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Sammanfattning 

Bakgrund:        Livslängden ökar i samhället med den ständiga utvecklingen av teknik 

och medicin, samtidigt är det ett ökande antal personer som lever med 

svåra sjukdomar och lidande. Den palliativa vården i Sverige syftar till att 

lindra mångfacetterat lidande i livets slutskede. Allt fler länder i världen 

legaliserar dödshjälp. I Sverige är dödshjälp inte lagligt men ämnet är 

ständigt aktuellt genom debatter där dödshjälp diskuteras ur olika 

synvinklar och etiska aspekter. Trots att dödshjälp inte är lagligt finns det 

patienter som efterfrågar dödshjälp.  

  

Syfte:               Syftet var att belysa faktorer och upplevelser som påverkar att patienter 

med en terminal sjukdom i livets slutskede önskar dödshjälp.  

  

Metod:             En litteraturöversikt inkluderande tio kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar hämtade från PubMed och Cinahl COMPLETE. 

  

Resultat:          Två huvudteman identifierades, autonomi och lidande. Undertema till 

autonomi var rätt att bestämma över sin egen död och dö med värdighet. 

Undertema till lidande var smärta, förluster och börda. 

  

Diskussion:     Resultatet diskuterades med hjälp av Beauchamp och Childress etiska 

principer. Patienter önskar dödshjälp främst på grund av smärta och 

upplevelsen av att vara en börda. Om dessa lindras kan dock önskan om 

dödshjälp upphöra. Självbestämmande och livskvalitet är viktiga faktorer 

för patienten att få upprätthålla även i livets slutskede. 

  

Nyckelord:       Dödshjälp, Önskan om påskyndad död, Terminal sjukdom, Palliativ vård, 

Patienters upplevelser. 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background:    Lifespan in society is constantly increasing with the constant 

development of technology and medicine, at the same time there is an 

increasing number of people living with severe diseases and suffering. 

The palliative care in Sweden aim to alleviate multifaceted suffering at 

the end of life. More and more countries in the world are legalizing 

euthanasia. Euthanasia is not legal in Sweden but the subject is constantly 

present through debates in which euthanasia is discussed from different 

point of views and through ethical aspects. Although euthanasia is not 

legal, there are patients who are requesting euthanasia.  

  

Aim:                 The aim was to identify factors and experiences that lead to terminally ill 

patients at the end of life request euthanasia.  

  

Method:           A literature review including ten qualitative scientific original articles 

from PubMed and Cinahl COMPLETE. 

  

Results:          Two main themes were identified, autonomy and suffering. Sub theme to 

autonomy was right to decide over one's own death and die with dignity. 

The sub themes to suffering were pain, losses and burden. 

  

Discussion:    The results were discussed with help of Beauchamp and Childress ethical 

principles. Patients request euthanasia primarily because of pain and from 

the experience of being a burden. However, if these are alleviated, the 

desire for euthanasia can cease. Self-determination and quality of life are 

important factors for patients to maintain at the end of life. 

  

Keywords:       Euthanasia, Wish to hasten death, Terminal illness, Palliative care, 

Patient’s attitudes. 

 

  



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND .................................................................................................................................................. 1 

2.1. AUTONOMI OCH INTEGRITET ............................................................................................................ 1 

2.2. TERMINAL SJUKDOM OCH LIVETS SLUTSKEDE ................................................................................... 2 

2.3. PALLIATIV VÅRD .............................................................................................................................. 3 

2.3.1. Palliativ sedering ................................................................................................................... 3 

2.4. DÖDSHJÄLP .................................................................................................................................... 4 

2.4.1. Eutanasi ................................................................................................................................ 4 

2.4.2. Assisterat döende ................................................................................................................. 5 

2.4.3. Avstå livsuppehållande behandling ...................................................................................... 5 

2.4.4. Beneluxmodellen och Oregonmodellen ................................................................................ 5 

2.4.5. Patientperspektivet ............................................................................................................... 6 

2.5. PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................. 8 

3. SYFTE ............................................................................................................................................................ 8 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ........................................................................................................................ 9 

5. METOD ......................................................................................................................................................... 9 

5.1. DATAINSAMLING ........................................................................................................................... 10 

5.2. URVAL ......................................................................................................................................... 10 

5.3. DATAANALYS ................................................................................................................................ 11 

6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ....................................................................................................... 12 

7. RESULTAT ................................................................................................................................................... 13 

7. 1. AUTONOMI ................................................................................................................................... 13 

7.1.1. Rätt att bestämma över sin egen död ................................................................................. 13 

7.1.2. Dö med värdighet ............................................................................................................... 14 

7.2. LIDANDE ....................................................................................................................................... 15 

7.2.1. Smärta ................................................................................................................................ 15 

7.2.2. Förluster .............................................................................................................................. 16 

7.2.3. Börda .................................................................................................................................. 17 

8. DISKUSSION ............................................................................................................................................... 18 

8.1. METODDISKUSSION ....................................................................................................................... 18 

8.2. RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................. 20 

8.2.1. Autonomi ............................................................................................................................. 20 

8.2.2. Lidande ............................................................................................................................... 22 

9. KLINISKA IMPLIKATIONER .......................................................................................................................... 24 



 
 

 
 

 

10. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ....................................................................................................... 24 

11. SLUTSATS ................................................................................................................................................. 25 

12. REFERENSFÖRTECKNING .......................................................................................................................... 26 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 31 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1 (35) 

 

1. Inledning 

Dödshjälp är ett omdiskuterat och känsloladdat ämne inom vården och i samhället. Ämnet 

debatteras även i media ur olika synvinklar och utifrån etiska aspekter. Debatten är viktig att 

uppmärksamma och våga diskutera, då ämnet ständigt är aktuellt. Allt flera länder legaliserar 

dödshjälp, i Sverige är dödshjälp olagligt även om en patient själv önskar avsluta sitt liv. Vi 

har under olika verksamhetsförlagda placeringar och på arbetsplatser inom vården mött 

patienter i livets slutskede som uttryckt en önskan om dödshjälp. En av författarna träffade en 

78-årig man med avancerad cancer på en palliativ avdelning som inte längre ville ta några 

tabletter om det inte var tabletter som hjälpte honom att dö. Han undrade varför 

vårdpersonalen inte förstod och kunde hjälpa honom, då han upplevde att han plågades till 

döds och medicinerna inte förbättrade hans tillstånd eller lindrade hans smärta. 

Vårdpersonalen hade svårt att bemöta honom och hans tankar, vilket väckte vårt intresse för 

att utforska detta ämne vidare. Vi vill med detta arbete öka kunskapen om dödshjälp samt ge 

en insikt utifrån patienters perspektiv och belysa vilka faktorer och upplevelser som påverkar 

att patienter uttrycker orden “låt mig bara få dö”. 

 

2. Bakgrund  

För att få en inblick och förståelse för ämnet förklaras översiktlig innebörden av de begrepp 

och definitioner om dödshjälp som används i detta arbete.  

 

2.1. Autonomi och integritet 

Autonomi är i dagens samhälle ett centralt värde (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). Människan ses som en förnuftig och rationell varelse som har förmågan att 

själv bestämma, fatta beslut och styra sitt liv. Integritet är vanligen kopplat till den personliga 

sfären och rättigheten att bli respekterad för sin personliga identitet (Sandman & Kjellström, 

2013). Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas på ett sätt så att kraven på en god vård 

blir uppfyllda (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). Det innebär att 

vården särskilt ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Enligt 

lagen ska vården bygga på en respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter har rätt 

att tacka nej till erbjuden behandling men har ingen rätt att kräva en specifik behandling 

(Karlsson & Strang, 2010). Autonomi beskrivs i samband med dödshjälp som att patienten 

själv ska kunna få välja “rätten att dö” förutsatt att det inte kränker eller skadar någon annans 
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rättigheter och rätten till dödshjälp är så starkt relaterat till den mänskliga värdigheten att den 

därför borde ses som en grundläggande mänsklig rättighet (Clarke, 1999).  

Två olika typer av argument kan urskiljas i debatten om dödshjälp (Statens medicinsk-

etiska råd [Smer], 2017). Värdeargument anses vägleda ställningstagandet till dödshjälp i 

form av principer och värden. Förespråkare använder sig ofta av argumentet autonomi och 

rätten att bestämma över livet, vilket även borde inkludera rätten att bestämma över döden. 

Motståndarsidan använder sig av argumentet att det aldrig kan vara rätt att avsluta ett liv och 

hänvisar till livets okränkbarhet. Faktaargument anses relevanta för att kunna ta ställning till 

och handlar om sakförhållanden i debatten. Förespråkarna argumenterar om dödshjälp blev 

lagligt skulle patienternas lidande minska och den upplevda förlusten av värdighet motverkas. 

Motståndarna menar att dödshjälp skulle minska förtroendet för vården eftersom patienter 

skulle uppleva en rädsla för att dödshjälp kunde missbrukas. 

Smer (2017) har i en skrivelse till regeringen föreslagit att autonomi, livskvalitet och 

människovärdet i livets slutskede bör utredas. Den medicintekniska utvecklingen är positiv 

men nackdelar betonas, då patienter i vissa fall inte vill hållas vid liv. God livskvalitet i livets 

slutskede ska utgå ifrån patientens egen uppfattning och rätten till självbestämmande bör väga 

tyngst. 

   

2.2. Terminal sjukdom och livets slutskede 

Terminal sjukdom innebär en sjukdom som är obotlig och där döden är oundviklig och nära 

förestående (Smer, 2017). Enligt Svensk MeSH är ämnesordet för döende patienter på 

engelska terminally ill och i den engelska litteraturen används terminally ill patients. 

Socialstyrelsen avråder från termen “terminal vård” men har inga rekommendationer eller 

avråder från termen terminal sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Detta har även säkerställts 

genom personlig kontakt med Socialstyrelsens ansvariga för terminologin inom palliativ 

vård. Termen som kommer att användas i detta arbete är därför terminal sjukdom. 

   Livets slutskede är den term som används när döden förväntas inträffa inom en relativt snar 

framtid (Smer, 2017). Denna term definierar inte specifikt hur länge patienten har kvar att 

leva och därmed kan det handla om dagar, veckor, månader eller rentav år. I Sverige är 

dödsorsakerna främst hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke, kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom och neurologiska sjukdomar (Regionala cancercentrum i samverkan [RCC], 

2016). Döendet kan se olika ut beroende på sjukdom. Dock är många symtom liknande för 

patienter med en terminal sjukdom i livets slutskede, såsom de fysiska symtomen smärta, 

fatigue, andnöd, rosslighet, ödem, illamående, aptitlöshet och dysfagi. De vanligaste psykiska 
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symtomen är oro, ångest, depression, nedstämdhet, sömnproblem, förvirring och kognitiv 

svikt. Symtomen kan även vara av social och existentiell karaktär. 

