelsevis till befolkningsmängden så är det en hög procentandel 

i studien som är för PAS och som anser att deras förtroende inte kommer sjunka på grund av 

att patienter med obotlig sjukdom kan få hjälp. Magelssen, Supphellen, Nortvedt & 

Materstvedt (2016) har undersökt hur allmänheten i Norge ställer sig till olika former av 

dödshjälp. Allmänheten var mest positiv till PAS för patienter med obotlig sjukdom. Sedan 
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kom aktiv eutanasi för människor med obotlig sjukdom och sist AD (assisted dying).  

     Håkansson, Öhlén, Morin och Cohen (2015) menar att vid de palliativa verksamheterna i 

Sverige finns stor kunskap att ta hand om patienter i livets slut inom den palliativa vården. 

Dock är kunskapsnivån på sjukhusens vårdavdelningar och äldreomsorgen mycket lägre 

vilket är en brist då många patienter vårdas palliativt inom dessa områden. Tillgången till 

palliativa vårdavdelningar är liten i jämförelse till antalet människor som behöver denna typ 

av vård. Hospiceavdelningar i varierande storlek finns men platserna är för få och tillgången 

är ojämn beroende på vart i Sverige patienten bor. Allt fler människor dör hemma och många 

av dessa önskar att få dö på hospice eller på sjukhus, dock är detta svårt då tillgången till 

vårdplatser är ojämn.  

 

Problemformulering 

Sverige har kommit långt inom den palliativa vårdforskningen, där både forskare och 

vårdpersonal utgår ifrån att lindra lidandet i så stor grad som möjligt. Dock är vården 

begränsad till de specialiserade vårdenheterna där palliativ vård bedrivs. Ibland räcker den 

palliativa vården inte till och rätten att få välja att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt begränsas 

för denna grupp. En stor grupp som saknar tillgång till palliativ vård är patienter med cancer 

eller ALS. Flera av dessa patienter ber om hjälp för att dö men får inte detta i Sverige på 

grund av lagstiftning som inte utgår från självbestämmande, autonomi och rätten till en värdig 

död. Författarna vill få en djupare förståelse av hur patienter med obotlig sjukdom känner 

inför dödshjälp.  

 

Syfte  

Syftet var att identifiera faktorer till varför patienter med cancer eller ALS ber om dödshjälp.  

 

Teoretiska utgångspunkter  

Som teoretisk utgångspunkt användes sjuksköterskan Helga Kuhses tankar om dödshjälp 

(http://profiles.arts.monash.edu.au/helga-kuhse/). Hon forskar bland annat inom bioetik, 

vårdetik, sjuksköterskeetik. Bioetik handlar om sambandet mellan naturvetenskap, medicin 

och biologi som sedan jämförs med teologi, filosofi och etik. Författarna vill jämföra Kuhse 

med Katie Erikssons caritativa vårdteori där Eriksson utgår ifrån människan i relation till 

hälsa och lidande (Eriksson, 2015). Kuhse (1999) skriver om rättvis vård i livets slutskede och 

att det är en skillnad mellan läkare och sjuksköterskor i synen på döden utifrån patientens 
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upplevelse och önskan. Kuhse jämför läkare och sjuksköterskors inställning till döden, där 

läkare ofta handlar utifrån etiska och moraliska principer. Exempelvis den Hippokratiska eden 

där läkaren svär att inte ge eller skriva ut gift trots att det ombes av patienten (Lynöe & Juth, 

2009). Sjuksköterskorna ser istället hela människan och tar ställning utifrån det vårdande 

perspektivet och patientens självbestämmande (Kuhse, 1999). ICN´s etiska kod för 

sjuksköterskor påvisar att en av sjuksköterskans uppgift är att följa den etiska värdegrunden 

som finns både på samhälls- och individnivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det etiska 

handlandet utgår ifrån värdegrunden i samhället, genom att lindra lidandet, främja hälsa, 

förebygga sjukdom samt återställa hälsa. Människans autonomi väger högt inom denna etiska 

kod, så gör även det moraliskt riktiga där sjuksköterskan har ansvar för sina handlingar. De 

mänskliga rättigheterna och de kulturella aspekterna är viktiga i vårdandet av en patient 

oavsett i vilket skick patienten befinner sig i. Andra viktiga aspekter i ICN´s kod är människas 

rätt till egna val, rätten till värdighet samt rätten att få vara delaktig i sin egen vård.  

Patientvårdens moraliska grund bygger på självbestämmande och välbefinnande. Den handlar 

om patientens autonomi och rätten att välja vård och även att ha rätten att avsäga sig vård.  

     Kuhse argumenterar mot det omoraliska i att inte hjälpa en obotligt sjuk person som vill dö 

i förtid då läkare handlar i strid med den etiska principen om att lindra lidandet (Kuhse, 1999). 

Patienten kommer ändå dö, och om patienten får dö några dagar tidigare och slippa ångest och 

smärta så anser Kuhse att det är mer moraliskt riktigt utifrån ett sjuksköterskeperspektiv med 

patienten och dess livsvärld i centrum att låta patienten få hjälp att dö.   

     Katie Eriksson (1995) skriver om patientens livsvärld och menar att själva vårdandet utgår 

ifrån känslan av tillit samt andligt- och kroppsligt tillfredsställande. Vårdandet är i symbios 

med delaktighet och människan ses som unik och bör därför få styra sin vård. Hälsa och 

lidande är stora pelare i denna teori och Eriksson menar att hälsa kan innefatta många olika 

begrepp såsom andlighet och de existentiella aspekterna utifrån människans välbefinnande. 

Att lindra lidandet utifrån individens hälsa och att främja individens autonomi, rätten till att 

kunna få vara delaktig och styra sin vård. Hoppet är en viktig del i Erikssons teori om lidandet 

och dess olika dimensioner. Lidandet och dess olika karaktärer beskrivs som en del i 

människans och individens helhet där lidandet kan lindras med kärlek, respekt och den kristna 

tron (Eriksson, 2015). Genom lidandet vill människan rädda den lidande till ett bättre 

välmående genom god omsorg och vård men även genom tro och kärlek. Att vara beredd på 

vad ödet har i beredskap önskar Eriksson att människan skall kämpa vidare genom livet tills 

dess att döden är beredd att ta med sig individen. Det är emot Erikssons teori att förkorta livet 

på en annan människa när det finns andra metoder för att lindra lidande och minska smärtan 
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hos en individ. Kuhse och Eriksson är två ytterligheter när det kommer till dödshjälp och 

kommer användas för att diskutera de resultat som framkommer. 

 

Metod 

Författarna har genom en litteraturöversikt använt sig av tidigare forskning för att skapa en 

överblick inom ämnet för vårt syfte (Friberg, 2012). Om eller när det finns och det kan uppstå 

ett problem inom ett eller flera kompetensområden kan en litteraturöversikt göra sig gällande. 

I vården skall personal använda sig av den senaste forskningen och en litteraturöversikt kan 

underlätta då forskning sammanställs.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes via CINAHL, PubMed och Web of Science med begränsning på tio 

år, peer reviewed, article och full text. Sökorden som användes var ALS, autonomy, cancer, 

cancer patients, end of life, euthanasia, hasten death, Oregon death with dignity, patient, 

physician assisted, physician assisted suicide, wish to die, wish to hasten death (se bilaga 1). 

Då det enligt Friberg (2012) är viktigt att hålla sig objektiv valde vi dessa riktade sökord för 

att få med olika infallsvinklar och hitta artiklar som passade vårt syfte. 

 

Urval  

Genom att använda utvalda sökord på engelska som passade syftet hittades intressanta 

forskningsstudier. Enligt Östlundh (2012) fanns flera olika sätt att söka på, men i denna 

litteraturöversikt använde författarna det booleska systemet, då det gav fler sökord när det 

finns ett specifikt område att söka på. Orden kopplades samman med AND. 

     Urvalet resulterade i 11 artiklar som analyserades (se bilaga 2). Artiklarna i bilaga 2 finns 

specificerade i referenslistan med * framför så att läsaren lättare skall finna vilka artiklar som 

är med i resultatet. Två av artiklarna fanns i fler databaser och i fler sökningar, dessa är 

specificerade i bilaga 1. Författarna har under urvalet av artiklarna inkluderat och exkluderat 

artiklar utifrån hur de passade syftet och utifrån artikelns kvalitet, detta gjordes enligt Friberg 

(2012) genom att kritiskt granska varje enskild artikel.  
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Analys  

Författarna använde sig av helikopterperspektivet i granskningen av artiklar vilket innebär att 

abstract först lästes för att se om artikeln var intressant för syftet, för de abstract som var 

intressanta lästes även resultatet i artikeln (Friberg, 2012). De artiklar som författarna 

bedömde var intressanta lästes flera gånger dels för att se om studierna håller hög kvalitet och 

att de var etiskt prövade. Detta görs för att systematiskt kunna identifiera likheter och 

sammanställa dem i olika kategorier och därefter göra en tematisering för att smidigare kunna 

sammanställa resultatet (Rosén, 2012).  

