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Sammanfattning 

Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. 

Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. 

Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i 

omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att 

förhålla sig till. Sjuksköterskor konfronteras med patienters önskan om att 

få dö vilket kräver reflektion kring sin egen attityd.  

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors attityder till eutanasi. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

hämtades från PubMed och Cinahl Complete. Elva artiklar använder en 

kvantitativ metod medan en artikel använder en kvalitativ metod.  

Resultat: Sju studier visar en övervägande positiv attityd till eutanasi. Fyra studier 

visar en övervägande negativ attityd. En studie visar inget tydligt 

ställningstagande. Fler sjuksköterskor kan tänka sig ta emot eutanasi än 

som kan acceptera att en familjemedlem tar emot eutanasi. Sjuksköterskor 

inom palliativ vård är generellt större motståndare till eutanasi. Viktiga 

faktorer till attityderna är religion, sjuksköterskans vårdområde, ålder och 

tilltron till medicinsk forskning.  

Diskussion: Metoden diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter. Resultatet 

diskuteras utifrån Madeleine Leiningers omvårdnadsteori, tidigare 

forskning samt etisk litteratur. Resultatdiskussionen tar upp religionens, 

etikens och kulturens påverkan på attityderna. Variationer i attityder i 

länder där det är lagligt respektive olagligt diskuteras. Sjuksköterskors 

förhållningssätt till eutanasiprocessen och hur attityderna påverkar arbetet 

tas upp. Palliativ sedering som alternativ till eutanasi diskuteras utifrån ett 

utilitaristiskt perspektiv. 

Nyckelord: Eutanasi, sjuksköterskor, attityder, palliativ vård, etik 

 



 
 

 
 

 

   
 

Abstract 

Background: Euthanasia seems incompatible with the nurse’s profession for many. 

The issue of euthanasia is handled differently depending on the 

country's legislation. Nurses meet severely ill patients and play a key 

role during end of life care. All nurses have their code of ethics to 

relate to. Nurses are confronted with patients’ desire to die, which 

requires reflection about their own attitude. 

Aim: The aim was to investigate nurses’ attitudes towards euthanasia. 

Method: A literature review based on 12 scientific articles. The articles were 

collected from PubMed and Cinahl Complete. Eleven articles use a 

quantitative method while one uses a qualitative method. 

Results: Seven studies show a mostly positive attitude towards euthanasia. 

Four studies show a mostly negative attitude. One study shows no 

clear position. More nurses are willing to receive euthanasia than to 

accept euthanasia for a family member. Nurses in palliative care are 

in general more negative to euthanasia. Important factors for attitudes 

are religion, the nurse's field of care, age and confidence in medical 

research. 

Discussion: The method is discussed based on its strengths and weaknesses. The 

result is discussed based on Madeleine Leininger's nursing theory, 

previous research and ethical literature. The outcome discussion 

addresses the influence of religion, ethics and culture on the attitudes. 

Variations in attitudes in countries where it is legal, or illegal are 

discussed. Nurse’s approach to the euthanasia process and how 

attitudes affect the work are addressed. Palliative sedation as an 

alternative to euthanasia is discussed from a utilitarian perspective. 

Keywords: Euthanasia, nurses’, attitudes, palliative care, ethics 
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1. Inledning 

Eutanasi och sjuksköterskans profession kan tyckas oförenliga med varandra för många. 

Frågan hanteras olika beroende på vilket land det handlar om. I många länder är eutanasi 

olaglig, i andra är det lagligt inom vissa ramar och finns tillsammans med palliativ vård. 

Sjuksköterskor arbetar nära patienterna och har en nyckelroll i livets slutskede både gällande 

omvårdnad och medicinsk hantering. De har nära kontakt både med patienter och anhöriga. 

Under åren har debatten kring eutanasi blivit starkare i många länder. Det är anledningen till 

att vi undrar över attityden hos sjuksköterskor, både i länder där eutanasi är lagligt och i 

länder där det är olagligt. Vi är nyfikna på vilka faktorer som spelar in hos sjuksköterskor som 

är antingen positiva eller negativa till eutanasi. Även om sjuksköterskan inte arbetar i ett land 

där eutanasi är lagligt är det bra att ha vetskap om andras attityd till eutanasi för att skapa 

underlag till egna reflektioner. Som yrkesverksam legitimerad sjuksköterska kommer vi inom 

vården att möta svårt sjuka patienter, och då är det inte ovanligt att konfronteras med frågor 

och funderingar av anhöriga och patienter som har en önskan att få dö på sina egna villkor. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Eutanasi  

Eutanasi härstammar från grekiskan och skulle kunna översättas till “god död” då eu- betyder 

gott/väl och thanatos betyder död (Malmquist, u.å.). Begreppets ursprungliga betydelse är en 

lugn och smärtfri död utan plågor. 

Dödshjälp är ett övergripande begrepp som innebär att avsiktligt utföra en handling som 

orsakar en patients död efter att patienten själv uttryckligen begärt det (Statens Medicinsk-

Etiska Råd, 2017). En form av dödshjälp är eutanasi som innebär att någon annan än 

patienten utför den dödliga handlingen, vanligtvis en läkare. Under åren har det förekommit 

många termer i debatten om eutanasi vilket har skapat förvirring. Författarna har därför valt 

att hålla sig till begreppet eutanasi med ovanstående definition enligt Statens medicinsk-etiska 

råd (Smer). Läkarassisterad suicid eller assisterat döende är ett begrepp som ofta 

förekommer i vetenskapliga artiklar och är en form av dödshjälp som innebär att patienten 

själv utför den dödliga handlingen efter att ha fått det dödliga läkemedlet förskrivet av en 

läkare. Läkarassisterad suicid är därmed inte att betraktas som eutanasi. Passiva metoder, som 

att avstå från livsuppehållande behandling, vilket enligt Smer (2017) inte är eutanasi, kommer 

inte att tas upp i resultatet. Dessa åtgärder kallas även passiv eutanasi men bör egentligen inte 

kallas eutanasi då patienten i slutändan dör av sin egen sjukdom (Malmquist & Zander, u.å.).  
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Ett begrepp som också förekommer är frivillig eutanasi (voluntary euthanasia) vilket 

innebär att patienten som begär eutanasi är beslutskompetent (Smith, 2012). Att vara 

beslutskompetent betyder att patienten måste kunna ta till sig all nödvändig information för 

att kunna fatta ett genomtänkt beslut och att patienten förstår konsekvenserna av sitt beslut 

(Smer, 2017). Ofrivillig eutanasi (involuntary euthanasi) innebär tvärtom att patienten i fråga 

är beslutskompetent men att någon annan trots det tar beslutet om eutanasi utan patientens 

samtycke (Smith, 2012). Hos en patient som är medvetslös eller av annan anledning varken 

kan motsäga sig eller begära eutanasi så benämns istället eutanasi som icke-frivillig (non-

voluntary euthanasia) (Smith, 2012).  