      

2.3. Palliativ vård 

I SOU 2001:6 slås det fast att termen palliativ vård ska användas för vård i livets slutskede. 

Palliativ vård ska bedrivas när det inte längre finns någon botande behandling och döden 

väntas inom kort. Syftet med den palliativa vården är att ge patienten livskvalitet, lindra 

smärta och andra besvärande symtom. Patienter och närstående ska stödjas med ett 

helhetstänk där fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska beaktas. 

Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: teamarbete, kommunikation och relation, 

symtomlindring samt närståendestöd (RCC, 2016). Oavsett sjukdom eller diagnos ska alla 

patienter som befinner sig i livets slutskede erbjudas palliativ vård. Allmän palliativ vård 

innebär samverkan mellan olika vårdgivare och ges till patienter där behoven kan 

tillfredsställas av personal med kompetens och grundläggande kunskap inom palliativ vård 

och ska kunna utföras på alla vårdenheter. Specialiserad palliativ vård ges när patienter har 

särskilda behov och lider av komplexa symtom, vilket innebär att patienten dygnet runt har 

tillgång till att kontakta läkare och sjuksköterska. Denna form av vård bedrivs inom 

specialiserade verksamheter av ett multiprofessionellt team och kräver kompetens och 

särskild kunskap inom palliativ vård. Specialiserad palliativ vård kan även ges inom andra 

vårdformer som bedriver allmän palliativ vård men då krävs även samverkan och stöd av ett 

palliativt konsultteam.  

Palliativ vård delas ofta in i två faser, tidig palliativ fas och sen fas med palliativ vård i 

livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen kan inledas i samband med 

diagnostiseringen av sjukdomstillståndet och kan pågå under en lång tid. Syftet är att förlänga 

livslängden för patienten om det gynnar patientens situation och främjar livskvaliteten. Den 

sena fasen är ofta kort och inleds när döden inom en snar framtid anses vara oundviklig.  

 

2.3.1. Palliativ sedering 

När det inte längre går att uppnå god symtomlindring för patienter i den palliativa vården och 

symtomen orsakar ett oacceptabelt lidande kan palliativ sedering vara ett alternativ (RCC, 

2016). Vid palliativ sedering används läkemedel för att försätta patienten i varierande grad av 

medvetandesänkning beroende på sjukdomstillståndet och symtomen. Detta kan tillämpas när 

patienten är i livets slutskede och förväntas dö inom timmar eller dagar (Berghs, Dierckx de 

Casterle´ & Gastman, 2005). Läkare för dialog med patienten och/eller anhöriga innan 
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palliativ sedering inleds för att diskutera målet med behandlingen som är att ge patienten 

symtomlindring men inte påskynda döden, vilka läkemedel som finns tillgängliga och vad 

behandlingen innebär (RCC, 2016).  

Kontinuerlig palliativ sedering betyder att patientens medvetandegrad sänks tills döden 

inträffar naturligt och vid intermittent palliativ sedering kan patienten väckas (Smer, 2017). 

Ingen av dessa behandlingar är dock okontroversiella på grund av att patienten kan förlora sin 

förmåga att prata och därmed sin autonomi. Det debatteras ifall palliativ sedering utgör en 

ersättning istället för dödshjälp, men detta vore endast relevant om patientens 

medvetandegrad sederades djupare än nödvändigt för att lindra symtomen. 

 

2.4. Dödshjälp 

Dödshjälp definieras som åtgärder där avsikten med handlingen ska leda till patientens död 

(Smer, 2017). Dödshjälp får endast ges i de länder och de delstater i USA där det är lagligt. 

Kraven är att patienten är beslutskompetent, uttryckt en önskan om att få dö eller tidigare 

skrivit förhandsdirektiv om sin framtida vård. Svensk lag förbjuder dödshjälp och den som 

avslutar någons liv, även om det skett enligt den dödades begäran, blir skyldig till mord eller 

dråp (Ottosson, 2012). 

Många etiska frågeställningar diskuteras i samband med dödshjälp och ofta i samband med 

den palliativa vården (Smer, 2017). Argumenten för och emot dödshjälp är ofta kopplade till 

olika etiska skäl. I en studie av Terkamo-Moisio et al. (2017) beskrivs de internationella 

etiska riktlinjerna som gäller för sjuksköterskans profession. Studien påvisar att moraliska 

värderingar kan vara vägledande för den enskilda sjuksköterskans argument för eller emot 

dödshjälp. Respekten för patientens autonomi betonas och belyser att även om sjuksköterskan 

inte stödjer patientens val bör patientens önskan respekteras. Förespråkarna för dödshjälp 

värdesätter livskvalité mer än livslängd. Motståndarna hävdar att om dödshjälp var tillåtet kan 

det även omfatta patienter som inte är självständiga och beslutskompetenta.   

 

2.4.1. Eutanasi 

Eutanasi innebär dödshjälp som utförs av någon annan än patienten (Smer, 2017). Eutanasi 

betyder på grekiska “den goda döden”. Detta sker genom att en läkare eller sjuksköterska 

injicerar ett läkemedel med dödlig dos i patienten med avsikt att avsluta dennes liv. 
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2.4.2. Assisterat döende 

Assisterat döende betyder att en läkare skriver ut en dödlig dos läkemedel och ger 

instruktioner om hur dosen ska intas (Ottosson, 2012). Patienten själv utför den dödande 

handlingen genom att ta läkemedlet. Assisterat döende benämns även i litteraturen som 

läkarassisterat självmord då det dödliga receptet på läkemedel skrivs ut av en läkare (Ersek, 

2005). 

 

2.4.3. Avstå livsuppehållande behandling 

Avstå livsuppehållande behandling innebär att avbryta eller minska nutritionsintaget för 

patienten i livets slutskede, samt att livsuppehållande åtgärder och medicinska insatser 

avslutas (Ottosson, 2012). Tidigare användes termen passiv dödshjälp men det är missvisande 

och termen bör inte användas, då den antyder att syftet är dödshjälp och vården är passiv. 

Läkare kan besluta att inte fortsätta livsuppehållande behandlingar om det bedöms att 

patientens vård gör mer skada än nytta vilket inte är dödshjälp (Smer, 2017). Patienten har 

även rätt att själv välja att avstå från livsuppehållande behandlingar och det är ett uttryck för 

självbestämmande som bör respekteras (Ottosson, 2012). 

 

2.4.4. Beneluxmodellen och Oregonmodellen 

Det finns två modeller av dödshjälp som dominerar (Smer, 2017). Beneluxmodellen tillåter 

både eutanasi och assisterat döende. Kriterierna är att patienten gjort en frivillig begäran om 

dödshjälp till sin läkare och är informerad om situationen och prognosen. Patienten är 

beslutskompetent, har konsulterat och träffat en annan oberoende läkare och upplever ett 

outhärdligt lidande fysiskt eller psykiskt som inte går att lindra på något annat sätt. 

Beneluxmodellen tillämpas i Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Kanada. Colombia 

tillåter också eutanasi och assisterat döende men då krävs det att patienten har en terminal 

sjukdom. Belgien och Nederländerna har inget krav på att patienten ska vara myndig eller att 

patienten måste vara i livets slutskede.  

Oregonmodellen är den form av dödshjälp som det debatterats mest om som eventuellt 

förslag att legalisera i Sverige (Smer, 2017). Oregonmodellen tillåter assisterat döende men 

eutanasi är olagligt. Kraven är att patienten är myndig, beslutskompetent och inte har nedsatt 

omdöme på grund av “depression, psykiatrisk eller psykologisk störning”. Patienten har 

frivilligt uttryckt en önskan om dödshjälp, lider av en terminal sjukdom och bedöms ha max 

sex månader kvar att leva. Det är dock inget krav att personen upplever lidande och patienten 

har när som helst rätt att ändra sitt beslut. Om patienten uppfyller kraven och har informerats, 
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lämnas en begäran om assisterat döende in skriftligen. Begäran ska bevittnas av två vittnen, 

patientansvarig läkare kan inte vittna och minst ett vittne får inte ha nära anknytning till 

patienten eller arvsrätt. Patientansvarig läkare får inte förskriva läkemedel förrän 48 timmar 

efter den skriftliga begäran lämnades in, därefter måste ytterligare en muntlig begäran göras 

av patienten. Innan förskrivningen av läkemedel sker ska minst 15 dagar passerat från den 

första muntliga begäran uttrycktes. I samband med förskrivningen ska ytterligare en muntlig 

försäkran ges av patienten och patienten informeras om möjligheten att ändra sig och återta 

sin begäran om dödshjälp. Assisterat döende är lagligt i Schweiz samt i USA i delstaterna 

Oregon, Washington, Vermont, Colorado, Kalifornien, Montana och i staden Washington 

D.C. I USA debatteras dödshjälp ständigt sedan Oregonmodellen infördes och lagen Death 

with Dignity Act trädde i kraft år 1998 (Huddle, 2013). Motståndare hävdar att det är 

moraliska och etiska skillnader mellan att avsiktligt döda genom dödshjälp och att avbryta 

livsuppehållande behandling och därmed tillåta döden infinna sig naturligt. De som är för 

dödshjälp hävdar att det inte finns några moraliska eller etiska skillnader. Andra argument är 

att patientens autonomi är den betydande faktorn och att det inte ska finnas begränsningar för 

läkare att hjälpa patienter att dö, när döden är patientens önskan. 

 

2.4.5. Patientperspektivet 

Jag kommer inte att ha något att säga till om då jag ska dö. Oavsett hur meningslös den sista tiden blir. 

Oavsett smärta. Då blir jag omyndigförklarad. Annars talas gärna om ”patientinflytande”. Men inte nu. 

Vårt lands oförmåga att hantera döden skrämmer mig. (Norbelie, 2015) 

 

Detta skrev journalisten och författaren Harald Norbelie på Dagens Nyheters debattsida 

angående dödshjälp endast någon månad innan han dog i cancer. Debatten handlade om att 

utreda möjligheterna till frivillig dödshjälp i de fall när patienten själv önskar hjälp att 

förkorta livet när hoppet är ute och bara smärtan återstår. Varför Sverige inte ens vågar 

diskutera och utreda frågan om dödshjälp. Argumenten mot dödshjälp som debatteras är att en 

legalisering ger felaktiga signaler till de som önskar leva trots svår sjukdom, tilliten till 

vårdpersonalen och sjukvården hotas och att människor som inte önskar dödshjälp kan 

komma att få det ändå. Dessa argument bemöter Norbelie med att det handlar om att utreda 

frivillig dödshjälp. Norbelie beskrev hur han efter elva år med prostatacancer och 

livsuppehållande behandling levt ett gott liv men därefter rasade allt samman när cancern tog 

över livet. Han var rullstolsbunden, kunde inte sköta sin egen hygien, upplevde svåra smärtor 

och var beroende av morfin och upplevde en rädsla för hur den sista tiden skulle bli när 
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symtomen blev värre. Norbelie belyste “rätten till vår död” och den egna önskan om att själv 

få välja när döden ska inträffa för att slippa lidande och kunna uppleva döden som värdig, 

trygg och smärtfri. Svårigheten att förstå varför han under sina sista veckor av livet skulle 

behöva bära sitt lidande, sin smärta och sin ångest tills döden infann sig naturligt. Norbelie 

ansåg att det var mer obarmhärtigt att behöva leva denna sista svåra tid än det skulle vara att 

tillmötesgå hans sista vilja om att själv få välja när han ville dö. 