     Syftet med analysen var att plocka ut de viktigaste delarna i varje artikel för att redovisa 

dessa i vår resultatdel. Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna. Författarna har sedan 

analyserat resultaten och tematiserat genom att hitta likheter i de olika artiklarnas resultat. 

Detta gjordes först var för sig för att sedan diskutera igenom vad författarna kommit fram till. 

Genom att färgkoda i ett gemensamt google docs dokument under tematiseringens gång kom 

författarna fram till fyra huvudteman som finns återgivna i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningen bör innehålla etiska överväganden som är godkända av en etisk kommitté som 

stöd för hur forskningen skall genomföras (Kjellström, 2012). Det är även viktigt att alla 

artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas samt att alla resultat presenteras oavsett om 

resultaten stödjer forskaren eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). Kjellström (2012) 

menar att forskningsetiken inte är över bara för att forskarna fått ett godkännande från den 

etiska kommittén. Under arbetets gång kan det uppkomma nya etiska frågor som varje 

forskare behöver ha i åtanke. Viktigt att tänka på vid all typ av forskning är att den skall leda 

fram till antingen ny kunskap eller kritisera tidigare kunskap inom området. Det författarna 

bör tänka på när en litteraturöversikt genomförs är att inte utelämna information även om den 

inte är till gagn för författarna eller stödjer dess förförståelse och inställning. 

     När en litteraturöversikt görs är det viktigt att data återges utifrån en originalartikel och att 

författarna tolkar dess innehåll objektivt (Friberg, 2012). Eriksson och Hultman (2014) menar 

att vikten av att ha ett kritiskt tänkande ger människan möjlighet till reflektion och lärande. 

Att utgå ifrån bättre handlingsalternativ, bättre slutsatser, gör att eventuella konsekvenser blir 

tydligare. 
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Resultat  

I denna litteraturöversikt har författarna utgått ifrån patienten och patientens syn på aktiv 

eutanasi och PAS. Det pågår en diskussion om eutanasi och PAS runt om i världen idag då det 

är lagligt i några få länder i Europa, Kanada samt några delstater i USA. Vi kommer dela upp 

resultatet i fyra olika teman där tre av dem har underteman. Våra fyra huvudteman är 

depression/börda, smärta, existentiella värderingar och livskvalitet då dessa fyra teman var 

återkommande i flertalet artiklarna som genomsyrades av patientens autonomi. Författarna 

har även valt att lägga in underteman på tre huvudteman. Lidande och fatigue lades under 

smärta då vår förståelse utifrån artiklarna vi använt passade de bäst där. Hopp och hopplöshet 

lade vi in under existentiella värderingar av samma anledning och slutligen styrka under 

livskvalitet. 

 

Depression och börda  

Smith, Harvath, Goy och Ganzini (2015) menar att det skilde sig markant utifrån de patienter 

som var deprimerade då de hade en större önskan om att få hjälp att dö i jämförelse med de 

patienter som inte hade en depression. Det visade sig även i artikeln av Wilson et al. (2007) 

där det tydligt kunde se att 40 procent av de som ville ha PAS var deprimerade enligt kriterier 

för detta. Av de 379 deltagarna i denna studie ansåg 238 stycken att PAS skulle införas som 

val till patienter med en obotlig sjukdom. I artikeln av Freeman, Frise Smith, Neufeld, Fisher 

och Ebihara (2016) upptäcktes att 7/100 patienter i palliativ hemvård önskade hjälp att dö, av 

dessa hade endast 6,4 procent någon form av depression.  

     I artikeln av Maessen et al. (2010) jämfördes patienter med cancer, ALS och hjärtsvikt. 

Forskarna kunde inte se någon signifikant skillnad mellan patienterna med cancer eller als och 

depression. Alla var mer eller mindre lika deprimerade, dock var detta inte helt avgörande för 

om de ville dö eller inte, utan en bidragande faktor.  

     I studien av Stutzki et al. (2014) visade det sig att 14 procent av patienterna med ALS 

behandlades för depression. Forskarna ansåg dock att procentantalet verkade vara för lågt då 

över en tredjedel av patienterna hade höga poäng på depression i resultatet av patienterna som 

ville ha hjälp att ta sitt eget liv. Forskarna blev fundersamma över att patienterna eventuellt 

inte fått adekvat depressiv behandling. I sent stadium av sjukdomen ALS är det vanligt 

förekommande att de flesta patienterna är deprimerade och känner oro. I studien fann 

forskarna även att patienterna talade om sin vilja att dö med sina släktingar och inte sin läkare 
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trots att 30 till 47 procent hade viljan till att diskutera detta, vilket visar på att patienten inte 

fått adekvat vård. 

     Maessen el al. (2014) skriver i en studie gjord i Nederländerna att det är svårt att använda 

sig av den vanliga DSM-IV skattningsskalan då det gäller patienter med ALS i livets 

slutskede då den patientgruppen vanligtvis har depression som symtom. Slutligen såg 

forskarna ingen skillnad mellan depressionen eller viljan att ta sitt liv. I studien av Ruijs, 

Kerkhof, van der Wal och Onwuteaka-Philipsen (2011) från Nederländerna såg författarna att 

depressionen inte var den avgörande faktorn för att vilja ta sitt liv. Denna studie gjordes på 

patienter med cancer i livets slutskede. Stutzki et al. (2012) kom i en studie gjord i Schweiz 

fram till att patienterna själva inte kände sig som en börda i och med sin depression medan 

anhöriga hade känslan av att patienten kände sig som en börda för sin omgivning på grund av 

sin ALS och den förändrade livssituationen. I en annan studie av Stutzki et al. (2014) kom 

forskarna fram till att patienterna med ALS kände sig som en börda för andra genom att de 

inte längre kunde leva sitt tänkta liv. Studien som gjordes både i Schweiz och Tyskland hade 

samma resultat i båda länderna.  

 

Smärta  

I Kanada hade över 40 procent av deltagarna som var patienter med cancer en önskan om att 

få dö för tidigt på grund av smärta eller rädsla för outhärdlig smärta (Wilson et al., 2007). 

Smärta är en av de aspekter som ansågs som en viktig del i patienternas önskan om eutanasi 

och/eller PAS (Smith et al., 2015). Dock fann forskarna i studien från USA att det inte var 

någon specifik skillnad i smärta hos de patienter som bett om PAS jämfört med de som inte 

bett om PAS. 

     Freeman et al. (2016) skriver i en artikel från Kanada att 73,7 procent av patienterna i 

hemsjukvården upplevde någon form av smärta och en fjärdedel av dessa hade allvarlig 

smärta eller outhärdlig smärta. Trots att vissa patienter hade outhärdlig smärta tog inte 

smärtan överhanden i patientens beslut om att vilja ha PAS eller ej. I en studie från 

Nederländerna gjord av Maessen et al. (2010) utläses att av 51 patienter med ALS hade 12 

procent problem med svår smärta. Av de 73 patienterna med cancer som medverkade hade 46 

procent av dessa svår smärta och var även rädda för att smärtan skulle öka. Denna smärta 

påverkade valet av att vilja dö.   
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Lidande  

Wilson et al. (2007) skriver att 32,4 procent av patienterna som önskar en legalisering av PAS 

gör det på grund av lidandet cancern tillför. I artikeln har forskarna undersökt patienternas 

lidande, smärta, stress och deras livskvalitet där lidandet tog för stor plats i livet för dessa 

patienter. Dessa patienter ansåg att en svårt sjuk människa ska ha rätt till autonomi att själva 

bestämma när döden skall inträffa.   