 

2.2 Lagstiftningen i olika länder 

Länder där eutanasi respektive läkarassisterad suicid är legalt använder olika modeller av 

eutanasi och läkarassisterad suicid (Smer, 2017). Oregonmodellen samt Beneluxmodellen är 

vanligast förekommande. Beneluxmodellen, som tillämpas i Nederländerna, Belgien och 

Luxemburg, utgår från att patienten behöver uppleva fysiskt eller psykiskt lidande som inte 

går att lindra på något annat sätt för att bli beviljad eutanasi. Både läkarassisterad suicid och 

eutanasi är lagligt, även när patienten inte är i livets slutskede. I både Nederländerna och 

Belgien legaliserades eutanasi och läkarassisterad suicid 2002. Läkare är den enda yrkesgrupp 

som har lagligt stöd att utföra eutanasi. Vissa kriterier för korrekt vård måste uppfyllas i 

samband med eutanasi vilket efter genomförandet granskas av rättsläkare och regionala 

granskningskommittéer (Smer, 2017). Kriterierna innebär bland annat att det ska säkerställas 

att patientens beslut är frivilligt och noga övervägt och att patientens lidande är outhärdligt 

utan förbättringsutsikter. Vidare ska patienten vara informerad om sin sjukdomsprognos och 

läkaren ska i samråd med patienten kommit fram till att det inte finns ett rimligare alternativ. 

Minst en annan oberoende läkare ska ha bedömt patienten och skriftligen intygat att 

ovanstående kriterier är uppfyllda. Genomförandet av eutanasi och läkarassisterad suicid ska 

ske i enlighet med medicinsk god vård. Även minderåriga från 12 års ålder kan få eutanasi på 

egen begäran i Nederländerna (Smer, 2017). Däremot får det endast ske med föräldrarnas 

samtycke fram till 16 år och i samråd med föräldrarna mellan 16 och 18 år och de måste anses 

var tillräckligt mogna för att ta ett sådant beslut. Eutanasi får även ges om personen har en 

demenssjukdom eller av annan orsak inte längre är beslutskompetent om denne har yttrat en 

önskan att få eutanasi vid ett sådant tillstånd i ett skriftligt förhandsdirektiv när hen 

fortfarande var beslutskompetent (Smer, 2017).  
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Regleringen av eutanasi och läkarassisterad suicid i Belgien är snarlik den nederländska 

(Smer, 2017). En skillnad är att begäran ska ha uttryckts skriftligen och att lagstiftningen är 

tydligare, mer detaljerad och i visst avseende har strängare villkor. Sedan 2014 kan omyndiga 

personer få eutanasi i Belgien, vilket inte är tillåtet i Luxemburg. I Luxemburg legaliserades 

eutanasi och läkarassisterad suicid 2009. I övrigt liknar lagen den belgiska. I Beneluxländerna 

ingår eutanasi och läkarassisterad suicid i sjukvårdsystemet. Oregonmodellen, som bifölls i 

amerikanska delstaten Oregon 1997 efter en folkomröstning, kräver att överlevnaden är 

beräknad till högst sex månader men har inget krav på ett upplevt lidande (Sevéus, 2016). 

Läkarassisterad suicid är lagligt medan eutanasi är olagligt. Patienten ska vara myndig och 

beslutskompetent. Läkaren ska informera om sjukdomsdiagnos och prognos, riskerna med att 

ta de dödliga läkemedlen samt väntat resultat. Även information om övriga alternativ ska ges, 

bland annat kring palliativ vård och smärtlindring. Mellan 2009 och 2017 införde delstaterna 

Washington, Vermont, Colorado, Kalifornien och Washington D.C. Oregonmodellen (Smer, 

2017). 

Exempel på länder där både läkarassisterad suicid och eutanasi är lagliga, då endast när 

patienten är obotlig sjuk, är Kanada och Colombia (Smer, 2017). Kanada är det enda landet 

där sjuksköterskor med avancerad specialistutbildning, så kallade nurse practitioners, får ge 

eutanasi. I Kanada ingår eutanasi och läkarassisterad suicid i sjukvårdssystemet och 

legaliserades 2016. I Colombia legaliserades det 2015. I båda länderna ska patienten vara 

myndig, beslutskompetent och tydligt och vid upprepade tillfällen ha uttryckt vilja att få 

eutanasi alternativt läkarassisterad suicid. I Kanada behöver begäran även göras skriftligt. 

Innan tillämpning måste det säkerställas att patienten har informerats om och fått tillgång till 

palliativ vård. I Schweiz är läkarassisterad suicid lagligt, men inte eutanasi. Begäran 

accepteras även när patienten inte är nära döden. Det är förbjudet att genomföra på sjukhusen 

och de flesta vårdhem förbjuder sin personal att delta. Sedan 1980-talet finns 

eutanasisorganisationer med anslutna läkare, såsom Exit och senare Dignitas, som erbjuder 

läkarassisterad suicid. Dignitas tar även emot icke-schweiziska medborgare så länge de har 

medlemskap i organisationen, vilket är ett krav. Inget av de länder som tillåter eutanasi 

och/eller läkarassisterad suicid tvingar läkare eller annan vårdpersonal att delta (Smer, 2017). 

I Sverige är eutanasi olagligt även om det sker med patientens samtycke (Smer, 2017). 

Medhjälp till suicid är däremot inte brottsligt. Det ställs krav på vårdpersonal och läkare att ge 

omsorgsfull och sakkunnig vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Läkarassisterad suicid anses inte uppfylla dessa krav. Läkare som deltar i läkarassisterad 

suicid riskerar att förlora sin legitimation. Flera åtgärder som sker i livets slutskede ses 
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däremot inte som eutanasi. Ett exempel är att avsluta eller inte påbörja en livsuppehållande 

behandling om den inte är till gagn för patienten eller om patienten nekat behandling. Inte 

heller behandling för att lindra symtom som kan förkorta livet eller att ge palliativ sedering, 

där patientens medvetandegrad sänks med lugnande och ångestdämpande läkemedel med 

målet att ta bort upplevda symtom, ses som eutanasi (Smer, 2017). 

 

2.3 Attityd 

Med begreppet attityd avses i denna uppsats en bestående inställning uppbyggd genom 

erfarenhet som visar sig genom ett ställningstagande för eller emot något (Rosén, u.å.). 

Attityder består av tre komponenter, den kognitiva, den affektiva och den intentionella 

komponenten. Dessa komponenter innebär vad en person tror eller vet om något, hur starkt ett 

ställningstagande är för eller emot något och huruvida en person skulle skrida till handling 

avseende objektet hen har en attityd till.  

Människors attityder speglar hur komplext det är att ta ställning till begreppet eutanasi, 

vilket syns nedan i litteraturgenomgången över patienters och läkarstudenters inställning.  

 

2.4 Patienters och läkarstudenters syn  

En norsk studie som undersökte inställningen till eutanasi och läkarassisterad suicid hos svårt 

sjuka patienter med cancer visade att patienter med en positiv inställning till eutanasi inte 

nödvändigtvis ville ha den möjligheten själva (Johansen, 2005). De främsta orsakerna som 

nämns för en eventuell önskan om eutanasi var rädsla för framtida smärtor och en plågsam 

död, oro för minskad livskvalitet och brist på hopp. Patienternas önskningar om eutanasi var 

skiftande över tid, inte konstant, och kunde ses mer som en ambivalent och fluktuerande 

mental lösning för framtiden. 