Patientens livsvärld och livsåskådning är personliga centrala värden och kan kopplas till 

patientens levda liv, tidigare upplevelser, aktiviteter, personer och känslor, detta i helhet 

påvisar hur individen är som person (Krook, 2007). Livsvärdet och olika faktorer i 

livssituationen är det som värderas och upplevs ge mening och kvalitet i livet. I samband med 

svår sjukdom kan dessa värden omvärderas, leda till nya insikter och få nya innebörder för 

patienter i livets slutskede. Hälsa är ett grundläggande begrepp inom hälso-och sjukvården 

och anses av många vara bland det värdefullaste en människa har i sitt liv (Nordenfelt, 2010). 

Helhetsbilden av patientens tillstånd är det som utgör hälsa eller ohälsa och det avgörande 

kriteriet är patientens subjektiva upplevelse av nuvarande eller framtida välbefinnande. 

Livskvalitet kan kopplas till patientens välfärd, hur yttre och inre händelser i livet påverkar 

den enskilde individen och den upplevda situationen. Hälsa och livskvalitet är viktiga begrepp 

för patienter inom vården och i livets slutskede. De är ofta sammankopplade och påverkbara 

av varandra, samt påverkar hur patienten upplever sin sjukdom, värderar sitt liv och sitt 

välbefinnande. 

Det är inte ovanligt att patienter med en terminal sjukdom uttrycker en önskan om 

dödshjälp (Hudson et al., 2006). Vårdpersonal har ofta svårt att svara på sådana önskningar 

och förstå varför dessa uttrycks. Det kan vara svårt att veta om patienten uttrycker detta på 

grund av en önskan om att få dödshjälp, på grund av psykosocial stress eller om det bara är en 

kommentar i förbifarten som egentligen inte är en dödsönskan. Under de senaste decennierna 

har utvecklingen inom teknik och medicin lett till att många sjukdomar kan behandlas vilket 

resulterar i att livslängden ökar (Black & Csikai, 2015). Dock betyder inte ett långt liv för 

patienten nödvändigtvis ett bättre liv eftersom majoriteten av de som lever länge har en 

långvarig period med försämrad hälsa, smärta och lidande innan döden infinner sig. Läkare 

strävar efter att förlänga livet medan vissa patienter upplever att den medicinska behandlingen 

förlänger dödsprocessen, utökar lidandet och minskar autonomin. Trots många ansträngningar 

för att förbättra livskvaliteten i livets slutskede ökar antalet patienter som uttrycker en önskan 

om att få dö och/eller försöker avsluta sina liv. Svensk sjuksköterskeföreningen gav i början 

av år 2018 ut Livshjälp och dödshjälp - Ett diskussionsunderlag med syfte att öka kunskapen 
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om dödshjälp och ge inspiration till vårdpersonal och lärosäten att våga diskutera detta 

känsliga och svåra ämne och kunna bemöta patienter som uttrycker en önskan om att få dö 

(Öhlén & Rasmussen, 2018). 

 

2.5. Problemformulering 

All vård ska bygga på respekt för patientens autonomi och integritet vilket betyder att 

patienten kan välja att avstå från behandling och vård men inte kräva specifik behandling. 

Dagens utveckling och den ständigt nya forskningen inom medicinsk vetenskap och teknik 

kan förlänga livet hos patienter med terminala sjukdomar. Den palliativa vårdens syfte är att 

lindra besvärande symtom och främja livskvalitet i livets slutskede för patienter och anhöriga. 

Dödshjälp är inte tillåtet i Sverige, men patienten kan välja att avstå från livsuppehållande 

behandling och palliativ sedering finns att tillgå när vården inte kan lindra lidande och 

besvärande symtom. Debatten om dödshjälp pågår ständigt och innefattar både 

värdeargument och faktaargument.  

Patientens rätt att bestämma över sin egen död och vilka faktorer som kan påverka 

patientens beslut att vilja dö, samt rätten att få en värdig död är viktigt och något som bör 

uppmärksammas. Det bör även belysas vilka faktorer som gör att patienten upplever döden 

som ett bättre alternativ än livet. En viktig fråga för patienter som önskar dödshjälp är om 

livet i sig är viktigare att leva så länge som möjligt trots smärta och lidande tills döden 

infinner sig naturligt, än att själv kunna välja dödshjälp för att slippa uppleva smärta och 

lidande. Patienters önskan om dödshjälp för att avsluta sitt liv ska inte förväxlas med 

diskussionen om hur dödshjälp kan missbrukas inom vården. Författarna vill med detta arbete 

bidra till en ökad förståelse för patienternas upplevelser och varför patienterna har en önskan 

att få avsluta sitt liv och dö. Många studier fokuserar på de moraliska och etiska aspekterna 

kring dödshjälp, färre fokuserar på varför patienterna faktiskt ber om dödshjälp och därför 

behövs detta ämne fördjupas ytterligare.  

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa faktorer och upplevelser som påverkar att patienter med en terminal 

sjukdom i livets slutskede önskar dödshjälp. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

För att försöka förstå och resonera kring varför patienter med en terminal sjukdom i livets 

slutskede önskar dödshjälp kommer resultaten diskuteras med hjälp av Beauchamp och 

Childress (2013) fyra etiska principer. Principerna kan användas inom vården som en 

handledning i etiskt problematiska situationer vilket kan vara vägledande och finns till för att 

skydda människans liv, okränkbarhet och lika värde. 

Göra-gott principen innebär att alla människor aktivt ska utföra handlingar som gynnar 

någon annan, exempelvis förebygga och minska skador samt främja det goda (Beauchamp & 

Childress, 2013). Detta är motivet för vårdande, den svåra frågan som uppstår är hur gränsen 

ska sättas för hur mycket gott som ska göras. Icke-skada principen däremot beskriver hur 

människor har en moralisk skyldighet att inte skada någon annan människa och aktivt undvika 

handlingar som kan ge upphov till skada eller lidande på något sätt. Det finns däremot skador 

som är befogade, exempelvis amputation av en kroppsdel för att rädda en patients liv. Icke-

skada principen väger oftast tyngre än göra-gott principen, men inte alltid. Rättviseprincipen 

säger att bördor och förmåner bör fördelas rättvist eftersom alla människor är lika mycket 

värda. Det kan ibland vara svårt att uppnå fullständig rättvisa för alla men detta är något som 

bör eftersträvas. Det finns olika sätt för att försöka uppnå rättvisa, exempelvis genom att 

resurserna fördelas lika, efter behov eller genom kösystem. Autonomiprincipen förklarar att 

människan ska ses som en varelse som är kapabel att själv bestämma över sitt liv och 

människor bör respektera andra människors rätt att få bestämma över sina liv. Människor ska 

handla så att konsekvenserna blir så bra som möjligt, det blir de oftast när människan får 

bestämma själv över sitt liv eftersom människan vet bäst själv hurdant liv hen vill leva. 

Patienter bör således få bestämma över sin vård men när det gäller rätten att få hjälp att dö blir 

detta problematiskt i de länder där dödshjälp inte är lagligt. 

 

5. Metod 

För att skapa en översikt av det valda vårdvetenskapliga området användes litteraturöversikt 

som metod (Friberg, 2017a). Genom granskning och jämförelse av befintlig forskning, 

kunskap och relevant litteratur har materialet sammanställts och ny förståelse för området har 

skapats. Utifrån det valda problemområdet utfördes en systematisk sökning och insamling av 

relevant litteratur, urvalskriterier för studier och artiklar har redovisats, kvalitetsgranskats, 

bearbetats, analyserats och presenteras vidare i resultatet (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU], 2017). 
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5.1. Datainsamling 

Informationssökningen genomfördes i de akademiska databaserna PubMed och CINAHL 

Complete, vars innehåll består av vetenskapliga publikationer och av kvalitetsgranskad 

forskning (Östlundh, 2017). Databaserna valdes utifrån syftet med arbetet, PubMed är den 

största databasen vars material omfattar hela det biomedicinska området, CINAHL Complete 

har det största innehållet av material inom omvårdnad (Karlsson, 2012).  

Inledande sökningar gjordes för att få en översikt av ämnesområdet, därefter testades olika 

sökord, ämnesord, tekniker, strategier och funktioner för att avgränsa och precisera 

sökningarna för att hitta materialet som var relevant för detta arbete (Östlundh, 2017). 

Sökorden valdes ut relaterat till syftet. Svensk MeSH användes för att översätta svenska 

ämnesord till engelska i form av MeSH-termer. För sökordet euthanasia användes Medical 

Subject Headings (MeSH) i PubMed och Cinahl Headings användes i CINAHL (Karlsson, 

2012). Fritextsökning i kombination med trunkering (*) användes för sökorden wish to die 

och wish to hasten death för att inkludera ord med samma ordstam men med olika böjelser 

eller ändelser. Fritextsökningar gjordes på sökorden terminally ill patients, palliative care, 

patients attitudes, factors och assisted suicide då detta visade sig generera fler träffar än 

ämnesorden.  

Sökorden kombinerades med booleska sökoperatorer, AND för att relatera och koppla 

samman söktermer eller OR för att få träffar när olika synonymer kombinerades eller för 

liknande begrepp (Östlundh, 2017). Därefter genomfördes systematiska sökningar genom att 

kombinera sökorden, söktekniker och sökhistorik i olika former. Kombinationerna 

utvärderades och ledde slutligen fram till den egentliga informationssökningen, resultatet av 

dessa sökningar presenteras i bilaga 1. Artikeln av Karlsson, Milberg och Strang (2011) 

påträffades genom sekundärsökning utifrån referenslistan i Öhlén och Rasmussen (2018). 

Majoriteten av artiklar påträffades i PubMed och för att säkerställa kvalitén på materialet och 

att ingen relevant artikel utelämnats gjordes även sökningar med samma sökord i CINAHL 

Complete. 

 

5.2. Urval  

För att underlätta arbetet och sortera ut relevant material kring området användes 

avgränsnings- och urvalskriterier (Östlundh, 2017). Avgränsningarna som användes i urvalet 

av artiklar var peer reviewed, English och full text. Detta för att garantera att artiklarna var 

vetenskapligt granskade, att språket behärskades och att valda artiklar finns tillgängliga att 

läsa och granska för handledare, opponenter, examinator och läsare. Inga begränsningar 
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gjordes på årtal för att med säkerhet täcka in hela området, då ämnet har debatterats sedan 

mitten på 70-talet. Ett urvalskriterium var att endast välja kvalitativa studier för att få en 

djupare förståelse och för att skapa en sammansatt kunskap om fenomenet (Friberg, 2017b). 