    Stutzki et al. (2014) har gjort en jämförande studie där deltagare från Schweiz och 

Tyskland deltog vid två tillfällen. Studierna gjordes under perioden september 2008 till juli 

2011, av de 128 deltagarna var det 28 som inte kunde slutföra studien på grund av att de dött 

eller var för svårt sjuk för att besvara frågor. Patienterna som deltog i studien hade sjukdomen 

ALS. Studien visade att det inte fanns några direkta skillnader i svaren mellan de två 

länderna. Över hälften av deltagarna svarade att de kunde tänka sig PAS och dessa patienter 

upplevde både hopplöshet och lidande under sin sjukdomsperiod. Det fanns heller inga större 

skillnader i mellan första och andra tillfället som studien gjordes på. 

 

Fatigue 

Freeman et al. (2016) beskriver skillnaden mellan två jämförelsegrupper som bestod av de 

som uttryckt att de ville dö (308 personer) och de som inte gjort detta (4532 personer). 

Skillnaderna mellan dessa grupper visade sig stora då patientens vilja att ha hjälp att dö eller 

inte var beroende av om patienten upplevde fatigue och andra symptom såsom inkontinens, 

för mycket sömn eller viktnedgång. Även Maessen et al. (2010) har kommit fram till liknande 

resultat i sin studie där fler patienter önskar eutanasi när känslan av fatigue var stor. I artikeln 

upptäckte forskarna även att 80 procent av patienterna med ALS upplevde fatigue jämfört 

med patienterna som hade cancer där procenten låg på 96. Patienterna med cancer upplevde 

även problem i större grad av viktnedgång än patienterna med ALS.  

 

Existentiella värderingar  

I studien av Wilson et al. (2007) sågs en tydlig skillnad mellan patienterna och deras tankar 

om PAS beroende på hur troende patienten var. Bland de icke troende var 88,7 procent för 

PAS medan bland de troende var 50,7 procent för. Stutzki et al. (2012) fann i sin studie gjord 

i Schweiz att patienter med hög andlighet och troende var i mindre utsträckning för PAS 

och/eller eutanasi då de kände både styrka och/eller trygghet genom sin tro. I en annan studie 

av Stutzki et al. (2014) gjord i Tyskland och Schweiz visade resultatet att de patienter som 
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hade låg andlighet och låg religionstrohet hade i större utsträckning en önskan om PAS 

och/eller eutanasi samt att de i mindre utsträckning kände trygghet. Det fanns ingen skillnad 

på patienterna mellan de båda länderna. 

      I en studie från Indien skriver Gourie-Devi, Gupta, Sharma, Pardasani och Maheshwari 

(2017) att hos de 20 patienterna med ALS påvisades att andlighet, tro och karma var stora 

egenskaper för att inte önska någon hjälp att dö. Genom tron och guds vilja kommer det bästa 

ut ur situationen ändå. Av dessa 20 patienter ansåg 19 stycken att de måste vänta in sitt öde 

och låta ödet avgöra liv eller död då detta ligger utanför människans kontroll. Freeman et al. 

(2016) skrev att patienter som har svårt att se en mening med livet ofta lider mer av sina 

symtom. I en studie från Tyskland av Pestinger et al. (2015) kom författarna fram till att flera 

av patienterna med palliativ vård hade stöd i sin spirituella och andlig tro. Att vilja dö med 

värdighet och med tron i behåll gav förhoppning om ett liv efter döden.  

 

Hopp och hopplöshet  

Smith et al. (2015) undersökte om det spirituella hade någon större inverkan på om en person 

ville ha PAS eller inte. Det fanns ingen större skillnad i om personen var troende eller inte, 

utan större vikt lades på om hoppet fanns kvar. 

     I Smith et al. (2015) studie såg författarna att de som önskade PAS kände mer hopplöshet 

mot jämförelsegruppen som även dessa hade en avancerad sjukdom men inte begärt PAS. 

Enligt Gourie-Devi et al. (2017) påvisades att ingen av de 20 patienterna som deltog i studien 

hade känslan av hopplöshet, patienterna fann sitt hopp i familjen, vården och i religionen. 

Genom att sätta sitt hopp till sjukvården och att patientens tro var stark gav förhoppning om 

att patienten skulle bli frisk. Att inte förlora sitt hopp var viktigt trots en oundviklig utgång. 

Patienter som inte hade någon möjlighet till rätt vård hade ändå hopp om ett bra liv. Freeman 

et al. (2016) menar i sin studie att patienter som saknar mening med livet ofta har en känsla av 

hopplöshet. Dessa patienter hade kort tid kvar att leva och hopplösheten blev då stor.  

 

Livskvalitet  

Studien av Maessen el al. (2014) visade 100 procent av 102 deltagare att de inte längre såg 

fram emot vanliga saker såsom event eller dylikt. Av dessa kände 80 procent inget större 

intresse över vardagliga saker såsom att se på sitt favoritprogram på tv eller läsa en bok vilket 

visade på minskad livskvalitet. Så många som 96 procent kände inte längre någon njutning av 

sådant de uppskattat innan sjukdomen. Detta ökade patienternas vilja till att avsluta sitt liv. 
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I studien av Stutzki et al. (2014) kände patienterna med ALS en lägre livskvalitet på grund av 

alla hinder sjukdomen orsakade, detta med alla andra faktorer runt omkring påverkade viljan 

att ta sitt liv. I Stutzki et al. (2012) hade patienterna inte lika stor känsla av låg livskvalitet 

däremot ansåg anhöriga att livskvaliteten sänkts för patienten. Pestinger et al. (2015) kom 

fram till att de flesta deltagarna som vårdades palliativt hade en sänkt livskvalitet då de inte 

hade samma känslor kvar för saker de tidigare uppskattat. Exempel på sådant patienterna 

uppskattat före sjukdomen var att ha ett rikt socialt liv med vänner, familj och bekanta, men 

det kändes inte meningsfullt längre. Sjukdomen hade tillfogat smärta, fråntagit patienten all 

ork och livskvaliteten blev sänkt. Ibland kände de även att de inte ens ville ha sina närstående 

där. 

     I studien av Gourie-Devi et al. (2017) fann författarna att endast tre av de 20 patienterna 

med ALS hade en lägre livskvalitet, dessa tre befann sig dock i en låg socioekonomisk status i 

samhället. Dessa tre tillsammans med två personer som var deprimerade var de enda som 

önskade hjälp att dö. De övriga 15 personerna hade ingen önskan att dö. Stutzki et al. (2012) 

visade i sin studie att anhöriga och vårdare kände mer ensamhet än vad patienterna med ALS 

gjorde, medan i en annan studie av Stutzki et al. (2014) kände sig patienterna med ALS 

ensamma genom alla livsstilsförändringar som uppkommit till följd av sjukdomen. Känslan 

av ensamhet sänkte även patientens livskvalitet.  

 

Styrka  

Karlsson, Milberg och Strang (2011) beskrev i en artikel från Sverige att patienterna kände 

styrka när de hade full autonomi i val som rörde deras liv. Att få välja sin död när patienten är 

i sitt sinnes fulla bruk ansågs vara en rättighet för vissa patienter, medan andra patienter 

tyckte att ett införande av dödshjälp vore hemskt då de kände att läkarens makt kunde bli för 

stor. Artikelförfattarna skrev även om den medicinska styrkan eller makten och läkarens 

eventuella paternalism. Vissa patienter med obotlig cancer ansåg att styrkan i att 

medicineringen ligger hos läkaren att besluta genom att helt överlåta beslut om aktiv eutanasi 

eller PAS till läkaren och dennes kunskap. Andra var rädda för att styrkan i läkarens beslut 

skulle kunna komma att användas i missbrukande syfte. De flesta i denna studie ansåg dock 

att autonomin och styrkan i att få besluta själv var en viktig del i människans liv och sin 

kommande död. Flera av dessa patienter med obotlig cancer såg även styrkan i att ha familjen 

vid sin sida oavsett om det gäller beslut om död eller livsuppehållande åtgärder.  I studie av 

Gourie-Devi et al. (2017) fann författarna att patienten sökte styrka i familjen och att genom 

familjens hjälp och stöd klarade patienten av att leva sitt liv fulländat ändå. Det spelade ingen 
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roll om patienten var i beroendeställning dennes styrka låg ändå i familjen och patienten hade 

ingen önskan om att dö i förtid.  

 

Diskussion 

Litteraturöversiktens diskussionsdel är uppdelad i två delar. En metoddel där styrkor och 

svagheter diskuteras utifrån arbetsprocessens gång samt en resultatdel där vi diskuterar vårt 

resultat mot annan forskning, de teoretiska utgångspunkterna samt författarnas egna 

reflektioner.  