I en studie av Karlsson, Milberg och Strang (2012) uttryckte majoriteten av patienterna 

med cancer en osäkerhet kring sin inställning till eutanasi. Angående legalisering av eutanasi 

tyckte patienterna att det antingen ökade deras autonomi genom att tillföra dem makt eller att 

det minskade deras autonomi genom att öka vårdpersonalens medicinska makt, vilket kunde 

upplevas som skrämmande på grund av en beroendeställning och olika nivåer av förtroende 

till andras avsikter bland informanterna. 

Stronegger, Schmölzer, Rásky och Freidl (2010) visade i sin studie att attityden kring 

eutanasi hos österrikiska läkarstudenter inte gick att koppla till vare sig ålder eller kön. En 

signifikant skillnad som sågs var deras förändrade syn på eutanasi under studiens tre faser 

mellan 2001 och 2009, där antalet studenter som var positiva till aktiv eutanasi ökade under 
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andra och tredje fasen. Orsaken till detta ansågs vara att attityderna förändrades på så sätt att 

medicinsk-etiska betänkligheter angående själva eutanasiprocessen och läkarens roll i denna 

stod mer och mer tillbaka till förmån för respekten för patientens autonomi. 

I studien av Wilson et al. (2007) undersöktes attityden inför legalisering av eutanasi 

och/eller läkarassisterad suicid hos palliativa patienter bosatta i Kanada. Resultaten visade att 

majoriteten av patienterna var positiva inför införandet av eutanasi. Faktorer som spelade roll 

för deras inställning till eutanasi var sociala samt psykologiska symtom, oro, fysisk samt 

psykisk status. Religiösa övertygelser hade även stor betydelse för deras inställning gentemot 

eutanasi och läkarassisterad suicid. 

Güell, Ramos, Zertuche och Pacual (2014) undersökte förekomsten av uttalanden om en 

önskan att dö på en palliativ avdelning i Barcelona med cancersjuka patienter. I denna önskan 

inkluderades såväl en önskan att döden ska komma snart eller påskyndas och en önskan om 

att få eutanasi. Studien undersökte också om det fanns skillnader mellan patienter som 

önskade att dö och de som önskade eutanasi. Det inkluderades bara patienter som spontant 

hade yttrat en önskan att få dö eller att få eutanasi till någon i vårdpersonalen. Forskarnas 

resultat visade att 69 av 701 deltagare yttrade en önskan att dö under perioden studien pågick, 

varav 51 patienter önskade att dö och 18 patienter önskade att få eutanasi. En stor majoritet av 

patienterna höll fast vid sina uttalandet fram till döden, två patienter som tidigare uppgav en 

önskan att dö uttalade senare en önskan att få eutanasi. Den enskilt vanligaste orsaken till en 

önskan att dö eller få eutanasi var fysisk smärta, även om de flesta orsakerna som uppgavs var 

av icke-fysisk karaktär. Patienter i gruppen som önskade eutanasi ansåg sig vara mindre 

religiösa eller spirituella, hade ofta större insikt i sin sjukdom och fler av dem önskade 

palliativ sedering. Studien kom även fram till att spirituella och emotionella problem behövde 

tas hänsyn till när patienter besvarar frågor om döden.  

 

2.5 Eutanasidebatten i Sverige  

Det är en delad och näst intill obefintlig debatt kring eutanasi i Sverige där de åsikter som 

finns går åt olika håll (Smer, 2017). Politiskt så finns det få representanter som vill ta upp 

frågan. Hittills har alla motioner som lagts upp i riksdagen fått avslag. När Miljöpartiet ville 

tillsätta en utredning kring eutanasi svarade den dåvarande socialministern att han inte var 

beredd att göra en sådan utredning. Motiveringen var att oro finns från personer med 

funktionsnedsättningar samt att läkarkåren generellt är negativt inställd. 

 Åsikterna hos olika organisationer går mycket isär. Riksföreningen Rätten till en värdig 

död (RTVD) har drivit frågan om legalisering sedan den bildades 1974 (RTVD, 2016). De är 
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etiskt för eutanasi men har utifrån svensk strafflagstiftning, som inte kriminaliserar medhjälp 

till suicid, endast tagit ställning för Oregonmodellen, det vill säga läkarassisterad suicid. Inom 

organisationer för personer med funktionsnedsättning är en majoritet negativt inställda till 

eutanasi (Smer, 2017). Nätverket mot cancer har inte tagit ställning i frågan om eutanasi och 

flera medlemsförbund ser hellre att den palliativa vården utvecklas, även om de anser att 

frågan om eutanasi är viktig att diskutera. Oro kring hur detta skulle påverka synen på 

människovärdet och personer med funktionsnedsättning finns. Nätverket mot cancer och 

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, tar ställning emot eutanasi på grund av 

denna oro. Religiösa organisationer är generellt negativt inställda till utövandet av eutanasi. 

Katolska kyrkan tar helt avstånd från eutanasi och många mindre organisationer och 

trossamfund har öppet gått ut och debatterat emot en legalisering. 

Allmänheten är i stor utsträckning positiva till utövandet av eutanasi (Smer, 2017). Denna 

slutsats har dragits efter att ha tittat på resultatet i fem olika studier som går tillbaka till 2007 

där samtliga haft en positiv majoritet. Det är inte bara i Sverige som stödet för eutanasi ökat 

utan en generell ökning av positiva attityder hos befolkningen kan ses i flera europeiska 

länder. 

Sveriges läkarförbund (u.å.) har tydliga etiska riktlinjer som till exempel att en läkare inte 

får handla på ett sätt som kan påskynda döendeprocessen hos en patient. Läkarna har trots 

dessa etiska riktlinjer visat sig ha delade åsikter om läkarassisterad suicid enligt en 

enkätundersökning som gjordes 2007 (Smer, 2017). En tredjedel av 877 läkare kunde tänka 

sig läkarassisterad suicid under förutsättning att patienten hade en sjukdom med dödlig 

utgång, är beslutskompetent, inte utsattes för påtryckning, att vårdrelationen varat över längre 

tid, att det är lagligt och att patienten utsattes för ett för patienten outhärdligt lidande. Det var 

39% som svarade att de inte kunde acceptera det och 25% som var osäkra. De olika 

läkarförbunden skiljer sig i åsikterna då Läkaresällskapet anser att det främst är en 

medborgarfråga medan Läkarförbundet tagit ställning emot med bland annat motiveringen att 

det skulle kunna leda till minskat förtroende för vården. Svensk sjuksköterskeförening samt 

motsvarande föreningar i övriga nordiska länder har tagit tydligt avstånd från att 

sjuksköterskor ska närvara vid läkarassisterad suicid. Vårdförbundet vill däremot inte ta 

ställning i frågan och grundar sin ovilja till ställningstagande på det politiska klimatet där det 

inte finns intresse att lyfta frågan. De är dock tydliga med att eutanasi inte får verka som ett 

alternativ till följd av brister inom palliativ vård.  
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2.6 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt sjuksköterskornas etiska kod (ICN, 2012) har sjuksköterskan ansvar att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden ska ske med respekt för 

patientens autonomi, mänskliga rättigheter och människors vanor, värderingar och tro. 

Sjuksköterskan ansvarar för patientsäkerhet och att patienter får korrekt och tillräcklig samt 

individ- och kulturellt anpassad information som bas för informerat samtycke till vård- och 

behandlingsinsatser. Respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet är 

professionella värden sjuksköterskan ska bära med sig. 