Kvalitativa studier har som mål att öka förståelsen vilket svarar på syftet med detta arbete. 

Endast patienter med en terminal sjukdom har inkluderats. Studier valdes ut från både länder 

där dödshjälp är lagligt och olagligt. Titlarna på artiklarna granskades och bedömdes utifrån 

syftet med arbetet. Artiklarna med intressanta titlar granskades ytterligare genom att 

sammanfattningen lästes igenom och i de fall där sammanfattningen var relevant för arbetet 

lästes hela artikeln igenom. Detta för att kunna avgöra och bedöma om studierna skildrade 

fenomenen som ansågs kunna besvara arbetets syfte eller inte.  

Valda artiklar kvalitetsgranskades av båda författarna för att säkerställa att resultaten 

tolkades likartat och för att kunna bedöma karaktären och kvalitén på studien (Rosen, 2012). 

Kvalitetsgranskningen skedde genom att validera artiklarnas trovärdighet, att resultaten i 

studierna var rimliga och granskade av utomstående personer så att författarnas tolkning av 

data överensstämmer med respondenternas erfarenheter och beskrivna teman i studierna 

(Wallengren & Henricson, 2012). Pålitligheten kontrollerades i artiklarna genom att 

författarna till studierna beskrivit urvalet av informanter, vem som utfört och transkriberat 

intervjuerna och att datainsamlingen fanns noggrant beskriven. Slutligen när dessa kriterier 

uppfyllts, eftersöktes det om det fanns överförbarhet i valda studier, vilket uppvisades om 

resultaten gick att överföra till en förståelse för fenomenet och ledde till förbättring för 

patienter i nya situationer och andra kontexter. Artiklarna inkluderas eller exkluderas utifrån 

kriterierna om studien ansågs relevant utifrån problemformuleringen, kunde besvara syftet 

med arbetet och öka förståelsen för fenomenet (Friberg, 2017a). Detta resulterade i nio 

artiklar som presenteras i bilaga 2. 

 

5.3. Dataanalys  

För att analysera valda artiklar användes ett strukturerat arbetssätt med öppenhet för att få en 

överblick av de utvalda studiernas karaktär (Friberg, 2017b). Analysen utfördes genom att 

studiernas resultat lästes igenom flera gånger för att få ett sammanhang, en känsla och en 

förståelse för fenomenet som kunde kopplas till syftet. Varje studie sammanfattades för att 

identifiera nyckelfynden och resultaten sammanställdes. Det framträdande i de olika 

studiernas teman som kunde relateras till syftet med detta arbete bearbetades. 

För att undvika att den egna förförståelsen påverkade analysen reflekteras resultatet med 

ett öppet förhållningssätt för att kunna urskilja delarna av texten som var meningsbärande i 



 
 12 (35) 

 

studierna  (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Analyserna gjordes först individuellt, därefter 

diskuterades resultatet tillsammans tills enighet uppnåtts (Henricson, 2012). Detta validerades 

genom att författarna identifierade och dokumenterade likheter och/eller skillnader i 

studiernas resultat (Friberg, 2017a). Olika teman och kategorier från studierna jämfördes, 

sorterades och sammanställdes genom färgkodning för att få en tydlig överblick (Danielson, 

2012). Materialet analyserades vidare vilket genererade en sammanställning av teman som 

kategoriserades, beskrevs med rubriker och underrubriker vilket presenteras utförligt med två 

huvudteman och fem underteman i resultatet (Friberg, 2017a). 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens syfte är att värna om människors grundläggande värden och rättigheter och 

innebär att etiska hänsynstaganden och reflektioner bör genomsyra hela projektet (Sandman 

& Kjellström, 2013). Forskningsetikens grundprinciper är bland annat respekt för människor, 

göra gott och inte skada samt ge forskningsdeltagarna rättvisa vilket påvisas genom krav på 

informerat samtycke och konfidentialitet. Denna översikt har endast inkluderat artiklar som 

beskriver etiska överväganden eller har tillstånd från etiska kommittéer och informationen har 

sedan presenterats i arbetet på ett etiskt korrekt sätt (Forsberg & Wengström, 2008). 

Peer reviewed användes som kriterium vid sökandet av samtliga artiklar vilket gjordes för 

att garantera artiklarnas kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017). Data har återgetts utan att plagiera 

vilket innebär att hänvisning till originalkälla redovisas där materialet inte är författarnas 

egna. Förvrängning eller fabrikation som innebär att hitta på eller ändra data är inte tillåtet 

och det har noga beaktats i detta arbete (Sandman & Kjellström, 2013). Inget material har 

uteslutit bara för att det inte gagnat studiens syfte. Priebe och Landström (2012) beskriver 

förförståelse som en förståelse inför det som ska studeras vilket innefattar egna kunskaper, 

erfarenheter och värderingar. Därför har den egna förförståelsen inom ämnet reflekterats över 

genom hela arbetet och ett öppet förhållningssätt har eftersträvats. Det fanns även i åtanke att 

feltolkningar kan ske då de valda artiklarna inte var på svenska men lexikon har använts för 

att minska risken för detta. 

Eftersom arbetet berör ett känsligt ämne bör en avvägning göras mellan nytta och risker 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta har övervägts och nyttan som arbetet bidrar med anses vara 

större än riskerna eftersom arbetet kan medverka till ökad förståelse kring ämnet. Syftet med 

arbetet var att belysa faktorer och upplevelser som påverkar att patienter som lider av en 

terminal sjukdom i livets slutskede önskar dödshjälp. Det är ur dessa patienters perspektiv på 
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dödshjälp som detta arbete utgår ifrån. Det finns många patienter som lider av en terminal 

sjukdom i livets slutskede som inte vill ha dödshjälp, men dessa patienter är exkluderade i 

detta arbete. Det betyder inte att deras önskan är ointressant, alla patienters rättigheter och 

självbestämmande måste beaktas och respekteras utifrån den enskilde patientens önskan.  

 

7. Resultat 

Denna litteraturöversikt syftade till att belysa faktorer och upplevelser som påverkar att 

patienter med en terminal sjukdom i livets slutskede önskar dödshjälp. Författarna 

identifierade två huvudteman, autonomi och lidande då dessa teman varit återkommande i de 

valda studierna. Underteman till autonomi är rätt att bestämma över sin egen död och dö med 

värdighet. Underteman till lidande är smärta, förluster och börda.  

 

7. 1. Autonomi 

Autonomi identifierades som en betydande faktor till varför patienter önskar dödshjälp. Detta 

utifrån att patienter ansåg att de borde ha rätt att bestämma över sin egen död och önskade få 

dö med värdighet. 

 

7.1.1. Rätt att bestämma över sin egen död 

Flera deltagare önskade dödshjälp då de upplevde att när människan har rätt att bestämma 

över sitt eget liv så borde människan också ha rätt att bestämma över sin egen död (Karlsson, 

Milberg & Strang, 2011; Ohnsorge, Gudat och Rehmann-Sutter, 2014). Flertalet tyckte det 

var en mänsklig rättighet som inte kunde ifrågasättas att få vara autonom och behålla 

kontrollen över situationen även i livets slutskede och inte vara beroende av andra. Dock 

kunde autonomin ställas till sin spets i förhållandet till patientens brist på kunskap om de 

medicinska aspekterna relaterat till sjukdomen och deras önskan om dödshjälp. Patientens 

självbestämmande blev då inte ensidigt utan deras beslut påverkade även anhöriga. 

Patienterna ville ändå ta det egna beslutet själva för att undvika en lång döendeprocess. En 

deltagare beskrev detta genom att uttrycka att det är bättre med ett hemskt slut än hemskheter 

utan ett slut (Ohnsorge et al., 2014).  

En deltagare beskrev sin maktlöshet och brist på självbestämmande när han uttryckte att 

han önskade leva men inte kunde leva som han önskade, då ville han dö men kunde inte dö 

(Mak & Elwyn, 2005). Några andra deltagare beskrev att djur får dödshjälp när de blir sjuka 

och lider (Karlsson, Milberg och Strang, 2012; Chapple, Ziebland, McPherson och 
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Herxheimer, 2006). Patienterna uttryckte att katter och hundar behandlas med mer respekt och 

medlidande än människor eftersom djur tillåts få dödshjälp när de lider svårt vilket upplevdes 

som ett inkonsekvent och orättvist handlande. Vissa hävdade att vid svårt lidande var döden 

en bättre lösning än fortsatt liv. Djur som blir gamla och sjuka slipper lida, de tas till 

veterinären och får dödshjälp men människor ska lida tills det bittra slutet. Flera uttryckte att 

det var löjligt när de själva inte har rätt att bestämma över sin egen död i livets slutskede. I 

studien av Lavery, Boyle, Dickens, Maclean och Singer (2001) led deltagarna av hiv eller aids 

och ansåg att det borde vara de själva som hade ett eget val, kontroll och bestämde när de 

skulle dö och inte ett virus. Några deltagare beskrev att det skulle kännas bra och vara en 

trygghet och säkerhet att ha ett piller i en låda någonstans som de visste att de kunde ta om 

situationen blev hopplös och ohanterbar (Pestinger et al., 2015). Detta skulle leda till att de 

kände sig mer autonoma då de hade makten att själva bestämma om och när de ville dö. 

 

7.1.2. Dö med värdighet 

Flera deltagare beskrev att de önskade dödshjälp för att dö med värdighet och att alla borde ha 

en rättighet att få dö med sin värdighet intak (Lavery et al., 2001). Värdighet beskrevs av 

några deltagare som att kunna utföra saker på egen hand till exempel sköta sin egen hygien, 

klä på sig, äta och andas självständigt. De upplevde inget egenvärde eller livskvalité när 

någon annan behövde vårda dem, mata eller klä på dem, då var de mer likställda med en 

docka än en människa. De önskade få dö innan de tappade all kontroll över sin kropp och 

önskade ha den värdigheten kvar när de dog. En deltagare beskrev att han redan kände sig 

som död då han förlorat värdigheten och livskvaliteten (Pestinger et al., 2015). Några 

patienter upplevde dödsprocessen som värre än att dö tidigare med dödshjälp eftersom de 

tyckte att de förlorade sin värdighet i livets slutskede (Coyle & Sculco, 2004). De beskrev hur 

jobbigt det var att familjen skulle komma ihåg dem som en sjuk, svag och glåmig kopia 

istället för den människan de varit när de var friska. När livskvaliteten försämrades och deras 

förmåga att leva ett normalt och värdigt liv minskade i takt med sjukdomens progression 

uttrycktes en önskan om dödshjälp. Samtidigt beskrevs de även att det som upplevdes som 

livskvalité i slutskedet var att få umgås med sin familj vilket också kunde ses som ett tecken 

på att vilja leva trots uttryckt önskan om dödshjälp. 