 

Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturöversikt hade för avsikt att undersöka patienter med cancer eller 

ALS inställning till dödshjälp. Till litteraturöversikten valdes studier från länder där PAS och 

aktiv eutanasi fanns som valbart alternativ, men även från länder där detta inte var möjligt. 

Detta gjordes för att få en helhetsbild av patientens vilja oavsett om de har alternativet att 

tillgå eller ej. Det lades även stor vikt på att utgå ifrån patienterna och inte utifrån vad 

vårdpersonal, anhöriga eller vad allmänheten tycker. De 11 artiklarna som resultatet bygger 

på kommer ifrån Indien, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och USA och 

hittades i tre olika databaser. Författarna har använt sig av kvalitativa-, kvantitativa och 

mixade metodartiklar i sökandet för att få en bred kunskapsbas. Där inkluderades och 

exkluderades också artiklar för att få fram bäst resultat.  

     Vid en av våra sökningar framkom en artikel av Maessen et al. (2010) som var i enlighet 

med våra kriterier för en resultatartikel trots att artikeln inkluderade en tredje sjukdom som ej 

tagits upp tidigare. Resultatet som redovisades utgick enbart från de två sjukdomar som 

redovisats i bakgrunden.  

    Redan under sökningen märkte författarna att samma försteförfattare publicerat flera 

artiklar med liknande syfte, vilket försvårade urvalet av artiklar då risk fanns att det inte 

skulle bli objektivt om för många artiklar från samma försteförfattare används. Författarna 

valde dock vid två tillfällen att använda artiklar från samma försteförfattare då deras resultat 

passade syftet för denna litteraturöversikt. Stutzki et al. (2012) och Stutzki et al. (2014) utgår 

båda utifrån patienter med ALS, dessa finns i resultatmatrisen som artikel #9 och #10. Stutzki 

et al. (2012) utgår ifrån attityder till assisterat suicid och livsuppehållande åtgärder medan i 

Stutzki et al. (2014) utgick de ifrån attityden till plötslig död. Det andra forskarteamet var 

Maessen et al. (2010) och Maessen et al. (2014) som återfinns i resultatmatrisen som artikel 
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#4 och #5. Även Maessen et al. (2010; 2014) utgår ifrån patienter med ALS men inkluderar 

patienter med cancer som en jämförelsegrupp i studien från 2010, samt att forskningen utgick 

från aktiv eutanasi. I studien från 2014 utgick de enbart från patienter med ALS och dess 

önskan om aktiv eutanasi eller läkarassisterat suicid.  

    I resultatartikel nr #8 i resultatmatrisen skriver forskarna om Physician-Assisted death 

istället för Physician-Assisted suicid. Författarna har dock valt att använda ordet PAS till båda 

benämningarna för att underlätta för läsaren och undvika förvirring.   

     Författarna har även valt att använda riktade sökord för att få en bättre sökning och lättare 

kunna välja ut relevanta artiklar för vårt syfte. Sökningarna gjordes för de senaste tio åren då 

ny och relevant forskning skall stå i fokus när en litteraturöversikt genomförs (Östlundh, 

2012).   

    Eriksson och Hultman (2014) menar att det kritiska tänkandet ger människan möjlighet till 

reflektion och lärande vilket är en viktig del när en litteraturöversikt görs enligt Friberg 

(2012). Genom att utgå ifrån olika kriterier av kritiskt tänkande, underlättade det för 

författarna att hitta svagheter och styrkor i forskarnas artiklar. Användandet av sökmotorerna 

CINAHL, PubMed och Web of Science gav författarna artiklar med stark vårdvetenskaplig 

grund vilket ses som en styrka i sökandet av relevanta artiklar.  

      

Resultatdiskussion 

En sammanfattning av resultatet visade att övervägande delen av patienterna med obotlig 

sjukdom inte önskade aktiv eutanasi eller PAS. De flesta patienterna var nöjda med den 

palliativa vården som finns idag med rätt smärtlindring och god omvårdnad. Dock önskade 

flera av patienterna att alternativet till aktiv eutanasi eller PAS skulle finnas och därmed ges 

rätten att välja själv den dagen det skulle vara önskvärt. Skillnader i när de olika patienterna 

önskade detta sågs tydlig. Ju längre in i sjukdomsförloppet en patient kommit desto större 

önskan fanns om att få hjälp att dö speciellt för patienter med låg livskvalitet och som tappat 

sitt hopp. Det fanns även stora skillnader i våra fyra huvudteman depression/börda, smärta, 

existentiella värderingar och livskvalitet. Önskan om dödshjälp eller uttrycket från patienten 

att den vill dö eller ha hjälp att dö uppkom mest frekvent hos patienter med depression och 

minst hos de med hög andlighet och en stark tro i sin religion. Detta var något som författarna 

inte alls hade med sig i sin förförståelse, då författarnas tanke var att patienter med svår 

smärta mer frekvent uttryckte att de önskade hjälp att dö. En annan viktig aspekt i författarnas 

förförståelse var att författarna trodde att det var fler patienter med en obotlig dödlig sjukdom 
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som önskade hjälp att dö än vad resultatet i denna litteraturöversikt kom fram till.  

 

Depression och börda 

I resultatet framkom det att en del av studierna visar på att depression var en stor anledning 

till varför en del patienter önskade PAS. Dock framkom det i andra studier att depression inte 

hade störst inverkan på patientens önskan om PAS. Resultatet påvisar också att en stor del av 

de patienter med depression kände sig som en börda för samhället, vårdpersonal och för sin 

familj.  

     Hendry et al. (2012) kom i slutsatsen fram till att en av orsakerna till varför patienter 

övervägde dödshjälp var för att de kände sig som en börda för sin omgivning och de kände 

svår nedstämdhet. De kände även en ledsamhet över att de tappat sitt “jag/själv”. Ohnsorge, 

Gudat och Rehmann-Sutter (2014) studie från Schweiz visade i resultatet att flertalet patienter 

sa att den huvudsakliga anledningen till deras vilja att dö var för att de var rädda att de var en 

börda för deras omgivning. Resultatet visade även att många kände sig nedstämda och oroliga 

för att inte klara av att ta hand om sig själva eller kände sig ångestfyllda över att bli 

uppkopplad till en maskin. Ett forskarteam från Spanien (Villavicencio-Shávez et al., 2014) 

kom fram till att en av de största anledningarna till att en patient med palliativ vård önskade 

hjälp att dö var på grund av känslan av att vara en börda. Dessa patienter hade högre nivåer på 

depressionsskalan än de som inte önskade få hjälp att dö. 

      I Holland är det lagligt för en djupt deprimerad person att få dödshjälp då deras 

utgångspunkt för att få aktiv eutanasi är att lindra lidandet (Sevéus, 2016). Om författarna 

utgår från Kuhse (1999) och hennes utilitaristiska synsätt så bör människan få slippa lida 

genom att maximera lyckan, öka nyttan och på så sätt minska lidandet. Med Kuhses syn på 

det moraliskt riktiga bör vårdpersonal hjälpa en lidande människa till sitt slut, Kuhse anser 

även att det är mer moraliskt riktigt att låta en patient dö med hjälp än att behöva plågas i 

ångest och smärta under en längre period, speciellt om patienten ändå skall dö. Kuhse skriver 

också om de människor som hävdar att en patient med obotlig sjukdom ofta är deprimerade 

och då inte är adekvata nog att ta ett eget ställningstagande om eventuell dödshjälp. Kuhses 

motargument är då att om patienten inte är autonom nog för ett sådant ställningstagande på 

grund av just depressionen så är patienten troligen inte heller autonom nog att avsäga sig 

livsuppehållande hjälpmedel. Används Eriksson (2015) och hennes teori om att lindra 

lidandet så kan patienten bli hjälpt genom mediciner som dämpar ångest, oro och depression 

utan att för den skull behöva avsluta en människas liv. Då lidandet är kopplat till bland annat 
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ångest måste människan ha en tro och en vilja för att kunna komma ur dess lidande. Med tro, 

hopp och kärlek löses det mesta i Erikssons teori, dessa är grunden för att människan skall 

slippa lida och kunna känna tillfredsställelse.  

      Ser vi till ICN´s etiska kod så är Kuhses syn den som mest stämmer in med avseende på 

depression. I den etiska koden bygger det moraliska handlandet på sjuksköterskans ansvar att 

lindra lidandet och främja hälsa och samtidigt utgå ifrån patientens autonomi. Kuhse menar 

att om människan inte är autonom nog att ta ett beslut om PAS vid depression kan den heller 

inte vara autonom nog att avsäga sig vård. Exempelvis hos en patient med ALS så är det 

vanligt att hen är deprimerad redan tidigt i sjukdomen, har hen då inte rätten att få bestämma 

över sin egen död när döden är enda utvägen för dessa patienter.   