Sjuksköterskan ansvarar för och leder arbetet med patientens omvårdnad, vilket ska ske 

självständigt, i team och i samverkan med patient och närstående med patientens individuella 

behov i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I en god omvårdnad ingår även att 

främja patientens välbefinnande och öka dennes livskvalitet trots sjukdom och fram till 

döden. Det innebär att även omvårdnad av svårt sjuka patienter nära döden ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområde, vilket ofta sker inom palliativ vård. Enligt 

Världshälsoorganisationens definition (WHO, 2018) innebär palliativ vård att ge ökad 

livskvalitet till såväl patient och anhöriga genom förebyggande och lindrande av lidande. 

Detta sker genom tidig upptäckt och behandling av fysiska besvär såsom smärta samt 

psykosociala och andliga behov som kan uppstå i samband med en dödlig sjukdom. Palliativ 

vård ska vara personcentrerad och ha en helhetssyn på patienten. Döden ska varken påskyndas 

eller fördröjas eftersom den ses som en normal process. Stöd ska ges till patienter för att 

kunna leva så aktivt som möjligt fram till döden. Livet ska bekräftas och genom främjande av 

livskvaliteten ska sjukdomsförloppet påverkas positivt. 

 

2.7 Problemformulering 

Sjuksköterskor kan konfronteras med patientens önskan om eutanasi oavsett om eutanasi är 

lagligt eller olagligt i ett land vilket bör hanteras på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. I 

länder där det är olagligt behöver sjuksköterskor inte ta ställning till frågan på samma sätt. 

Genom att undersöka detta ur sjuksköterskans perspektiv kan det ge kunskap om faktorerna 

som påverkar sjuksköterskans attityder och perspektiv samt hur det försvårar eller underlättar 

sjuksköterskans roll. 

 

3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors attityder till eutanasi. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har valt att använda Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad 

eftersom den ansågs lämpligt. 

Leininger menar att vi socialiseras in i en kultur som vi tar som sanningsenligt. Den blir 

normgivande och begränsar oss därmed i vårt handlande att hitta lösningar på problem 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskan behöver därför inte bara ha kunskap om 

andra kulturer, så kallat kulturkompetens, utan även förhålla sig kritisk till sin egen kultur för 

att kunna ifrågasätta och se saker och ting ur ett annat perspektiv för att kunna ge en mer 

individanpassad vård.  

Enligt Leininger (2002) är kulturen en kraftfull och omfattande konstruktion som påverkar 

och formar det sättet människor känner sin värld, sitt liv och utvecklar modeller för att fatta 

beslut som hänför sig till deras livsvärld. Kulturen är en så integrerad del av vårt sätt att leva, 

handla och fatta beslut att vi sällan stannar upp för att tänka på det som kultur. Kultur har 

många dolda och inbyggda direktiv såsom regler för uppförande, tro, ritualer och moralisk-

etiska beslut som ger livet mening och ett syfte. Kultur influerar val och handlingar på ett 

specifikt sätt såsom vad en väljer att äta, hur en sover, förbereder mat och även när en blir 

sjuk eller dör. Enligt Leininger (2002) är ett centralt och viktigt tema i transkulturell 

omvårdnad fokuseringen på mänsklig omsorg och uttryck av omsorg, värderingar, mönster, 

symboler och kulturella bruk. Mänsklig omsorg är väsentlig för hälsan och välbefinnandet 

och det centrala i omvårdnaden. Sjuksköterskor bör ha kännedom om sitt eget kulturella arv i 

omsorgsarbetet och om sina förutfattade meningar, tro och fördomar för att kunna arbeta 

effektivt med patienter. 

Ett av begreppen som Leininger använder är miljömässiga sammanhang (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Vi som människor kan endast förstå andra individer i relation till det 

kulturella sammanhang vi bär med oss. I detta kulturella sammanhang så räknas alla de 

situationer, händelser och erfarenheter som format oss. Vi tolkar omvärlden utifrån de 

sociokulturella, andliga och geografiska platser som format oss och vår omgivning. 

Leiningers teori används i resultatdiskussionen för att undersöka vilka kulturella faktorer 

som påverkar sjuksköterskornas attityder till eutanasi. 

 

5. Metod 

Som metod användes en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) för att få en översikt av 

forskningsläget och skapa kunskap inom det valda problemområdet, hur sjuksköterskors 

attityder till eutanasi ser ut i olika länder.  
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5.1 Datainsamling 

Sökningar som resulterade i ett urval av resultatartiklar gjordes i databaserna Cinahl Complete 

och PubMed. Sökord som användes var euthanasia, active euthanasia, nurse, attitude, 

palliative och active som kombinerades med “AND”, sökord som opinion, perspective och 

perception gav inga nya träffar utöver. Inga fritextsökningar genomfördes utan endast 

ämnesordsökningar. Sökmatrisen redovisas i bilaga 1. Inklusionskriterier var peer reviewed 

för att säkerställa att artiklarna var vetenskaplig granskade av en oberoende utomstående part. 

Engelska valdes som språk så att båda författare hade samma förutsättningar att förstå 

innehållet. Eftersom PubMed inte har peer reviewed som möjligt inklusionskriterium valde 

författarna att kontrollera i andra databaser som hade denna funktion om artiklarna som 

hittades i PubMed var granskade. Till en början begränsades sökningarna till att artiklarna inte 

får vara äldre än tio år. Detta behövde dock utökas till artiklar från och med nu till år 1998 för 

att kunna hitta tillräckligt med material. Vid dessa sökningar framkom ytterligare tre artiklar. 

 

5.2 Urval 

När artiklar hade identifierats så lästes titeln först igenom innan abstraktet granskades. Ett så 

kallat helikopterperspektiv enligt Friberg (2012) användes för att skapa en bild av studiernas 

karaktär såsom kvalitativ eller kvantitativ, typ av deltagare, typ av metod samt om de svarar 

på syftet, genom läsning av abstraktet. I de fall då titeln och abstraktet innehöll relevant 

information granskades artikeln i sin helhet. Exklusionskriterier var översiktsartiklar, reviews, 

artiklar som endast handlade om passiv eutanasi och läkarassisterad suicid, artiklar som 

fokuserade mer på läkares, anhörigas och patienters eller samhällets attityder än på 

sjuksköterskors samt artiklar som endast handlade om hur sjuksköterskor ser på sin roll i 

eutanasiprocessen. Även artiklar som refererade till lobbyorganisationer istället för 

vetenskapligt tillförlitliga källor exkluderades. I urvalet ingick artiklar från hela världen för att 

få mer material och ett bredare perspektiv på ämnet eutanasi. 

En kvalitetsgranskning gjordes av artiklarna för att säkerställa att de uppfyller de krav som 

ställs genom att ställa frågor kring tydlighet i formuleringen av problemområdet och syftet, 

hur metoden är beskriven, hur data har analyserats, vad resultatet visar och hur det har tolkats 

av författarna (Friberg, 2012).  

För resultatet valdes 12 artiklar som sammanfattades i matrisen över urval av 

resultatartiklar (se bilaga 2), varav en med kvalitativ design och 11 med kvantitativ design. 
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Endast en kvalitativ artikel identifierades. Vidare granskades närmare hur de olika studierna 

definierade eutanasi.  