I studien av Chapple et al. (2006) önskade deltagare som tidigare upplevt en 

familjemedlems död på ett ovärdigt sätt, själva få hjälp att dö istället för att genomlida en 

ovärdig död. En kvinna hade sett sin mamma ligga på sjukhus tre månader innan hon dog och 

hon hade fruktansvärda smärtor under sina sista veckor att hon fick höga doser morfin vilket 
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gjorde att hon hallucinerade och pratade osammanhängande. Mamman hallucinerade om att 

hon hade dödat tolv barn och andra saker som bara var fantasier. Hon var beroende av andra, 

kunde inte hantera sin egen hygien, inkontinent och hade ofrivilliga kräkningar, därför 

önskade kvinnan att hennes mamma hade fått dödshjälp innan förödmjukelsen av att förlora 

sin värdighet och integritet. Kvinnan önskade själv att om hon hamnade i samma situation 

kunna få dödshjälp. En annan deltagare som vårdats på hospice beskrev att hon sett andras 

döende och att hon själv inte ville genomlida samma obehagliga symtom i livets slutskede 

utan önskade dödshjälp. Några deltagare beskriver att väntan på framtiden skrämmer dem mer 

än döden själv efter att ha upplevt andra patienters smärta och lidande i livets slutskede (Mak 

& Elwyn, 2005). De fruktade att de själva skulle uppleva samma hjälplöshet och 

förödmjukelse vilket genererade att de önskade få dö innan de hamnade i samma situation. I 

studien av Ohnsorge et al. (2014) uttryckte flera deltagare att de ville avsluta sitt liv eftersom 

livet inte längre hade något värde. En deltagare beskrev att han önskade få dödshjälp eftersom 

han bara låg i sängen och inte kunde göra något av det han brukade göra, som att köra bil eller 

resa. Hans upplevde ingen livskvalité och han ville avsluta sitt liv med den värdighet han 

fortfarande hade kvar. 

 

7.2. Lidande 

Lidande kunde urskiljas som en upplevelse vilket ofta frambringade en önskan om dödshjälp. 

Lidandet kunde vara i form av smärta på ett mångdimensionellt sätt, alltifrån fysiska, 

funktionella och sociala förluster samt lidandet över att se sig själv som en börda. 

 

7.2.1. Smärta 

Många patienter var för dödshjälp på grund av smärta de upplevt, upplevde just nu eller på 

grund av rädslan för framtida smärtor (Johansen, Hølen, Kaasa, Loge & Materstvedt, 2005; 

Schroepfer, 2007). Patienter som upplevt fruktansvärda fysiska smärtor av sin cancersjukdom 

ville dö eftersom de var rädda att smärtan skulle återkomma. Många patienter önskade 

påskynda döden främst vid tillfällen när smärtan blev ohanterbar. Vissa patienter hade upplevt 

outhärdlig smärta som de inte skulle stå ut med att uppleva igen, därför kändes döden som ett 

bättre alternativ än livet. Några deltagare som upplevt fruktansvärda smärtor vilket lett till att 

de önskat dödshjälp, upplevde dock inte längre någon dödsönskan när de senare fick hjälp att 

få smärtan under kontroll. När smärtan kunde lindras ökade livskvalitén vilket gjorde livet 

värt att leva.  
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I studien av Schroepfer (2007) beskriver flera patienter att det var först när de fick komma 

från sjukhuset till ett hospice som vårdpersonalen fick deras smärta under kontroll. 

Hospicevården kunde lindra smärtan, stödja och hjälpa patienterna att hantera sin situation 

vilket gav dem livslusten tillbaka. En deltagare beskrev sin tacksamhet över att hon inte hade 

fått hjälp att dö, för nu när smärtan försvunnit kunde hon njuta av den tid hon fortfarande hade 

kvar. I studien av Chapple et al. (2006) beskrivs dock att den palliativa vården inte kan lindra 

smärta och kontrollera symtomen för alla patienter i livets slutskede. En del patienter upplever 

en smärtsam död när smärtlindringen är otillräcklig och smärtan inte kan kontrolleras. Flera 

deltagare önskade dödshjälp på grund av smärtan som kunde vara fysisk, psykisk eller social 

men även själslig och existentiell (Ohnsorge et al., 2014; Coyle & Sculco, 2004). De fysiska 

smärtorna kunde vara kronisk smärta, illamående, inkontinens eller sårbildning. De psykiska 

kunde vara ångest, nedstämdhet, oförmögenhet att fatta beslut eller för att de var beroende av 

hjälp från vårdpersonal. Den sociala smärtan kunde innefatta ensamhet, social isolation, 

förlust av sin sociala status eller att de blivit övergivna av sin partner eller familj på grund av 

sin sjukdom. Dessa lidanden ledde till så stor misär att flera patienter uttryckte att dom var 

färdiga med denna tortyr, detta liv och ville ha dödshjälp. De två fysiska symtomen som 

patienterna upplevde värst var smärta och andnöd. En patient som upplevt andnöd uttryckte 

att hon hellre hoppade framför ett tåg än återupplevde den fruktansvärda andnöden igen. 

Många deltagare beskrev att cancer är en smärtsam sjukdom som bara blir värre och värre 

(Mak & Elwyn, 2005; Karlsson et al., 2012). De upplevde att ingen förstod deras lidande och 

kunde lindra smärtan. Dessa långvariga smärtor i form av trötthet, skörhet och lidande 

upplevde deltagarna kunna rättfärdiga dödshjälp. Några deltagare uttryckte rädsla för att dö en 

smärtsam död (Lavery et al., 2001). De hade sett andra dö av aids med fruktansvärda smärtor, 

deras kroppar hade ruttnat bort, de vägde runt 30 kg och behövde hjälp med allt, samtidigt 

som de led och inte upplevde någon livskvalité. Deltagarna önskade hellre dödshjälp än att 

uppleva dessa smärtor och lidande.  

 

7.2.2. Förluster 

Flera deltagare beskrev att de hade förlorat sig själva, sin roll i samhället och inte längre var 

samma person som de varit tidigare (Pestinger et al., 2015; Mak & Elwyn, 2005). De kände 

inte igen sig själva eftersom de inte var vana vid att någon behövde hjälpa dem, de hade 

förlorat många fysiska funktioner, sina rutiner, sin självständighet och upplevde att detta inte 

var något värdigt liv. När aktiviteter och intressen som de haft innan sjukdomen inte längre 

gick att utföra upplevdes detta som stora förluster i deras liv. Några deltagare uttryckte att när 
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de förlorat meningen med livet så fanns det inte längre någon anledning att fördröja döden 

(Chapple et al., 2006; Mak & Elwyn, 2005; Karlsson, Milberg och Strang, 2012). Då lever de 

inte, bara existerar. När hoppet ändå var ute, sjukdomen bara blev värre, livet var meningslöst 

och de förutspådde en framtid värre än döden själv så önskade många deltagare bara att få dö.  

Flera deltagare ville inte längre leva eftersom de förlorat gemenskapen i samhället (Lavery 

et al., 2001; Ohnsorge et al., 2014). De kunde inte längre initiera och upprätthålla nära 

relationer på grund av förlusten av sin rörlighet samt att de upplevde uteslutning och isolation 

från andra i samhället. Ensamheten, förlusten av inkomst, sitt tidigare liv och det sociala 

nätverket ledde till att deltagarna kände att de förlorat sin identitet och för att undvika detta 

önskades dödshjälp. Förlust av att vara sig själv, förlust av sin roll i samhället, sin 

självständighet och sina drömmar var förluster som fick flera deltagare att lida 

mångdimensionellt (Mak & Elwyn, 2005; Johansen et al., 2005). Dessa förluster gjorde att de 

förlorade hoppet och livskvalitén, patienterna upplevde livet som meningslöst och att det 

förlorat sitt värde vilket frambringade en önskan om dödshjälp. 

Vissa deltagare uttryckte en rädsla för att om dödshjälp blev lagligt i deras länder skulle 

det kunna komma att missbrukas inom vården (Chapple et al., 2006; Karlsson, Milberg och 

Strang, 2012; Karlsson, Milberg & Strang, 2011). Påverkan från andra skulle kunna få 

patienter att bli övertalad till att det bästa för dem vore att dö, att samhället skulle ha laglig 

makt att ta patienters liv och att tilliten för vården skulle kunna minska. Medan andra 

deltagare uttryckte att om dödshjälp vore lagligt hade de önskat att varje fall bedömdes utifrån 

individnivå och efter patientens egna önskemål.  

 

7.2.3. Börda 

En del patienter upplevde sig som en börda för andra och uttryckte en önskan om dödshjälp 

för att avlasta omgivningen (Ohnsorge et al., 2014; Mak & Elwyn, 2005; Chapple et al., 

2006). Flertalet patienter kände sig som en börda inte bara för sina närstående, utan även för 

sina vårdgivare och ekonomiskt för samhället. Deras närstående led av att se dem lida och 

patienterna ville befria sina närstående från bördan. Bördan handlade även om pengar, vissa 

hade dåligt samvete för att deras närstående inte längre kunde arbeta och förlorade sin 

inkomst, samt att deras vård och behandlingar kostade mycket pengar. En deltagare beskrev 

hur hennes döttrar var tvungna att bo med henne och ta hand om henne då den hjälp hon fick 

från hospice inte erbjöd hjälp dygnet runt (Schroepfer, 2007). Hon kände en önskan om att få 

dö för att inte längre vara en börda i döttrarnas liv. När hon sedan berättade om dessa tankar 

för sina döttrar förklarade de att de ville ta hand om henne och spendera så mycket tid som 
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möjligt tillsammans av den tid hon hade kvar. Detta gjorde att kvinnan inte längre önskade 

dödshjälp. Flera deltagare beskrev även att dålig och okänslig kommunikation och brist på 

samtalsstöd av vården i samband med diagnosen fick dem att känna sig som en börda. Läkare 

kunde presentera diagnoser rakt på sak utan tillräckligt med information om vad sjukdomen 

innebar och utan möjlighet för patienterna att ställa frågor. De fick inte tid att prata igenom 

prognosen och bearbeta sina känslor. Bristen på kommunikation ledde till en känsla av att 

vara till besvär och ledde till en önskan om att få dö. När deltagarna fick samtalsstöd av andra 

instanser till exempel hospice, socialarbetare eller präster och prata om sjukdomen och sina 

känslor kunde deras önskan om dödshjälp upphöra.  