 

Smärta  

Den fysiska smärtans dimension är den smärta som patienter inom palliativ vård är mest rädd 

för att drabbas av (Benkel, Molander & Wijk, 2016). För att utreda smärta hos en patient görs 

en smärtskattning som ger svar på vart patienten har ont, hur det känns samt vilken intensitet 

smärtan har. Skattningen bör göras vid flera tillfällen då smärtan ofta ändrar karaktär under 

sjukdomsförloppet. Vid palliativ vård används ofta utökad skattningsskala som även 

innefattar nedstämdhet, trötthet och ångest. Efter skattningen görs en smärtdiagnos och en 

plan för behandling. I det palliativa skedet finns två olika typer av smärta som kan påverka 

behandlingen den nociceptiva smärtan och den neuropatiska smärtan. Den nociceptiva 

smärtan uppstår när nervtrådarnas ändar är fria och stimuleras, då bildas smärtframkallande 

substanser i kroppen medan den neuropatiska smärtan uppstår när nervfibrer är skadade och 

leder till nedsatt och försämrad nervfunktion (Ericson & Ericson, 2012). Här kan vårdpersonal 

se den nociceptiva smärtan utifrån smärtan en patient med ALS upplever och den 

neuropatiska smärtan utifrån en patient med cancer. Dock är det vanligt att en patient med 

ALS har både nociceptiv och neuropatisk smärta 

    I litteraturöversiktens resultat kom flera forskare fram till att flertalet patienter som 

övervägde någon form av dödshjälp hade stor smärtproblematik och en stor rädsla för att 

smärtan skulle eskalera under sjukdomsförloppet. Detta är något som Hendry et al. (2012) 

stödjer utifrån deras forskning där en större del av patienterna hade en stor rädsla för att 

smärtan skulle eskalera. Fler forskare menar att den obeskrivbara tröttheten i kombination 

med smärta är svår för patienter med cancer eller ALS. Båda dessa grupper hade en ökad 

önskan om att få PAS eller aktiv eutanasi. Kuhse, Singer, Baume, Clark och Rickard (1997) 
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skriver i sin studie om att lindra smärta och lidande. I vissa länder skriver läkare ut opioider 

som exempelvis morfin i dubbelverkande syfte, dels genom smärtlindring och lindring av 

lidandet men även då den har en dödlig effekt i en hög dos som påskyndar döden. Detta kan 

ses som aktiv eutanasi och görs för att patienten inte skall lida och ha smärta i onödan.  

    Kuhse (1999) menar att sjuksköterskans roll är att lindra smärta och förebygga lidandet i 

den mån det går. Som ombud för patienten bör sjuksköterskan i första hand se till patientens 

bästa och önskan. Det Kuhse har i åtanke är att det är skillnad på att orsaka en människas död 

och att låta döden få inträffa hos en patient med obotlig sjukdom som ändå kommer dö inom 

närmaste tiden. Det är mer omoraliskt att låta en människa lida med svåra smärtor än att ge 

hen hjälp att förkorta sitt liv om patienten så önskar. Eriksson (2015) menar att sjukdom och 

livslidande är sammankopplade där lidandet står för en specifik livssituation. Det Eriksson 

beskriver om vården och dess kultur är vikten av att en patient känner sig hörd, respekterad, 

välkomnad och får den vård hen behöver. Att som sjuksköterska ge patienten det hen önskar 

lindrar i sig patientens smärta och lidande. Även om detta inte räcker till utan att patienten 

ofta måste ta medicinska medel som hjälp så utgår teorin från kärlek till mänskligheten och 

genom den lindras lidandet. Att ge patienten ny kraft genom små handlingar av omtanke gör 

att patienten kan finna sitt lidande och sin smärta mindre plågsam för stunden.  

Sjuksköterskans etiska kod (ICN) utgår från patientens värderingar och mänskliga rättigheter 

och rätten att få välja sin vård själv. Ser hen till kodens tillämpning så bör sjuksköterskan 

kunna reflektera över etiskt besvärliga situationer som hen kan hamna i och ta upp dessa för 

diskussion. I koden står även om rätten att välja själv, om rätten att avsäga sig vård och rätten 

till patientens autonomi. Utifrån Kuhse och Erikssons teorier så bedömer författarna att 

Kuhses teori till delar stämmer bäst överens med ICN´s etiska kod i detta avseende.  

 

Existentiella värderingar  

I litteraturöversiktens resultat kom författarna fram till att andlighet och religion har stor 

inverkan på om en patient med obotlig sjukdom önskar hjälp att dö eller inte. Övervägande av 

patienterna med djup tro hade ingen önskan att få hjälp att dö. al-Awamer (2015) menar också 

att religionen är av stor vikt och att desto mer troende en människa är desto mindre önskan 

om att förkorta sitt liv. Även Ohnsorge et al. (2014) skriver i en studie från Schweiz gjord på 

30 kvalitativa fallstudier om religion och spiritualitet som en viktig del i livet och döden. Tron 

och hoppet till Gud var viktigt för patienten som var terminalt sjuk i cancer. Detta kom 

forskarna fram till utifrån patienter som hade en önskan om att få dö, men som inte ville ha 
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hjälpen att dö utan lade sitt hopp i religionen och i Guds händer. Detta stödjer studierna 

författarna använt under temat existentiella värderingar, där flera av artiklarna påvisar att 

andlighet och religion är viktiga aspekter hos patienter med obotlig sjukdom. Hendry et al. 

(2012) skriver om religion och etik i sin studie, där många av deltagarna ansåg att det är 

moraliskt fel att ha en önskan om att få korta sitt liv. Endast Gud bestämmer när det är dags 

att dö.  

      Existentialism, religion och andlighet ingår i den existentiella smärtans dimension 

(Benkel, Molander & Wijk, 2016). En patient med obotlig sjukdom hamnar ofta i denna fas 

någon gång under sjukdomsförloppet. Ensamhet, frihet, meningslöshet och död påverkar 

människors syn på liv och död, dessa fyra är grundläggande dimensioner i den existentiella 

smärtan. 

    Eriksson (2015) menar att lidandet är en del av människans tillvaro även om människan i 

sig inte vill lida. Ofta vänder sig människan till Gud i hopp om förtröstan och för att då kunna 

hitta en lindring i sitt lidande. Känslan av hopplöshet föder lidande och lidandet behöver 

hoppet för att någon form av lindring av lidandet skall kunna ske.  Det andliga och själsliga 

lidandet uppkommer ofta i en känsla av skam och/eller förnedring som kan uppstå från 

sjukdomen i sig eller på grund av dåligt bemötande från vårdpersonal. Människan bör gå 

igenom lidandeprocessen för att kunna lindra sitt lidande i samhörighet med Gud och 

kärleken. Genom vårdprocessens steg finns ofta en hopplöshet hos sjuksköterskan som den 

professionella vårdaren, Hopplösheten utgår ifrån vårdlidandet som patienten genomgår och 

som sjuksköterskan inte kan styra över. Maktlösheten och känslan av att inte räcka till ingår i 

lidandet och hopplöshetskänslan både hos sjuksköterskan och hos den sjuke. Kuhse (1999) å 

andra sidan anser att lidandet bör få hjälp till avslut. Ingen människa skall behöva lida i 

onödan när det finns hjälp att tillgå genom förkortning av ens liv så kallad aktiv eutanasi eller 

PAS. Är det exempelvis aktiv eutanasi om en sjuksköterska lägger en patient med lågt 

blodtryck på höger sida då hon vet att detta kan påskynda dödsprocessen och patienten slipper 

lida eller är detta passiv eutanasi? Är det mer humant att låta patienten lida med eventuellt 

svåra smärtor under några timmar för att sedan själv dra sitt sista andetag? Kuhses syn på 

lidandet skiljer sig kraftigt ifrån Erikssons i denna fråga om det existentiella, det andliga och 

spirituella. De har helt olika syn på lidandet och dess nivåer och hur sjuksköterskan på bästa 

sätt kan hjälpa en patient med obotlig sjukdom bäst. ICN´s etiska kod menar att det är viktigt 

att ha en patients kultur, sedvänjor och trosuppfattning i åtanken i sin profession som 

sjuksköterska. Att lindra lidandet och inge hopp om lindring kan göras genom god omvårdnad 

men även genom att lyssna in patientens livsvärld och dennes önskningar. När författarna 
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skriver om de existentiella värderingarna ses det tydligt att Erikssons teori är den som 

relaterar bäst till artiklarna vi granskat och som beskriver att religionen och tron ger 

människan hopp om en värdig död genom god palliativ vård.  