 

5.3 Analys 

Artiklarna analyserades i flera steg enligt Friberg (2012) genom att identifiera likheter och 

skillnader efter ingående läsning för en bättre förståelse av samband och innehållet och för att 

säkerställa att de i första urvalet valda artiklarna var användbara för litteraturöversikten. 

Under analysprocessen skrevs de valda artiklar ut och lästes enskilt av båda författare för en 

djupare förståelse och för att sedan kunna diskutera innehållet. Som översättningsverktyg från 

engelskan användes ordböcker, Google Translate och www.ord.se. Författarna sammanfattade 

artiklarna även i ett separat dokument och gjorde en sammanställning med bland annat 

artiklarnas årtal, land, om eutanasi är lagligt i landet eller inte och om studiens deltagare är 

övervägande positiv eller negativ till eutanasi eller om det inte finns en tydlig majoritet för 

eller emot. Detta gjordes för att få en bättre överblick och kunna påbörja arbetet med att 

sortera artiklarna i olika grupper. Resultaten i artiklarna som besvarade syftet sorterades i 

olika kategorier. Detta gjordes genom att inledningsvis färga olika teman med olika färger. 

Teman som återkom i alla artiklar och som svarade syftet var positiva och negativa attityder 

till eutanasi samt i en studie ingen tydlig majoritet för eller emot. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som görs inför och under skrivandet innebär bland annat 

att författarna bör reflektera kring vilka värderingar samt förförståelse de bär med sig 

beträffande det valda problemområdet (Kjellström, 2012). Vidare är det viktigt att kunna 

tillämpa och beakta etiska principer såsom att deltagarna i en studie har rätt till anonymitet, att 

deltagandet är frivilligt och att det sker efter informerat samtycke. Helsingforsdeklarationen, 

den viktigaste internationella etiska riktlinjen inom medicinsk forskning, fastslår att forskning 

alltid bör granskas etisk av oberoende personer. Den ska även säkerställa att behovet av ny 

kunskap och den deltagande individens intressen och hälsa balanseras. Artiklarna som 

användes i arbetet skulle i möjligaste mån vara etisk godkända enligt gällande etiska riktlinjer 

vilket ska framgå i artikeln. Endast artiklar som var peer-reviewed skulle användas för ökad 

kvalité. Urvalet av artiklar skulle inte styras av författarnas personliga åsikter i ämnet för att 

undvika att endast artiklar som stödjer den egna uppfattningen väljs (Friberg, 2012). Båda 

författare läste och granskade alla artiklar som användes för att undvika felöversättningar och 

att personlig förförståelse av ämnet påverkar resultatet av skrivandet (Kjellström, 2012). 

http://www.ord.se/
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7. Resultat 

I resultatet ingick 12 vetenskapliga artiklar från tio länder. Begreppet eutanasi definierades 

inte enhetlig i studierna, likaså var enkäterna olika utformade. Sex studier definierade eutanasi 

enligt Smer (2017), som att avsiktligt avsluta en patients liv genom ett dödligt läkemedel på 

dennes begäran (Gielen, van den Branden, van Iersel & Broeckaert, 2009; Naseh, Rafiei & 

Heidari, 2015; Verpoort, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2004; Inghelbrecht, Bilsen, 

Mortier & Deliens, 2009; Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi, Laitila, Ryynänen & Pietilä, 

2017; Tamayo-Velázquez, Símon-Lorda & Cruz-Piqueras, 2012) medan tre studier inte 

förtydligade att det ska ske på patientens begäran (Kranidiotis, Ropa, Mprianas, Kyprianou & 

Nanas, 2015; Ay & Öz, 2018; Bendiane, Bouhnik, Galinier, Favre, Obadia & Peretti-Watel, 

2009). En studie definierade eutanasi som att på patientens begäran hjälpa patienten att dö, 

aktiv eutanasi som att läkaren på patientens begäran ger en dödlig dos läkemedel som leder 

till döden, passiv eutanasi som att inte förlänga en patients liv och assisterat döende som att 

med läkares hjälp begå självmord (Kumaş, Öztunç & Alparslan, 2007). En studie inkluderade 

även läkarassisterad suicid i begreppet eutanasi (Kitchener, 1998) medan en annan studie inte 

gav någon definition (Brzostek, Dekkers, Zalewski, Januszewska & Górkiewicz, 2008). 

Följande kategorier hittades: Övervägande positiva, Övervägande negativa, Alternativa 

möjligheter, Kunskap och Religionens påverkan. Valet av de två första kategorierna grundar 

sig i att studierna visade på att en majoritet av deltagarna hade liknande attityder åt antingen 

det positiva eller negativa hållet. 

 

7.1 Övervägande positiva  

I studier från Finland, Belgien, Turkiet som även förekommer under övervägande negativa 

attityder, Spanien, Grekland och Australien framgick att sjuksköterskorna hade en 

övervägande positiv inställning till eutanasi (Terkamo-Moisio et al., 2017; Inghelbrecht et al., 

2009; Gielen et al., 2009; Ay & Öz, 2018; Tamayo-Velázquez et al., 2012; Kranidiotis et al., 

2015; Kitchener, 1998). I alla dessa länder utom Belgien var eutanasi olagligt när studierna 

genomfördes. Alla studier genomfördes i form av enkäter. 

 Två studier från Belgien visade att stödet för eutanasi är stor bland sjuksköterskor med 

92% majoritet om det rör obotligt sjuka patienter med extrem okontrollerbar smärta 

(Inghelbrecht et al., 2009) och med 78% förespråkare i en studie som gjordes bland 

sjuksköterskor inom palliativ vård (Gielen et al., 2009). Störst stöd för legalisering av eutanasi 

i ett land där det är olagligt gav sjuksköterskor i en finsk studie (74%) (Terkamo-Moisio et al., 

https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.researchgate.net/profile/Guersel_Oztunc
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2017). I Finland ansåg 62% att landet skulle tjäna på en lag som tillåter eutanasi och 90% 

tyckte att en person måste ha rätten att bestämma över sin egen död. Yngre sjuksköterskor och 

de med minst erfarenhet var mer positiva till eutanasi och dess legalisering än äldre. Av 

sjuksköterskorna ansåg 77% det som sannolikt att de skulle kunna önska eutanasi för sig 

själva i vissa situationer. Vilka situationer som avses togs inte upp. Även en stor majoritet 

(70%) av sjuksköterskorna i en spansk studie var positiva till eutanasi och dess legalisering 

(Tamayo-Velázquez et al., 2012) och nästan lika många (69%) var positiva till eutanasi och 

en legalisering i en studie från Australien (Kitchener, 1998). En grekisk studie gjord bland 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare visade att 64% av sjuksköterskorna stödde en 

legalisering av eutanasi men endast 26% tyckte att det var etiskt rätt (Kranidiotis et al., 2015). 

Trots sitt personliga motstånd till eutanasi, troligen baserad på deras moraliska eller religiösa 

tro, var fler positiva till en legalisering vilket kunde härledas till att en majoritet av 

sjuksköterskorna (57%) ansåg att en person ska ha rätten att bestämma över tidpunkt och sätt 

för sin egen död. I en turkisk studie ansåg 54% av sjuksköterskorna eutanasi som lämplig 

varav 34% ansåg det lämplig endast för obotlig sjuka patienter, 36% tyckte inte att eutanasi är 

lämplig för någon patient (Ay & Öz, 2018). Sjuksköterskor som ansåg eutanasi vara 

detsamma som “mord” hade en mer negativ attityd till eutanasi än de som ansåg eutanasi vara 

“rätten att dö”, “avsluta en patients liv genom andra” eller “lämplig åtgärd” (Ay & Öz, 2018). 