Flera deltagare uttryckte att den mänskliga kontakten, tillit, stöd och kommunikationen var 

avgörande faktorer för hur de upplevde sin sjukdom och sin kommande framtid (Karlsson, 

Milberg och Strang, 2012; Pestinger et al., 2015; Mak & Elwyn, 2005; Ohnsorge et al., 2014) 

Att få vara en enskild individ och prata om sina känslor, tankar och funderingar om döden 

kunde göra skillnaden mellan en önskan om att få dö och en önskan om att fortsätta leva. 

Vissa patienter ville dö som en slags självuppoffring för att avlösa sin familj från bördan av 

att behöva ta hand om dem (Coyle & Sculco, 2004). Denna dödsönskan innefattade även att 

deras familjer skulle slippa se deras progressiva försämringar i sjukdomen. De upplevde att 

eftersom döden var oundviklig och nära förestående kunde de lika gärna dö nu för att slippa 

lidandet och underlätta närståendes börda. 

 

8. Diskussion 

Diskussion är uppdelad i två delar. Först en metoddiskussion där metodens styrkor och 

svagheter diskuteras och sedan en diskussion kring resultatet relaterat till annan forskning, 

den teoretiska utgångspunkten samt författarnas egna reflektioner. 

8.1. Metoddiskussion 

Syftet i denna litteraturöversikt var att undersöka faktorer och upplevelser som påverkar att 

patienter med en terminal sjukdom i livets slutskede önskar dödshjälp. Patienter som lider av 

en terminal sjukdom men inte önskar dö exkluderades. Metoden som användes var 

litteraturöversikt, vilket kan ha påverkat vårt resultat då resultatet i valda artiklar tolkades 

subjektivt. Metoden fungerade väl och grundliga systematiska sökningar utfördes, olika 

sökord och sökmetoder provades innan den egentliga sökningen gjordes, vilket var en styrka. 

Detta säkerställde litteraturöversiktens kvalitet genom att sökorden som valdes var relaterade 

till syftet och söktekniken fångade upp relevant material. Sökningarna med samma sökord 
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gjordes i både PubMed och CINAHL Complete för att stärka trovärdigheten (Henricsson, 

2012).  

Urvalet av studier som svarade på syftet kom från Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, 

Storbritannien, USA, Kanada och Kina. Författarna valde att inkludera studier både från 

länder där dödshjälp är lagligt och där det inte är lagligt för en bredare bild av varför patienter 

uttrycker en önskan om dödshjälp. Detta styrker resultatet och ger en trovärdighet och en 

balans för patienternas egna upplevelser och önskan om dödshjälp oavsett legalitet i landet. 

Peer reviewed, English och fulltext var också en avgränsning som kan ses som en svaghet och 

kan ha påverkat resultatet och valda artiklar. Avgränsningar gjordes för att artiklarna skulle 

vara vetenskapligt granskande, språket kunde behärskas och artiklarna skulle vara tillgängliga 

att läsa för handledare, opponenter, examinator och läsare. 

Författarna valde medvetet att inte använda någon begränsning gällande årtal då dödshjälp 

varit aktuellt under många år, samt att det inte fanns någon omfattande forskning om 

dödshjälp utifrån patienters perspektiv. Vi ansåg att begränsning av årtal inte var relevant för 

denna litteraturöversikt, patienternas egna upplevelser är det betydande i valda studier. 

Författarna var noga med att studierna fokuserade på patienternas upplevelser och inte på 

närstående eller vårdpersonalen samt att alla deltagare var i livets slutskede och led av en 

terminal sjukdom. Vilket styrker överförbarheten till andra situationer, patienter och kontexter 

(Wallgren & Henricson, 2012). Det finns många kvantitativa studier om dödshjälp och ur 

vårdpersonalens synvinkel, men få studier belyser dödshjälp utifrån patienters egna 

upplevelser. Resultatet som framkom hade kanske sett annorlunda ut ifall både kvantitativa 

och kvalitativa studier valts ut, då kvantitativa studier omfattar en större population men å 

andra sidan inte utvecklar den personliga upplevelsen, vilket var det vi eftersökte.  

För att stärka trovärdigheten och validiteten har vi medvetet och aktivt endast valt 

kvalitativa studier vilket skapar förståelse för fenomenet och patienternas egna uttryckta 

upplevelser och vilka faktorer som påverkade deras önskan om dödshjälp (Henricson, 2012). 

Författarna är dock medvetna om att det är möjligt att studier med aktuellt och relevant 

innehåll kan ha missats på grund av detta. Studierna av Karlsson, Milberg och Strang (2011) 

och Karlsson, Milberg och Strang (2012) har samma författare men i denna litteraturstudie 

valde vi att ta med båda eftersom studierna fyller syftet för litteraturstudien och undersöker 

önskan om dödshjälp utifrån olika vinklar. Samtliga artiklar uppfyllde kraven för 

kvalitetsgranskningen men i artiklarna skrivna av Chapple et al. (2006) och Lavery et al. 

(2001) saknades uppgifter om att granskning av resultatet och kodningen var gjord av någon 

utomstående. Dock var övriga granskningskriterier uppfyllda vilket gjorde att vi ändå valde 
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att inkludera dessa artiklar samt att artiklarna var skrivna av flera författare som alla var 

delaktiga i studien, vilket motverkar bias. För att undvika att vår förförståelse påverkade i 

analysen reflekterades resultaten öppet tillsammans, vilket stärker pålitligheten. Resultaten i 

studierna analyserades först individuellt för att sedan tillsammans diskutera och jämföra 

nyckelfynden. Detta säkerställde att resultaten uppfattades lika, vilket validerades genom att 

dokumentera och identifiera likheter och skillnader tills enighet uppnåddes (Henricsson, 

2012). Författarna har under arbetets gång haft ett mycket gott samarbete, kompletterat 

varandra, lyssnat och diskuterat sig fram under hela processen vilket varit en styrka. 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienter med en terminal sjukdom i livets slutskede önskar dödshjälp 

främst eftersom de önskar vara autonoma och på grund av mångfacetterat lidande. 

 

8.2.1. Autonomi 

Autonomi var en betydande faktor till att patienter önskade dödshjälp. Flera deltagare beskrev 

att det hade varit en trygghet att veta att de hade möjligheten att få dödshjälp och på så sätt få 

bestämma över sin egen död. När detta inte var möjligt beskrev många att de inte kände sig 

autonoma. Statistik visar att cirka två av tre i Oregon som fått recept för att dö har använt 

dessa och dött genom dödshjälp (Smer, 2017). År 2016 skrevs 204 recept ut och 133 av dessa 

användes. I Kalifornien samma år skrevs 191 recept ut och 111 användes. Vi ser således att 

det är en del patienter som fått recept utskrivna men av en eller annan anledning valt att inte 

använda dessa, detta kan ses som ett uttryck för autonomi. Vi anser att en önskan om 

dödshjälp även kan vara ett rop på hjälp på grund av en känsla av osäkerhet inför framtiden. 

Tryggheten för patienten att veta att beslutet om att få dö är sitt eget att ta, kan eventuellt vara 

det som behövs för att motivera viljan till att leva. Beauchamp och Childress (2013) 

autonomiprincip som innebär att alla människor ska få bestämma över sina liv blir 

problematiskt och går inte att tillämpa där dödshjälp inte är lagligt. Vården i Sverige ska 

bygga på en respekt för patientens autonomi (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). Detta kan inte 

följas fullt ut när dödshjälp inte finns att tillgå för de patienter som önskar att få dö. Några 

patienter upplevde att det var orättvist att katter och hundar får hjälp att dö när de lider svårt 

och tyckte att detta även borde gälla för människor. Lerner, Lindblad, Algers och Lynöe 

(2011) beskriver i sin studie att veterinärer har mycket kunskap om dödshjälp eftersom de 

utför detta på djur. Vid jämförelse för eller emot dödshjälp för människor var 75 procent av 

veterinärerna respektive 35 procent av läkarna och 73 procent av allmänna befolkningen för 



 
 21 (35) 

 

dödshjälp. Endast 10 procent av veterinärerna var emot dödshjälp, respektive 40 procent av 

läkarna och 12 procent av den allmänna befolkningen. De övriga kunde inte ta ställning för 

eller emot. Läkarstudenter i Sverige beskriver att en död med respekt för autonomin innebär 

två aspekter (Karlsson, Milberg & Strang, 2006). Det första är att patienten bör behandlas 

med respekt, tas på allvar och bli lyssnad på. Om respekten för det unika värdet och 

patientens integritet inte tas på allvar finns det risk för att patienten upplever hjälplöshet och 

förnedring. Den andra aspekten för att upprätthålla autonomin var att tillåtas göra egna val 

och att få dö på dina egna villkor. Ingen behandling ska ske mot patientens vilja och patienten 

ska ha rätten att välja döden om livet upplevs som ovärdigt. 

Flera patienter upplevde att de ville dö med värdighet innan deras situation eller sjukdom 

blivit outhärdlig. Beauchamp och Childress (2013) göra-gott princip som innebär att utföra 

handlingar som gynnar någon annan borde rimligtvis innebära att ge dödshjälp till de 

patienter som genuint önskar detta, eftersom de upplever att dödshjälp vore det bästa för dem. 

Att göra gott vore även att låta patienter dö med den värdighet de önskar, vilket ofta innebar 

att kunna utföra saker självständigt och inte vara beroende av andra. Flera deltagare hade sett 

andra dö på ett ovärdigt sätt och önskade dödshjälp för att inte gå samma öde tillmötes. Att 

uppleva hur närstående eller andra patienter genomlider en plågsam död kan påverka den 

enskilde individen och deras framtida rädsla för döden och vad den kommer innebära. Vi 

anser därmed att vi inom sjukvården har ett viktigt ansvar att lyssna på dessa patienters 

farhågor, bemöta patienterna och försöka lindra deras lidande eftersom långt ifrån alla 

patienter behöver dö på ett plågsamt sätt. När patienten trots svår sjukdom upplever god 

symtomlindring ökar livskvaliteten och önskan om dödshjälp kan upphöra. Att för alla 

patienter kunna säkerställa en god död är en utmaning inte bara för sjukvården utan också för 

samhället (Ellershaw & Ward, 2003). Då alltför många patienter upplever en ovärdig död med 

symtom som inte kan kontrolleras så bör patientens vilja i möjligaste mån tillgodoses för att 

patienten ska uppnå välbefinnande. 