 

Livskvalitet  

I flera av studierna i resultatet kom författarna fram till att övervägande av patienterna med 

obotlig sjukdom som cancer eller ALS hade sänkt livskvalitet. Detta stöds av Hendry et al., 

(2012) som menar att när patienten inte såg någon mening med livet upplevde patienten en 

minskad livskvalitet. I deras forskning ansåg allmänheten att patientens autonomi var viktig i 

ställningstagandet om sitt eget liv. Två tredjedelar av allmänheten och vårdarna som deltog 

ansåg att det var ett värdigare slut att själva få bestämma över sitt liv och sin egen död. 

Ohnsorge et al. (2014) beskriver att känslan av hopplöshet, förändrad livssituation och 

avsaknad av en mening med livet var orsaken till att patienter med obotlig sjukdom hade en 

lägre livskvalitet. Andra studier stödjer inte alls denna tes om lägre livskvalitet och önskan 

om att få hjälp att dö då religionen och familjen var stöttepelarna i deras liv och höjde därmed 

upp dessa patienters livskvalitet.  

     Människan går igenom transitioner i hela livet och innehar olika roller i livet vilket 

försvåras vid svår sjukdom (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Exempelvis när mannen inte 

kan skotta snö eller klippa gräset eller när kvinnan inte kan städa och laga mat längre på 

grund av att sjukdomen är för svår. Detta skapar social smärta när patienten känner att hen 

inte räcker till och en frustration uppkommer när patienten tappar sin roll. Identiteten 

förändras när en patient med exempelvis cancer ser sin sjukdom som en begränsning och går 

in i sjukdomen och blir en cancerpatient istället för en patient med en cancersjukdom. 

Transitionerna hos en patient med exempelvis en cancersjukdom är omvälvande och kommer 

ofta i olika omgångar. När exempelvis patienten inser att den kommer lämna sina barn, inte få 

se dem växa upp kan patienten hamna i depression som ofta leder till sämre livskvalitet. 

Patienten får då oro och ångest över vem som skall ta hand om allt som hen lämnar efter sig. 

       Eriksson (2015) menar att värdighet är en del av människans livskvalitet, när värdigheten 

kränks sänks människans självkänsla och självaktning vilket i sin tur leder till minskad 

livskvalitet. Eriksson skriver även om friheten och rätten att välja som individ, rätten att bli 

sedd och rätten att bli lyssnad till är en stor del i människans välmående och har stor inverkan 

på hur patienten upplever sin livskvalitet. Kuhse (1999) menar däremot att om patienten inte 

har självbestämmande och välbefinnande så kommer känslan av livskvalitet sänkas. Det är 
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även viktigt att tänka på vad som gagnar patienten mest, är det självbestämmande och 

autonomi eller är det läkarens etiska ståndpunkt skriver Kuhse. Livskvalitet har en stor del i 

Kuhses teori där sjuksköterskans uppgift är att främja och tillgodose patientens välbefinnande 

och främja patientens autonomi. En sjuksköterska bör handla utifrån den etiska koden (ICN) 

där sjuksköterskan främjar autonomi, självbestämmandet och lindrar lidandet i alla former 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). På så vis ökas patientens livskvalitet under tiden som 

patienten med obotlig sjukdom har kvar. Jämförs Kuhse och Eriksson relaterar denna gång 

Kuhses syn bäst in på ICN´s kod då Kuhse ser till patientens önskan och där livskvalitet är 

viktig oavsett i vilken del av livet som patienten är i. Självbestämmande är en viktig del i en 

människas liv.  

 

Kliniska implikationer  

Det är upp till patienten att välja vad en värdig död är och för vårdpersonalen att respektera 

patientens autonomi fullt ut. Den somatiska och den psykiatriska vården behöver få ett bättre 

samarbete för patienternas skull. Detta sågs tydligt på patienter med depression. Patienten 

behöver känna trygghet i hela sin vård och vården bör överväga en psykiatrisk konsultation 

oavsett sjukdomens skede. Patienten behöver känna trygghet i att kunna uttrycka sina känslor 

för vårdpersonal oavsett om patienten vill ha dödshjälp eller ej.        

     Att ha en obotlig sjukdom innebär inte att patienten vill ha hjälp att dö, däremot kan 

patienten önska att få styra över sin död. Vårdpersonalen behöver tänka över sitt bemötande 

gentemot patienter som önskar dödshjälp och inte prata bort deras känslor och önskemål även 

om det kan kännas jobbigt för vårdpersonalen. Ett fenomenologiskt samtal kan vara 

tillämpbart då patienten behöver bli lyssnad till och inte komma med svar eller lösningar på 

patientens problematik. Att lyssna till patientens livsvärld och dennes önskemål och 

funderingar gör att patienten i det palliativa skedet kan få en känsla av välbefinnande även om 

denne inte kan få sina önskemål uppfyllda. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att dödshjälp är en viktig fråga utifrån patientens autonomi, 

självbestämmande och att patienten alltid skall ha rätten till en värdig död. Mer forskning 

behövs i Sverige, men då bör den vara baserad utifrån patientperspektivet där forskarna utgår 

från patienter med en obotlig sjukdom och inte utifrån vårdpersonal eller allmänhetens 

tyckande. Viktigt i kommande forskning är att gå ner på sjukdomsnivå och inte utgå ifrån 
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obotlig sjukdom då det finns många obotliga sjukdomar där patienten inte önskar dö eller 

hjälp att dö exempelvis diabetes. Mer kvalitativ forskning behövs, då utbudet av kvantitativ 

forskning redan finns.   

 

Slutsats  

Litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkt bygger på Kuhse, Eriksson och ICN´s etiska 

kod. I/hos dessa tre är patientens autonomi och välbefinnande viktigt, även att se till 

patientens egen önskan och inställning till en värdig död.  

     Resultatet från vår litteraturöversikt visade att flertalet patienter nöjde sig med god 

palliativ vård, men för alla räckte detta inte till. En liten patientgrupp ville fortfarande ha 

rätten att få avsluta sitt liv. Dessa patienter var deprimerade, hade låg livskvalitet och såg ej 

längre något hopp om livet. I tre av de fyra resultatdelarna diskuterades patienten utifrån 

smärtans olika dimensioner som även tog plats i existentiella värderingar och patientens 

livskvalitet.  

     Författarna har under litteraturöversiktens gång uppfattat att dödshjälp är ett hett ämne i 

olika forum idag. Diskussionerna kommer troligen inte avta förrän det blir ett lagligt 

alternativ i Sverige. Författarna anser att Oregonmodellen är mer etisk då medicinska krav 

ställs för att patienten skall ha rätten att avsluta sitt liv, jämförelsevis med den holländska 

modellen där i princip vem som helst kan få dödshjälp. Under Almedalsveckan 2017 

diskuterade SMER och Claphaminstitutet ”dödspiller” och dess inverkan på patienter med 

obotlig sjukdom. Patienten skulle i och med en legalisering av dödshjälp ha möjligheten att 

själv bestämma när det är dags att dö. Cirka 35 procent av alla patienter som löser ut 

”dödspillret” i Oregon i USA väljer att inte använda det, då den palliativa vården är 

tillräckligt bra. Vetskapen om att alternativet finns ger patienten ro i själen och stärker hens 

livskvalitet i livets slut.    
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed Euthanasia AND 

physician assisted 

AND cancer AND 

patient 

46 Full text  

10 år 

13 3 #7 

PubMed Euthanasia AND 
physician assisted 

AND ALS 

6 Full text  
10 år  

6 3 #4, #10 

PubMed Hasten death AND 

als 

6 Full text 

10 år 

6 4 #10, #9 

PubMed Cancer patients 

AND euthanasia 

AND wish to hasten 

death 

6 Full text 

10 år 

6 2 #6 

PubMed  End of life AND 

wish to die  

80 Full text 

10 år  

25 7 #2, #1, #6 

Web of Science  TOPIC: 
(euthanasia) AND 
TOPIC: (cancer) 
AND TOPIC: 
(physician assisted 
suicide) 

128 Article 

10 år 

35 10 #6, #5, #11 

 

CINAHL Complete autonomy AND 

cancer patients AND 

euthanasia 

3 Full text 

Peer Reviewed 

10 år 

3 1 #3  

CINAHL Complete Oregon death with 

dignity  

24 Full text 

Peer Reviewed 

10 år  

15 4 #8 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

#1 

Freeman, S., 
Smith, T. F., 

Neufeld, E., 

Fisher, K., & 

Ebihara, S.  