De som angav att “patienter begär eutanasi eftersom de inte vill vänta på döden” var mer 

positiva till eutanasi än de som menade att “patienter begär eutanasi eftersom de inte är 

religiösa”. De som tyckte att eutanasi inte var lämplig för någon patient var mer negativ till 

eutanasi än de som tyckte att det var lämplig för obotlig sjuka, hjärndöda patienter eller 

patienter som är beroende av en livsuppehållande maskin.  

I studierna frågades sjuksköterskorna om viljan att assistera om eutanasi vore lagligt 

(Kitchener, 1998; Tamayo-Velázquez et al., 2012; Kranidiotis et al., 2015). Enligt Tamayo-

Velázquez et al. (2012) kunde fler sjuksköterskor tänka sig att delta vid eutanasi (54%) än vid 

läkarassisterad suicid (47%). Kitchener (1998) kom fram till att de som var mest positiva till 

att assistera vid eutanasi om det vore lagligt i Australien var under 40, agnostiker, ateister 

eller anglikaner och arbetade inom intensivvård eller psykiatrisk vård, samt de som hade 

mindre kontakt med obotlig sjuka patienter och inget eller litet intresse av eutanasi. Minst 

positiva var sjuksköterskor som var äldre, katoliker och arbetade inom palliativ vård eller 

äldrevård samt sjuksköterskor som hade mer kontakt med obotlig sjuka. Samma mönster 

kunde ses angående acceptans för legalisering av eutanasi. Den grekiska studien visade att 
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endast 10% av sjuksköterskorna kunde tänka sig delta i eutanasi om det vore lagligt, 47% var 

negativa, resterande 43% var obeslutsamma (Kranidiotis et al., 2015).  

 

7.2 Övervägande negativa 

I studier från Turkiet, Iran, Polen och Frankrike framgick det att sjuksköterskorna hade en 

övervägande negativ inställning till eutanasi (Naseh et al., 2015; Brzostek et al., 2008; 

Bendiane et al., 2008). Eutanasi var olagligt i dessa länder när studierna genomfördes. 

Deltagarna fick fylla i enkäter med frågor, endast i en av studierna (Bendiane et al., 2009) 

användes telefonundersökning som metod.  

Studien med iranska sjuksköterskor var den med störst andel negativa attityder gentemot 

eutanasi, 57% av sjuksköterskorna uppgav att det borde vara olagligt i landet (Naseh et al., 

2015). Studien med franska sjuksköterskor var den studie med minst andel negativa attityder 

till eutanasi, 48% av sjuksköterskorna tyckte att eutanasi borde bli lagligt i landet (Bendiane 

et al., 2008). 

Frågor/påståenden kring hur deltagarna ställer sig inför att själva ta emot eutanasi ställs i 

två av studierna (Brzostek et al., 2008; Kumaş et al., 2007). I den turkiska studien framkom 

det att lika många var för som emot att själva ta emot eutanasi medan 38% var osäkra (Kumaş 

et al., 2007). Det fanns två orsaker som utmärkte sig kring varför deltagare svarade nej eller 

var osäkra kring detta påstående. Det vanligaste var religiösa övertygelser (islam) och det näst 

vanligaste handlade om möjligheten att göra medicinska framsteg. När det kommer till varför 

deltagarna var obeslutsamma till om de var för eller emot så framkom orsakerna att de inte 

vill lida (77%) eller vara en börda för andra (72%). Resultatet i den polska studien hade fler 

som inte höll med (38%) än som höll med om att de skulle acceptera eutanasi för egen del 

(26%) (Brzostek et al., 2008). Några orsaker till dessa attityder framkom inte i studien. 

Frågan om deltagarna skulle låta en anhörig eller släktingar ta emot eutanasi ställs 

(Brzostek et al., 2008; Kumaş et al., 2007). I samtliga studier var fler deltagare negativa till att 

låta en släkting ta emot eutanasi. Fler kunde inte acceptera att en familjemedlem mottog 

eutanasi än som kunde tänka sig att ta emot eutanasi för egen del. När polska sjuksköterskor 

tillfrågades så svarade 15% att de skulle ge sitt tillstånd att utföra eutanasi på en släkting 

(Brzostek et al., 2008). Den turkiska studien visade att 66% av deltagarna inte hade accepterat 

att deras anhöriga fick eutanasi (Kumaş et al., 2007). Inga orsaker till attityderna ges.  

 

https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
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7.3 Alternativa möjligheter 

Två belgiska studier som ingick i resultatet undersökte sjuksköterskors attityder till eutanasi 

som enbart arbetar inom palliativ vård (Verpoort et al., 2004; Gielen et al., 2009).  

Enligt Verpoort et al. (2004) uppgav majoriteten av sjuksköterskor inom palliativ vård att 

det var svårt att inta en tydlig position gentemot eutanasi på grund av det unika i varje 

döendeprocess. Deras syn på eutanasi var beroende på situationen såsom graden av lidande 

och vilka valmöjligheter som fanns att tillgå inom palliativ vård. Argument för eutanasi 

berörde livskvalitet och respekt för patientens autonomi medan argument emot handlade om 

respekt för livet och tilltron till palliativ vård. Psykiskt lidande som argument för eutanasi 

ansågs mindre acceptabel än fysisk lidande eftersom det ofta är mindre synlig och därav 

svårare att sympatisera med. Dessutom ansågs eutanasi som mer invasiv och döden som mer 

abrupt. Studiens datainsamling genomfördes strax innan eutanasi legaliserades i Belgien år 

2002. Sjuksköterskor trodde att en legalisering och reglering skulle kunna säkerställa mer 

öppenhet kring ämnet eutanasi och ge patienter möjligheten att öppet prata om en önskan om 

eutanasi utan rädsla att lägga en stor börda på vårdpersonalen. De menar att vårdpersonalen 

tenderade till att gömma sig bakom illegaliteten för att slippa en svår diskussion. Några ansåg 

att vårdgivare och familjer kunde få bristfälligt stöd och känna sig isolerade i sin sorg efter en 

eutanasiakt som genomförts trots illegalitet. Sjuksköterskor som var mot en legalisering såg 

en risk att det missbrukas och att för snabba beslut fattas innan andra alternativ undersökts. 

Sjuksköterskorna menade att arbetet inom palliativ vård påverkade deras syn på eutanasi. 

Konfrontation med smärta som inte går att lindra gjorde att tidigare starka motståndare till 

eutanasi blev mer accepterande. Starka förespråkare för eutanasi blev mer reserverade när de 

blev varse om alternativ inom palliativ vård som ännu kunde erbjudas.  