Många patienter kände inte en tillit till vården eftersom de inte fick bestämma själva när de 

skulle dö. Om dödshjälp skulle införas hävdar motståndare att pålitligheten skulle minska till 

vården bland annat eftersom de är rädda för att dödshjälp skulle kunna missbrukas (Smer, 

2017). Detta kan upplevas som ambivalent, då patienter som önskade dödshjälp men inte fick 

sin önskan uppfylld också upplevde minskat förtroendet för vården. I en undersökning från 

Sverige år 2007 angav 73 procent av 1206 deltagare att de vore för assisterat döende med 

kraven att det vore lagligt, patienten var terminalt sjuk, upplevde ett outhärdligt lidande, var 

beslutskompetent, fri från påtryckningar, informerad om alternativen, inte psykiskt sjuk och 
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att läkaren och patienten känt varandra under en längre tid (Lindblad, Löfmark & Lynöe, 

2009). Att patienter som inte är beslutskompetenta skulle få dödshjälp utan att själva ha 

uttryckt en önskan om detta upplever vi inte skulle vara problematiskt eftersom dödshjälp 

handlar om patientens eget självbestämmande, vilket betyder att endast patienter som av fri 

vilja uttryckt en önskan om att få dö skulle kunna få dödshjälp. Därmed skulle patienters 

autonomi respekteras fullt ut och patienter som vill bestämma över sin egen död skulle kunna 

få frivillig dödshjälp. 

 

8.2.2. Lidande 

Fysiska smärtor var en vanlig faktor till att patienter önskade dödshjälp. I denna 

litteraturstudie har majoriteten av deltagarna i studierna haft en cancersjukdom. Cancer kan 

innebära fysiska smärtor som kan vara svåra att lindra (Volker, 2001). Enligt Smer (2017) har 

tre av fyra som fått dödshjälp i Oregon eller Washington en cancersjukdom. Även i andra 

länder dominerar cancersjukdomar anledningen till en önskan om dödshjälp. Sjuksköterskor 

inom den palliativa vården i Oregon upplever att patienter som fått dödshjälp hade mindre 

fysiska smärtor, andnöd, ångest och rädsla inför döden än andra patienter. Beauchamp och 

Childress (2013) icke-skada princip säger att människor ska undvika att orsaka skador och 

lidande. Om patienter fick dödshjälp skulle skador och lidande minska för patienterna. 

Rättviseprincipen uttrycker att alla människor ska ha det så rättvist som möjligt och det kan 

upplevas orättvist att vissa patienter behöver ha smärtor och lidande som hade kunnat 

undvikas om patienten fått sin dödshjälpsönskan uppfylld. För att lindra lidande och svåra 

smärtor i den palliativa vården används ibland palliativ sedering. Tännsjö (2013) debatterar 

för att den nya lagen om patientmakt kommer att förändra situationen för döende patienter 

som känner sig färdiga med livet. Patienter måste själva i framtiden kunna kräva palliativ 

sedering för att få sova in i döden om det är deras önskan, när dödshjälp ännu inte är 

legaliserat i Sverige.  

I litteraturöversikten framkom det att patienter som tidigare önskat dödshjälp efter att ha 

upplevt outhärdlig smärta återigen kunde uppleva hopp och livskvalité när smärtan kunde 

kontrolleras i samband med att patienten fick palliativ vård på hospice. Önskan om dödshjälp 

upphörde och livet upplevdes som meningsfullt igen. Dock kan den palliativa vården inte 

lindra alla patienters lidande. Att patienter som önskar dödshjälp främst gör detta i länder där 

den palliativa vården inte är särskilt utvecklat är en vanlig tanke, men det framkom att 74 

procent av de patienter som dött med dödshjälp tidigare vårdats palliativt (Chambaere et al., 

2013). I Oregon och Washington är även tillgången till den palliativa vården god och en stor 
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andel av de som dör med dödshjälp har varit inskrivna i den palliativa vården. Enligt data 

mellan år 1998-2003 i Oregon hade samtliga patienter som avlidit med dödshjälp åtminstone 

erbjudits palliativ vård. I Washington nämndes inte brist på palliativ vård eller annan vård 

som orsak till dödshjälp när patienter och deras närstående tillfrågades. I de länder där 

Beneluxmodellen finns att tillgå har även den palliativa vården förbättrats, trots detta har inte 

antalet personer som avlider genom dödshjälp minskat. Luxemburg, Schweiz och 

Nederländerna är tre av sju länder i Europa som utvecklas mest och satsar på den palliativa 

vården. Detta talar emot att det endast är en bristande tillgång på palliativ vård som leder till 

att patienter önskar dödshjälp. Tillgången på den palliativa vården är dock ojämlik i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården har utvecklats och förbättrats mycket men 

fortfarande är bostadsorten avgörande för vilken palliativ vård som kan erbjudas patienten. 

Eckerdal (2016) beskriver i en debattartikel att alla har rätt till en värdig död men han anser 

hellre att den palliativa vården bör utvecklas än att dödshjälp införs. Argumenten om 

läkaretikens “aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta” brukar användas i 

debatt om dödshjälp (Dovstad, 2018). En terminal sjukdom går inte att bota, men dödshjälp 

kan lindra lidande och ge tröst till patienter och anhöriga i en svår situation. Vi anser att den 

palliativa vården bör utvecklas i Sverige för allas rätt till lika vård. Det är den enskilde 

patientens upplevelse som ska vara avgörande för hur döden ska inträffa. 

Patienter önskade dödshjälp även på grund av psykiska, sociala, själsliga och existentiella 

smärtor. Flera deltagare upplevde att förluster i form av den person de hade varit tidigare, 

förlust av hopp och livskvalitet var anledningar till att de önskade dödshjälp. Sjuksköterskor 

inom den palliativa vården i Oregon upplever att förlusten av oberoende, livskvalitet, 

värdighet och önskan om att få dö på egna villkor är vanligare skäl till att önska dödshjälp än 

fysiska smärtor (Smer, 2017). Karlsson och Strang (2010) styrker även detta genom att 

konstatera att patienter som önskar dödshjälp oftare önskar det på grund av existentiellt och 

psykologiskt lidande snarare än av fysiskt lidande. Argumenten för och emot dödshjälp är 

många och representeras som värde- och faktaargument. (Smer, 20017; Dovstad, 2018). 

Många av argumenten mot dödshjälp faller när det handlar om en frivillig önskan om att få 

dödshjälp. Det är patientens rätt till självbestämmande och dennes egna val att få bestämma 

över sin egen död som det handlar om, då kan ingen annan diskutera vad som är rätt eller fel 

för den enskilde individen.   

Många patienter upplevde sig som en börda. Hendry el al. (2012) styrker detta då orsaker 

till att patienter önskade dödshjälp berodde på nedstämdhet och känslan av att vara en börda 

för omgivningen. Swarte et al. (2003) beskriver i sin studie från Nederländerna att det visade 
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det sig att närstående till patienter som avled med hjälp av dödshjälp hade signifikant lägre 

värden för traumatisk sorg än närstående i kontrollgruppen. Det kan bero på att de närstående 

fick en bättre möjlighet att ta avsked eller att det var en större öppenhet om prognosen mellan 

närstående och patienterna. Detta påvisar att dödshjälp på det sättet eventuellt kan innebära en 

lägre börda för anhöriga efter dödsfallet. Döden är en individuell upplevelse även om 

dödshjälp inte bara påverkar den som fattar beslutet (Karlsson, Strang & Milberg, 2007). 

Omgivningen påverkas av beslutet och många faktorer kan vara inblandade i en uttryckt 

önskan om att få dö. Vi anser att vikten ligger på att försöka förstå den specifika patientens 

önskemål. Stöd och samtal kan skapa en förståelse för vad som ligger bakom en önskan om 

dödshjälp och då kan många patienter uppleva sig hörda och känna en trygghet av att inte vara 

ensam inför döden i livets slutskede. 

 

9. Kliniska implikationer 

Även om dödshjälp inte är legaliserat i Sverige uppkommer ibland situationer där patienter 

efterfrågar dödshjälp, detta arbete kan öka förståelsen för patientens situation i livets 

slutskede. Resultatet i detta arbete kan också underlätta för hur sjukvården bör bemöta den 

specifika patienten och dennes önskan om att få dö med värdighet samt vägleda i 

omvårdnadssituationer för praktiskt handlande. Översikten kan användas som ett underlag i 

vårdverksamheten och i sjuksköterskeutbildningen för att hjälpa personal och studenter att 

våga diskutera och beröra ämnet dödshjälp. Att kunna samtala, reflektera och bemöta den 

enskilda patienten som uttrycker en önskan om dödshjälp är viktigt för patientens känsla av 

välbefinnande. Vetskapen om att någon lyssnar på önskemål, uttryckta känslor och 

funderingar om döden kan ge tröst och skapa trygghet hos patienten. Även om önskan om 

dödshjälp inte kan uppfyllas så respekteras patientens åsikter. Översikten kan även underlätta 

situationen för anhöriga som inte vet hur de ska bemöta en närstående som uttrycker önskan 

om att få dö. Fördjupad utbildning om palliativ vård för alla professioner, bredare kunskap om 

symtomlindring och utökat antal vårdplatser gör att fler patienter kan få kvalitativ vård utifrån 

sina specifika symtom och sin sjukdomsbild. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning   

Utifrån patientens autonomi och rätten till en värdig död är dödshjälp en viktig fråga som bör 

utforskas vidare. Under arbetets gång uppmärksammades att forskningen om dödshjälp ofta 

utgick utifrån patienter som lider av en cancersjukdom. Olika terminala sjukdomar ger olika 
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symtom och dessa symtom bör belysas för att kunna möta patientens behov och önskemål i 

livets slutskede. Författarna anser därför att forskning behövs utifrån patienter med andra 

terminala sjukdomar och deras upplevelser. Det var inte helt enkelt att hitta kvalitativa studier 

som undersöker och ökar förståelsen om varför patienter önskar dödshjälp och därför anser 

författarna att ytterligare forskning kan ge personalen bättre förutsättningar att bemöta den 

specifika patienten. En intressant forskningsstudie vore att jämföra vad patienter, 

vårdpersonal, studenter inom vården och allmänheten anser om skillnaderna mellan palliativ 

sedering och dödshjälp. Deras ställningstagande inför dessa två alternativ och vad skillnaden 

egentligen är och betyder utifrån patientens synvinkel. Det bör även fortsätta forskas på 

alternativa metoder som kan förbättras för patienter i livets slutskede. Detta skulle innebära att 

vårdpersonal får möjlighet att ta del av nya metoder och redskap för att hjälpa dessa patienter. 

Det kan leda till att patienter upplever sig hörda, respekterade och bekräftade trots att 

dödshjälp inte finns som alternativ i Sverige idag. 

 

11. Slutsats 

Patienter önskar att få vara autonom ända fram till döden, själv få bestämma när döden ska 

inträffa samt att få dö med värdighet och bevarad livskvalitet. Patienter önskar dödshjälp 

utifrån svårt lidande. Lidandet kan vara fysiskt, psykiskt, socialt och/eller existentiellt i form 

av smärtor som kan vara svåra att lindra även för den palliativa vården. Lidandet handlar om 

förluster som till exempel mänskliga funktioner, sociala relationer, kunna utföra aktiviteter 

och saknaden av sitt forna friska jag. Många kände sig som en börda främst för närstående 

men ibland även för vårdpersonalen och för samhället. God smärt- och symtomlindring, 

samtalsstöd och en förståelse från omgivningen kan innebära att önskan om dödshjälp upphör. 