 

The wish to die 

among 
palliative home 

care clients in 

Ontario, 

Canada: A 

cross-sectional 

study. 

2016, Kanada, 

BMC Palliative 
Care. 

Syftet med studien var 

att med hjälp av 
kvantitativa metoder 

bättre förstå profiler av 

ett urval av palliativa 

patienter som fick 

hemvårdstjänster som 

frivilligt uttryckte 

önskan att vilja dö nu. 

Denna studie undersökte 

vidare de medlemmar i 

provet som uttryckte 

"önskan att dö nu" för 

att identifiera de 
faktorer som är 

förknippade med risken 

för depression inom 

denna grupp.  

Design: Kvantitativ/cross-sectional study.  

Urval: Palliativa patienter i hemsjukvården som har uttryckt 
önskan att få dö. 

Datainsamling: mellan 2006 och 2011 genomfördes en 

tvärsnitts datainsamling där 6 olika regioner i Ontario, 

Kanada ingick. 4840 hemvårdskunder bedömdes genom 

registerutdrag.  

Analys: Chi-två test, t-test, Hosmer and Lemeshow´s 

Goodness-of-Fit test.  

Av de 4840 palliativa 

hemsjukvårdskunder hade 308 
uttryckt en önskan om att dö 

(6,7 %). 64 av de 308 

uppvisade depression, minskad 

kognition, viktminskning och 

kämpade med livets mening de 

sista 90 dagarna.  

#2 

Gourie-Devi, 

M., Gupta, R., 

Sarma, V., 

Parasani, V., & 

Maheshwari, S.  

An insight into 

death wish 

among patients 

with 

amyotrophic 

lateral sclerosis 

in India using 

“Wish-to-Die 
Questionnaire”. 

2017, Indien, 

Neurology India. 

Syftet är att undersöka I 

amyotrofisk 

lateralskleros (ALS) 

uttrycks 

dödsönskningen i en 

varierande andel 

patienter i olika länder.  

Design: Kvantitativ. 

Urval: 20 ALS patienter med definitiv ALS. 23 tillfrågades, 

20 svarade ja.  

Datainsamling: De 20 patienterna med ALS fick fylla i ett 

”Wish-to-Die guiestionnaire” (WDQ). Som innehöll sju olika 

teman. Betydelse av liv, ekonomi, religion/andlighet, 

dödsönskan, familjestöd, karma och hopp. All data i 

formulären översattes till hindi för att sedan översättas 
tillbaka till engelska av erfaren översättare.  

Analys: Självmordstankar, depression och hopplöshet samt 

funktionsnedsättning bedömes sedan av 4 olika skalor, ALS 

funktional rating scale, Becks depression inventory, beck 

hopelessness scale och the scale of suicidal ideation.  

Av dessa 20 patienter trodde 

19 personer på karma, och alla 

20 var troende och hade 

familjesupport och hopp. Trots 

att alla patienter var troende, 

hade familjesupport och hopp 

önskade 25 % att få hjälp att dö 

i alla fall. Dessa fem påstods 
ha depression men efter 

utredning var bara två 

deprimerade. En var klar med 

livet, en deltagare kände ingen 

mening längre och tre varav 

två deprimerade hade låg 

socioekonomisk status.     

#3 Dying cancer 2011, Sverige, Syftet är att undersöka Design: Kvalitativ.  Under intervjun ville ingen ha 
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Karlsson, M., 

Milber, A., & 

Strang, P.  

 

patients’ own 

opinions on 

euthanasia: An 

expression of 

autonomy? A 

qualitative 
study. 

Palliative 

Medicine. 

döende cancerpatienters 

egna perspektiv på 

eutanasi, särskilt i 

relation till autonomi, 

genom en djupintervju 

studie.  
 

Urval: 66 patienter med cancer i palliativ fas valdes från 5 

olika enheter av personalen på enheten. 18 år, svensktalande, 

adekvata, cancer i palliativ fas, patienten skall ha fått 

information av studien.  

Datainsamling: Inspelning och transkribering under 2 olika 

perioder. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys.    

eutanasi för egen del, men 

hade det varit lagligt i Sverige 

hade några kunnat tänka sig det 

i framtiden. Valet att kunna 

avsluta sitt liv tillhör patientens 

autonomi och styrkan i att ha 
valet att få avsluta sitt liv i 

förtid var väldigt viktig för 

många deltagare. Patienten 

skulle då ha större rätt till sitt 

medicinska beslutsfattande, det 

var en styrka/power som 

patienten skulle få råda över 

själv. Det fanns ingen direkt 

skillnad på data från de 10 åren 

studien tagit uppehåll.     

#4  

Maessen, M., 
Veldink, J. H., 

Onwuteaka-

Philipsen, B. D., 

Hendricks, H. 

T., Schelhaas, 

H. J., Grupstra, 

H. F., van der 

Wal, G., & van 

der Berg, L. H.   

Euthanasia and 

psysician-
assisted suicide 

in amyotrophic 

lateral 

sclerosis: a 

prospective 

study.  

2014, 

Nederländerna, 
Journal of 

Neurology. 

Syftet med denna studie 

är att avgöra om 
kvaliteten på vård, 

symtom på depression, 

egenskaper hos sjukdom 

och livskvalitet hos 

patienter med 

amyotrofisk 

lateralskleros (ALS) är 

relaterade till att begära 

eutanasi eller 

läkarassisterat självmord 

(EAS) och dö av genom 

EAS.  

Design: Kvantitativ/prospektiv. 

Urval: 192 patienter med ALS valdes ut från 3 olika 
nationella center för ALS. 

Datainsamling: Patienterna fick fylla i formulär var 3:e 

månad fram tills döden inträffade. Läkaren fick sedan 

utvärdera dödsorsak och önskningar.  

Analys: Chi-två test, Fisher exact test och Mann-Whitney U-

test. 

Flertalet patienter önskade 

EAS oberoende av 
psykisk/fysisk status.  

Detta stödjer tesen om att 

palliativ sedering inte är ett 

tillräckligt substitut för EAS, 

detta enligt patients perspektiv. 

Patienterna tycke att EAS 

borde finnas som valmöjlighet.   

Om patienten hade sämre 

livskvalitet eller led av 

depression stärkte inte viljan 

att avsluta sitt liv. 

 

#5 
Maessen, M., 

Veldink, J. H., 

van der Berg, L. 

H., Schouten, H. 

J., van der Wal, 

G., & 

Onwuteaka-

Philipsen, B. D.    

Requests for 
euthanasia: 

origin of 

suffering in 

ALS, heart 

failure, and 

cancer patients. 

2010, 
Nederländerna, 

Journal of 

Neurology.  

Syftet med studien var 
att få insikt i orsakerna 

till att ALS-patienter 

begär EAS och jämföra 

dessa patienter med 

orsakerna till varför 

cancer- och 

hjärtsviktspatienter vill 

ha EAS. Att veta 

Design: Kvantitativ. 
Urval: 495 läkare som skickade ut 3891 formulär skickades 

till forskarna, totalt 3337 svar returnerades.  

Datainsamling: Frågeformulär som läkare har fyllt i i 

samband med patientbesök.  

Analys: Chi-två test, t-test.  

Somatisk problematik 
användes oftare som anledning 

till att få dödshjälp av patienter 

med cancer och hjärtsvikt. Hos 

patienter med ALS var de 

psykosociala symtomen 

exempelvis kvävning 

anledningen till att önska 

dödshjälp.   
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sjukdomsspecifika skäl 

för att begära EAS kan 

förbättra palliativ vård 

hos dessa utsatta 

patienter. 

#6 

Pestinger, M., 
Stiel, S., Elsner, 

F., 

Widdershoven, 

G., Voltz, R., 

Nauck, F., & 

Radbruch, L. 

 

The desire to 

hasten death: 
Using 

Grounded 

Theory for a 

better 

understanding 

“When 

perception of 

time tends to 

be a slippery 

slope”. 

2015, Tyskland, 

Palliative 
Medicine. 

Syftet med denna 

studies var att utvärdera 
motiven hos patienter 

som uttrycker önskan 

om eutanasi och 

läkarassisterat självmord 

i ett land med hindrande 

lagstiftning.  