Den andra belgiska studien som genomfördes ett antal år efter legaliseringen av eutanasi 

visade att en stor majoritet av sjuksköterskorna inom palliativ vård inte var emot eutanasi som 

sådan och stöttade den belgiska lagen som reglerar eutanasi (Gielen et al., 2009). Hälften av 

sjuksköterskorna var öppna till eutanasi för minderåriga och för personer med demens om de 

innan sjukdomen skriftligen önskat eutanasi. De flesta trodde att patientens upplevelse av en 

bra palliativ vård kunde avstyra önskemål om eutanasi. En stor majoritet ansåg icke-frivillig 

eutanasi som oetisk, trots att 40% skulle vilja se en lag som reglerar denna. Av 

sjuksköterskorna kunde 41% ses som övertygade förespråkare med den mest liberala attityden 

till eutanasi. Moderata förespråkare som hade stora tvivel angående tillämpningen av eutanasi 

hos minderåriga och personer med demens motsvarade 37%. I båda dessa grupper tyckte en 
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majoritet inte att det på grund av möjligheten till palliativ sedering inte fanns ett behov av 

eutanasi. Gruppen moderata motståndare som ansåg att eutanasi borde undvikas i möjligaste 

mån men som inte helt utesluter eutanasi som en möjlighet under extrema omständigheter 

motsvarade 22%. De flesta i denna grupp var emot eutanasi hos minderåriga och personer 

med demens. Fler sjuksköterskor än i de andra två grupperna tyckte att palliativ sedering 

kunde vara ett möjligt botemedel mot eutanasi. Fler sjuksköterskor med mer erfarenhet av 

palliativ vård fanns i grupperna moderata motståndare eller moderata förespråkare medan fler 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet fanns i gruppen övertygande förespråkare. Ingen 

absolut motsättning fanns mellan förespråkare och motståndare vilket även kunde ses i 

studien av Verpoort et al. (2004). 

I en belgisk studie som genomfördes bland sjuksköterskor inom andra vårdområden och 

palliativ vård framgick att 70% trodde att patienters önskan om eutanasi kunde undvikas med 

hjälp av optimal palliativ vård (Inghelbrecht et al., 2009). Palliativ sedering ansågs av 26% 

vara ett bättre alternativ än eutanasi, medan 44% inte höll med om det. Äldre sjuksköterskor 

var i större utsträckning för palliativ sedering än eutanasi och trodde mer på palliativ vård i 

förebyggande syfte mot eutanasi än yngre. I en polsk studie ansåg en majoritet av 

sjuksköterskorna från olika vårdområden att eutanasi och palliativ vård utesluter varandra och 

angav sin livsfilosofi som främsta faktor som påverkar deras syn på eutanasi och palliativ 

vård (Brzostek et al., 2008). Endast 12% tyckte att eutanasi och palliativ vård inte utesluter 

varandra och mindre än 3% var osäkra. Erfarna sjuksköterskor ansåg i större utsträckning att 

eutanasi och palliativ vård utesluter varandra. Kitchener (1998) konstaterade i sin studie som 

genomfördes bland sjuksköterskor inom intensivvård, äldrevård, onkologi, psykiatri och 

palliativ vård att den enda gruppen där endast en minoritet (33%) var för eutanasi var 

sjuksköterskor inom palliativ vård. Mest positiva var sjuksköterskor inom intensivvård (78%), 

följt av psykiatri- och onkologisjuksköterskorna och sjuksköterskor inom äldrevården med 

75%, 65% respektive 58% förespråkare. Även när det handlade om viljan att assistera vid 

eutanasi om det vore lagligt var sjuksköterskor inom palliativ vård de enda där endast en 

minoritet (33%) var positiva. En fransk studie som gjordes bland sjuksköterskor inom 

onkologi, intensivvård, smärtbehandling/palliativ vård, neurologi och akutsjukvård visade att 

sjuksköterskor med kunskap inom palliativ vård eller smärtbehandling var mindre benägna att 

stötta legaliseringen av eutanasi, 74% av dessa var emot en legalisering av eutanasi (Bendiane 

et al., 2008). Sjuksköterskor inom intensivvård eller akutsjukvård var minst negativa, 29% 

respektive 27% var emot en legalisering. 
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7.4 Kunskap 

Studierna undersökte kunskap om och förståelse av begreppet eutanasi (Tamayo-Velázquez et 

al. 2012; Kranidiotis et al., 2015; Kumaş et al., 2007; Brzostek et al., 2008). Kranidiotis et al. 

(2015) kom fram till att 50% av sjuksköterskorna definierade eutanasi felaktig, som att avstå 

från eller inte fortsätta med behandling. I den spanska studien var det 59% av 

sjuksköterskorna som korrekt identifierade en situation av eutanasi och 64% en situation av 

läkarassisterad suicid (Tamayo-Velázquez et al. 2012). Enligt Kumaş et al., (2007) upplevde 

sjuksköterskor sin kunskapsnivå kring eutanasi som låg. I den polska studien ansåg sig dock 

majoriteten ha bra eller mycket bra kunskap kring eutanasi (Brzostek et al., 2008). Det 

presenterades två fall i den polska studien varav det ena fallet var ett exempel på eutanasi och 

det andra palliativ vård. Av deltagarna kunde 80% identifiera exemplet på eutanasi rätt, 10% 

svarade att det rörde sig om palliativ vård, 3% valde alternativet “other” medan 7% valde att 

inte svara. Rörande exemplet på palliativ vård så identifierade 76% av deltagarna det som 

palliativ vård, 13% som eutanasi, 4% valde att inte svara medan 7% valde att svara “other”. 

 

7.5 Religionens påverkan  

Flera studier visade att religion och religiositet påverkar synen på eutanasi och dess 

legalisering (Kitchener, 1998; Kranidiotis et al., 2015; Inghelbrecht et al., 2009; Terkamo-

Moisio, 2017; Brzostek et al., 2008; Kumaş et al., 2007; Bendiane et al., 2008). Religiösa 

sjuksköterskor oavsett religion var i större utsträckning negativ till eutanasi än icke-religiösa i 

studierna där det som helhet fanns en majoritet för legalisering av eutanasi och/eller en 

acceptans av eutanasi (Kitchener, 1998; Kranidiotis et al., 2015; Inghelbrecht et al., 2009; 

Terkamo-Moisio, 2017). Kitchener (1998) undersökte flera religioners och livsfilosofiers 

påverkan på attityden till eutanasi och kom fram till att katolikerna var de minst positiva till 

legalisering av eutanasi (59%), mest positiv var agnostiker och ateister (87% respektive 83%) 

och anglikaner (79%). På ett liknande sätt såg det ut angående sjuksköterskors vilja att 

assistera vid eutanasi om det vore lagligt, där katolikerna var minst för och de andra tre 

grupperna mest för en inblandning, allra mest ateister. Studier gjorda i länder där den 

muslimska befolkningen är i majoritet visade i större utsträckning på negativa attityder kring 

eutanasi (Naseh et al., 2015; Kumaş et al., 2007). Bendiane et al., (2008) menar att flera 

studier bekräftar att religion i allmänhet inte är förenligt med en positiv attityd mot eutanasi. I 

den turkiska studien så menade mer än hälften av de som var emot eutanasi att religion var 

orsaken till den inställning de har (Kumaş et al., 2007). 