Författarna har en förhoppning om att denna litteraturöversikt kan öka förståelsen för 

vårdpersonal om varför patienter önskar dödshjälp. Då detta är ett känsligt ämne hoppas 

författarna även att detta arbete kan bidra till diskussion och reflektion kring ämnet. Debatten 

om dödshjälp diskuteras mest av friska människor och ur vårdpersonalens synvinkel men i 

framtiden bör de berörda patienternas perspektiv och deras åsikter belysas och vara de som 

främst beaktas i debatten om dödshjälp.  
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euthanasia and 

assisted suicide: a 

qualitative study. 

2006, 

Storbritannien, 

J Med Ethics. 

Att utforska 

patienters 

upplevelser av att 

leva med en 

terminal sjukdom 

och deras 

perspektiv på 

dödshjälp. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 18 patienter som led av en terminal 

sjukdom. 

Datainsamling: Narrativa intervjuer. 

Analys: Grundad teori och QSR N5 användes 

för att analysera och indexera datamaterialet. 

Anledningarna för dödshjälp var främst smärta och rädsla för 

framtida smärtor. Även förlorad kontroll, kognitiv svikt samt 

känslan av att vara en börda. De som hade sett andra dö på 

ett ovärdigt sätt var de som främst önskade dödshjälp. Några 

tyckte att eftersom djur som exempelvis hundar får dö med 

hjälp av dödshjälp när de lider så borde detta även gälla för 

människor. 

#2 

Coyle, N., & 

Sculco, L. 

Expressed Desire 

for Hastened 

Death in Seven 

Patients Living 

With Advanced 

Cancer: A 

Phenomenologic 

Inquiry. 

2004, USA, 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

Att utforska 

betydelsen och 

användandet av en 

uttryckt önskan om 

att få påskynda 

döden hos patienter 

som lever med en 

avancerad 

cancersjukdom. 

Design: Kvalitativ. Fenomenologisk. 

Urval: Sju patienter med avancerad cancer. 

Datainsamling: En serie fördjupade semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Intervjuerna spelades in, 

transkriberades, kodades och organiserades i 

teman och kategoriserades sedan löpande 

mellan intervjuerna tills ingen ny information 

kunde tillföras. 

Att uttrycka en önskan om att få hjälp att dö kunde 

exempelvis betyda att dödsprocessen upplevdes så hemsk att 

deltagarna föredrog att få dö tidigare. Det kunde även vara 

en önskan om att få dö på egna villkor eller ett sätt att få 

uppmärksamhet och bli sedd som en unik individ. Det kunde 

även vara ett ett sista uppgivet gråt på hjälp i en outhärdlig 

situation. 

#3 

Johansen, S., 

Attitudes towards, 

and wishes for, 

2005, Norge, 

Palliative 

Att utforska och 

beskriva 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 18 patienter med cancer som 

De patienter som var positiva till dödshjälp  var det främst 

på grund av nuvarande eller tidigare smärtor, rädsla för 
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Hølen, J.C., 

Kaasa, S., 

Loge J.H., & 

Materstvedt, 

L.J. 

euthanasia in 

advanced cancer 

patients at a 

palliative 

medicine unit. 

Medicine. inställningen till, 

och önskan om 

dödshjälp hos 

patienter med 

cancer och som har 

kort tid kvar att 

leva. 

beräknades ha mindre än nio månader kvar att 

leva. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Grundad teori. 

framtida smärtor, rädsla för en plågsam död och om de 

upplevde brist på livskvalité och saknade hopp för 

framtiden. De upplevde även att det borde vara de själva 

som skulle få välja när lidandet skulle sluta. 

#4 

Karlsson, M., 

Milberg, M., 

& Strang, P. 

Dying cancer 

patients’ own 

opinions on 

euthanasia: An 

expression of 

autonomy? A 

qualitative study. 

 

2011, Sverige, 

Palliative 

Medicine. 

Att undersöka 

uppfattningar kring 

dödshjälp  i relation 

till autonomi hos 

patienter med en 

terminal 

cancersjukdom. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 66 patienter med en terminal 

cancersjukdom. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys utan 

förbestämda kategorier. NVivo 8.0 användes 

sedan för analys. 

De som var för dödshjälp var det på grund av att de 

misstänkte att de inte kunde lita på att sjukvården skulle 

kunna hjälpa dem fullständigt mot smärtor och oro i livets 

slutskede. De ansåg också att valet att avsluta sitt liv bör 

höra till autonomin. De upplevde att dödshjälp skulle öka 

deras autonomi och såg dödshjälp som något som borde vara 

en mänsklig rättighet. 

#5 

Karlsson, M., 

Milberg, A., & 

Strang, P. 

Suffering and 

euthanasia: a 

qualitative study 

of dying cancer 

patients’ 

perspectives. 

2012, Sverige, 

Support Care 

Cancer. 

Att undersöka 

uppfattningar kring 

sambandet att lida 

och dödshjälp hos 

patienter med en 

terminal 

cancersjukdom. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 66 patienter med en terminal 

cancersjukdom. 

Datainsamling: Öppna intervjuer. 

Analys: Induktiv kvalitativ innehållsanalys 

utan förbestämda kategorier eller teman och 

NVivo 8.0 användes för analys. 

De som var positiva till dödshjälp var det på grund av att de 

upplevde lidande som onödigt och var rädda för att behöva 

lida på ett mångdimensionellt sätt. Även eftersom de var 

rädda att inte kunna få hjälp av sjukvården när de led svårt. 

Döden sågs som ett bättre alternativ än meningslöst lidande 

och vissa ansåg det vara orättvist att djur som katter och 

hundar får dödshjälp när de lider, men inte människor. 
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#6 

Lavery, J.V., 

Boyle, J., 

Dickens, B.M., 

Maclean, H., 

& Singer, P.A. 

Origins of the 

desire for 

euthanasia and 

assisted suicide in 

people with HIV-

1 or AIDS: a 

qualitative study. 

2001, Kanada, 

The Lancet 

Att undersöka 

varför patienter 

med hiv eller aids 

önskar dödshjälp. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 32 patienter med hiv eller aids. 

Datainsamling: Djupgående intervjuer 

ansikte mot ansikte. 

Analys: Grundad teori. 

Deltagarna önskade dödshjälp främst på grund av 

nedbrytning relaterat till besvärande symtom och förlust av 

sina funktioner. Även på grund av förlusten av att vara en 

del av samhället eftersom sjukdomen gjorde det svårt att 

skaffa och behålla nära relationer. Dödshjälp sågs som ett 

medel för att begränsa förlusten av sig själv och få dö med 

värdighet och bestämma själv när döden ska inträffa. 

#7 

Mak, Y.Y.W., 

& Elwyn, G. 

Voices of the 

terminally ill: 

uncovering the 

meaning of desire 

for euthanasia. 

2005, Kina, 

Palliative 

Medicine. 

Att utforska och få 

en förståelse för 

varför patienter 

med avancerad 

cancer uttrycker en 

önskan om att få 

dödshjälp.  

Design: Kvalitativ. 

Urval: Sex patienter som uttryckt önskan om 

dödshjälp eller bett sin läkare om hjälp med att 

få avsluta livet. 

Datainsamling: Djupgående ostrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Hermeneutiskt struktur genom 

transkribering, kontinuerlig reflektion och 

slutligen presentera en övergripande tolkning. 

Anledningen för önskan om dödshjälp kan vara kopplad till 

fysisk eller psykosocial oro relaterat till sjukdomen, men 

även till existentiella dimensioner. Exempelvis kan förfrågan 

om dödshjälp bero på att det känns hopplöst att ha en 

obotbar sjukdom och livet själv kan kännas värre än döden. 

Att behöva lida och även se sina närstående lida och känna 

sig som en börda kan också vara orsaker till en 

dödshjälpsönskan. 

#8 

Ohnsorge, K., 

Gudat, H., & 

Rehmann-

Sutter, C. 

What a wish to 

die can mean: 

reasons, meanings 

and functions of 

wishes to die, 

reported from 30 

qualitative case 

studies of 

2014, 

Schweiz, 

BMC 

Palliative care. 

Att utforska olika 

anledningar och 

förklaringar till att 

patienter uttrycker 

eller upplever en 

önskan om att dö. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 30 terminalt sjuka patienter med cancer 

och deras vårdgivare och anhöriga. 

Datainsamling: 116 semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Grundad teori och tolkande 

fenomenologi. 

Anledningar till önskan om att få dödshjälp kan vara fysiska, 

psykiska eller sociala smärtor och lidande. Fysiska smärtor 

var till exempel kronisk smärta, illamående eller 

inkontinens. Psykiska var exempelvis ångest och förlust av 

hopp. En stor social anledning för att önska dödshjälp var för 

att sluta uppleva sig vara en börda för närstående eller på 

grund av ensamhet. 



 
 

35 (35) 
 

 

terminally ill 

cancer patients in 

palliative care. 

#9 

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. 

Att undersöka 

varför patienter 

med terminala 

sjukdomar önskar 

dödshjälp i ett land 

där detta inte är 

tillåtet. 

Design: Kvalitativ. En modifierad form av 

grundad teori. 

Urval: 12 patienter från tre olika palliativa 

avdelningar som uttryckt en önskan om att få 

dödshjälp. 

Datainsamling: Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Analys: MaxQDA och memorerande 

uttalanden som var av betydelse användes som 

kodning. 

Anledningarna till önskan om dödshjälp var bland annat 

önskan om att få bestämma själv, autonomi sågs som något 

viktigt i livets slutskede. Vissa ville dö tidigare för att slippa 

smärtor och lidande på grund av sjukdomen samt för att få 

dö med värdighet.  Några önskade dödshjälp eftersom de 

upplevde att de inte var samma person som tidigare och 

därmed var livet inte värt något längre.  

#10 

Schroepfer, 

T.A. 

Critical Events in 

the Dying 

Process: The 

Potential 

for Physical and 

Psychosocial 

Suffering. 

2007, USA, 

Journal Of 

Palliative 

Medicine. 

Att få förståelse för 

vilka händelser i 

dödsprocessen som 

har förmåga att ge 

upphov till att 

patienter lider så 

mycket att de 

överväger eller ber 

om dödshjälp. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 96 terminalt sjuka äldre patienter. 

Datainsamling: Ansikte mot ansikte 

intervjuer. 

Analys: Data från intervjuerna analyserades 

och kategoriserades. 

En önskan om dödshjälp kunde uttryckas när patienter fått 

veta att de har en terminal sjukdom och speciellt om läkaren 

berättar det på ett okänsligt sätt. Även att ha outhärdliga 

fysisk smärtor på grund av sjukdomen var något som kunde 

frambringa en önskan om dödshjälp samt rädslan för 

framtida smärtor och att uppleva sig som en börda för sina 

närstående. Många ville även undvika onödigt lidande. 

 