 

Design: En modifierad form av grundad teori. Kvalitativ 

studie. 
Urval: 12 patienter deltog från tre olika palliativa 

medicinavdelningar på olika sjukhus i Tyskland. Dessa 12 

patienter hade gett en önskan om att få hjälp att dö, var över 

18 år och adekvata samt att de hade en obotlig sjukdom. 

Datainsamling: Intervjuer med deltagarna transkriberades 

och analyserades av två kvinnliga forskare. Båda dessa 

forskare hade inte någon relation till patienterna. 

Analys: För kodning användes MaxQDA (grounded coding) 

och memorerande uttalanden som var av betydelse. 

Trots att PAS och eutanasi inte 

är lagligt i Tyskland önskade 
flera patienter att få hjälp att 

dö. Under perioden januari 

2007-mars 2009 önskade 40 

patienter hjälp att dö av totalt 

1200 som låg inne på de tre 

sjukhusens palliativa 

medicinavdelning. En av de 12 

deltagarna skrev ut sig från 

sjukhuset efter studien och åkte 

till Schweiz för att få hjälp av 

en ”rätt att dö” organisation. 
Patienterna ville dö med 

värdighet och slippa smärtan 

och lidandet som sjukdomen 

skapat.  

7 

Ruijs, C. D. M., 

Kerkhof, A. J. F. 

M., van der Wal, 

G., & 

Onwuteaka-

Philipsen, B. D. 

Depression and 

explicit 

requests for 

euthanasia in 

end-of-lif-

cancer patients 

in primary care 

in the 

Netherlands: a 
longitudinal, 

prospective 

study. 

2011, 

Nederländerna, 

Family Practice.  

Syftet med studien är att 

bedöma förekomsten av 

depression hos 

cancerpatienter i livets 

slutskede som begär 

eutanasi i primärvården, 

samt att bedöma 

sambandet mellan 

depression och att 
begära eutanasi. 

 

Design: Kvantitativ/prospektiv. 

Urval: 64 patienter med obotlig cancer, max 6 månader kvar 

att leva, adekvat, kunna prata holländska, patienter som 

räknas med att bo hemma fram till döden infinner sig. 

Datainsamling: Intervjuer varannan månad av patienter med 

obotlig cancer.  

Analys: Chi-två test, t-test. 

Man fann inga skillnader på de 

patienterna med depression och 

de utan, önskan om att få hjälp 

att dö var lika stor i båda 

grupperna.  

#8 

Smith, C. A., 

Harvath, T. A., 

Goy, E. R., & 

Ganzini, L.  

Predictors of 

Pursuit of 

Physician-

Assisted Death. 

2015, USA, 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management. 

Att bestämma det 

prediktiva värdet av 

personliga och 

interpersonella variabler 

i strävan efter PAD 

Design: Kvantitativ. 

Urval: 55 personer som uttryckt önskan om PAD (PAS) 

jämfördes med 39 personer som inte hade begärde detta. Alla 

personer hade obotlig sjukdom.  

Datainsamling: Genom att använda sig av olika test fick man 

De patienter som önskade PAD 

(PAS) hade i större 

utsträckning depression, känsla 

av hopplöshet samt en lägre 

nivå av troende/andlighet än 
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(PAS). 

 

fram smärtnivå, depression, hopplöshetskänsla, andlighet och 

socialt nätverk.  

Analys: T-test, Fisher exact test och Wald test.  

övriga patienter. Vad gällde 

smärta fanns inga skillnader 

mellan de två 

jämförelsegrupperna.  

#9 

Stutzki, R., 

Schneider, U., 
Reiter-Theil, S., 

& Weber, M.  

Attitudes 

toward assisted 

suicide and 
life-prolonging 

measures in 

Swiss ALS 

patients and 

their 

caregivers. 

2012, Schweiz, 

Frontiers in 

Psychologi.  

Syftet med denna studie 

är att analysera patienter 

och vårdgivares attityder 
mot AS (assisted 

suicide), livsförlängande 

åtgärder samt 

associerade faktorer, 

t.ex. depression, 

livskvalitet (QoL), 

ensamhet, lidande, 

utbildning, yrke, 

familjestatus, 

levnadsförhållande, 

Amyotrofisk Lateral 
Skleros 

Funktionsbedömning 

Skala (ALSFRS och tid 

efter diagnos) i ett land 

med relativt lätt tillgång 

till AS. 

 

Design: Kvantitativ. 

Urval: 33 av 59 tillfrågade patienter med vårdgivare 

rekryterades från en ALS klinik i Schweiz.18 år, patient med 
ALS.  

Datainsamling: Frågeformulär och personliga intervjuer. 

Analys: T-test, Wilcoxon sidned rank test, Fisher exact test 

och chi-två test.   

En liberal lag där man tillåts att 

få hjälp av läkare att ta sitt liv, 

gör inte att patienter väljer det i 
högre grad än om det är 

olagligt. 13 patienter har under 

sjukdomsperioden haft tankar 

på att ta sitt liv. Men under 

intervjun så svarade 31 av 

deltagarna att de inte hade 

någon önskan om att dö. 

Mellan 18 och 19 patienter 

kunde tänka sig att i framtiden 

be sin läkare om läkemedel för 

att få dö för att slippa lida när 
sjukdomen blir värre och 

patientens livskvalitet sänks för 

mycket.     



 
 

33 (34) 
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Stutzki, R., 

Weber, M., 

Reiter-Theil, S., 

Simmen, U., 

Domenico 
Borasio, G., & 

Jox, R. J.  

Attitudes 

towards 

hastened death 

in ALS: A 

prospective 

study of 
patients and 

family 

caregivers.  

2014, Schweiz och 

Tyskland, Informa 

Healthcare: 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 

and 
Frontotemporal 

Degeneration.   

Syftet var att undersöka 

utbredning och stabilitet 

i viljan till WTHD (wish 

to hasten death). Även 

att undersöka livslånga 

attityder hos ALS-
patienterna, identifiera 

prediktiva faktorer och 

utforska 

kommunikationen 

gällande WTHD.  

 

Design: Kvantitativ/prospektiv.  

Urval: 66 patienter och 62 vårdare från ALS två kliniker, en i 

Schweiz och en i Tyskland mellan september 2008 till juli 

2011. (4 patienter var utan vårdare). 18 år, kunna 

kommunicera på tyska och adekvat enligt läkare.  

Datainsamling: Frågeformulären besvarades samtidigt men 
med patient och vårdare i separata rum på kliniken eller i 

hemmet.  

Analys: T-test, Fisher 

exact test, chi-två test.  

Av alla patienter kunde 28 inte 

fullfölja studien på grund av 

dödsfall eller att de var för 

svårt sjuka.  Det fanns inga 

skillnader mellan schweiziska 

eller tyska patienter. Varannan 
patient skulle kunna tänka sig 

PAS eller Eutanasi, och 42 % 

har haft tankar på suicid. 

Hälften av deltagarna hade 

uttryckligen diskuterar att de 

ville ta sitt liv med anhöriga 

eller andra. Av vårdarna kunde 

en tredjedel tänka sig att hjälpa 

patienten att dö. Patienternas 

vilja att ta sitt liv berodde på 

depression, lidande och att 
livskvaliteten sänkts.  
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Desire for 

Euthanasia or 

Physician-

Assisted 

Suicide in 

Palliative 
Cancer Care. 

2007, Kanada, 

Health 

Psychology. 

Syftet var att undersöka 

personer som är 

terminalt sjukas 

inställning till 

legalisering av eutanasi 

eller läkarassisterat 
självmord (PAS) för att 

identifiera de som 

personligen önskar en 

sådan död. 

Design: Mixed method. 

Urval: 379 patienter med terminal cancer som vårdades 

palliativt deltog i en kanadensisk nationell palliativ 

vårdundersökning, där patienter som uttryckte att de ville ha 

läkarassisterat självmord följdes framåt i tiden.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Chi-två test, Fisher exact test, T-test.  

Det var många patienter ansåg 

att eutanasi och/eller PAS skall 

bli lagligt. Fler av dessa har 

även önskan om att kunna 

begära PAS i framtiden, 22 av 

patienter hade begärt PAS 
direkt om det varit lagligt. Vid 

uppföljning så ångrade sig 2 av 

17 angående sin tidigare vilja 

att dö. Viljan att ta sitt liv var 

beroende av smärta, lidande, 

depression och tron. 

 

 