 

https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gulsah.kumas01?ref=br_rs
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens resultatartiklar var nästan uteslutande kvantitativa vilket författarna såg 

som en nackdel då metoden för datainsamling genom enkäter inte nödvändigtvis ger en 

nyanserad bild av hur sjuksköterskorna tänker kring ämnet eutanasi. Enkäter har dock 

fördelen att man snabbt kan inhämta information av många informanter (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Att endast en kvalitativ artikel kunde hittas vid sökningarna förvånade 

eftersom intervjuer ger deltagarna möjlighet till reflektion och att uttrycka sina tankar med 

egna ord (Danielson, 2012). Ett ställningstagande behöver då inte vara definitivt för eller 

emot eutanasi utan kan vara mer komplext. Orsaken till denna ojämna fördelningen kan också 

ha varit att syftet var att undersöka attityder och inte upplevelser. Sökningar på upplevelser 

skulle kunna ha resulterat i fler kvalitativa artiklar. Författarna valde attityder eftersom det 

bedömdes vara något sjuksköterskor kan ha oavsett om eutanasi förekommer i landet eller 

inte. 

Det var svårt att analysera och jämföra artiklarnas resultat eftersom de hade olika 

definitioner av eutanasi och olika frågeställningar i enkäterna. Författarna anser att olika, 

delvis otydliga definitioner av eutanasi kan leda till att studierna ger missvisande resultat. 

Studierna ställer olika frågor kring eutanasi vilket gör att deltagarnas förförståelse av 

begreppet eutanasi får större betydelse när de besvarar enkäterna. Det kan i sin tur påverka 

resultatet. 

Författarna inkluderade tre resultatartiklar trots att de var äldre än tio år för att få ett 

bredare internationellt och kulturellt perspektiv där artiklarna ansågs tillföra något (Kitchener, 

1998; Kumaş et al. 2007) och för att få med en kvalitativ artikel som ger en mer nyanserad 

bild av sjuksköterskornas attityder (Veerport et al., 2004). 

Inga svenska artiklar hittades som svarar på syftet. Författarnas tolkning är att inga studier 

har genomförts i Sverige på åtminstone 20 år med syftet att undersöka sjuksköterskors 

attityder till eutanasi. Det gjorde att fokus i litteraturöversikten riktades på andra länder än 

Sverige.  

Inte alla resultatartiklar är etisk granskade. Författarna valde ändå att ta med dessa 

eftersom de i övrigt höll bra kvalitet. Författarna ansåg att det i regel inte förekom känsliga 

uppgifter i artiklarna som kan väcka frågetecken kring konfidentialitet. I andra fall utan etisk 

prövning angavs det att enkäterna var anonyma. Det kan i vissa fall förekomma att det har 
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gjorts en etisk ansökan men att det inte nämns i artikeln. Reglerna för etisk prövning kan se 

olika ut beroende på land samt tidpunkt, speciellt kring de äldre artiklar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Religionens, etikens och kulturens påverkan 

Resultatet visade att religionen är en viktig faktor som påverkar sjuksköterskors attityder till 

eutanasi, både i studier som visade övervägande positiva attityder och övervägande negativa 

attityder. 

En litteraturöversikt med syfte att undersöka religionens påverkan på sjuksköterskors 

attityder till eutanasi styrker författarnas resultat (Gielen, van den Branden & Broeckaert, 

2009). Erfarenhet ansågs däremot bidra till att religionens påverkan på attityderna minskade. 

Sjuksköterskor som fick ange vilka faktorer som påverkade deras attityd mest angav inte 

religion som främsta faktor utan erfarenhet. Det gällde även sjuksköterskor som ansåg sig 

religiösa. Religiösa sjuksköterskor tenderade till att vara övervägande negativa till eutanasi 

medan icke-religiösa i större utsträckning var positiva till eutanasi. Hur starkt inflytande en 

religion har på sjuksköterskors attityder till eutanasi varierade både beroende på graden av 

religiös övertygelse och religiös tillhörighet. Flest med positiv attityd fanns hos anglikaner, 

protestanter, judar, agnostiker och ateister. Visserligen jämförs endast icke-religiösa, kristna 

och judiska samfund men det framkom att katoliker i större utsträckning är negativt inställda 

till eutanasi. Katoliker behöver dock inte nödvändigtvis vara negativa till eutanasi vilket 

bekräftas av författarnas resultat. Sjuksköterskorna i Belgien, där en majoritet av 

befolkningen är katoliker, var övervägande positiva eller hade nyanserade åsikter om eutanasi 

vilket framkom i alla tre belgiska studier i resultatet. Författarnas resultat visade även att den 

ena turkiska studien hade övervägande positiva attityder och den andra övervägande negativa. 

Varför studierna visade så olika resultat är svårt att säga. Både tidpunkten för studierna, 

områden de genomfördes i och urvalet av deltagarna kan spela in men även hur enkäterna var 

utformade. Hur som helst visar det att skillnader i attityder finns även inom samma land och i 

det här fallet inom ett land med övervägande muslimsk befolkning. 

En japansk studie visade att japanska sjuksköterskor hade en övervägande negativ attityd 

till eutanasi trots att flertalet inte var religiösa (Tanida, Asai, Ohnishi, Nagata, Fukui, 

Yamazaki & Kuhse, 2002). För dem handlade motståndet mot eutanasi mer om moralisk-

etiska aspekter då 85% svarade att deras syn på eutanasi var främst baserad på sekulär etik 

medan endast 3% uppgav religiös tro som orsak för sin negativa attityd. Vidare framkom att 
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japanska sjuksköterskor i större utsträckning ignorerade patienters önskan om eutanasi. 

Studien menade att dessa attityder delvis kan härledas från den japanska traditionen att inte 

lägga vikt på verbala uttryck. Studien diskuterade även att sjuksköterskor i Japan inte kunde 

fatta självständiga beslut och arbetade i en sträng hierarkisk struktur under tät övervakning av 

läkarna, som fortfarande tenderar till aggressiva behandlingar till obotligt sjuka patienter även 

om de önskar annat. Sjuksköterskorna lyder läkarna och ifrågasätter sällan det som beordras 

och antar att de ser sina professionella förpliktelser i att förlänga livet med aggressiva 

behandlingar i överensstämmelse med läkarnas och familjernas önskningar.  

Leininger (2000) menar att transkulturell omvårdnad innebär att upptäcka sig själv och 

andras livsvärld. Det innebär att sjuksköterskan måste vara medveten om vikten av 

självkännedom med sina förutfattande meningar och fördomar för att förhindra ofördelaktiga 

relationer och sörja för gynnsamma, välgörande vårdmetoder. Detta kräver även reflektion 

kring olika livserfarenheter, krissituationer och generella mänskliga villkor. Enligt Leininger 

(2000) är det viktigt att ta in så mycket som möjligt av andra kulturers levnadssätt för att 

förstå deras värld och reflektera över sin egna kulturella livsvärld. Med det menas att 

upptäcka skillnader och gemensamheter bland människor som kan ge berikande insikter för 

en bra transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskan måste även lära sig om omvårdnadskulturen, 

kulturen i ett samhälle eller en vårdinrättning och hur detta påverkar en själv och andra. 

Faktorer som samhällskultur, religion, livsfilosofi och vårdkultur visade sig ha stor påverkan 

på sjuksköterskors attityder till eutanasi. Det visar på att det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan blir medveten om dessa faktorers påverkan för att kunna reflektera kring dem 

och öppna sig för andras perspektiv, såväl patienters, anhörigas och kollegors. 

 

8.2.2 Variationer i attityder 

I resultatet framkom att attityderna i Belgien, där eutanasi är legaliserad, var övervägande 

positiva och nyanserade. Sjuksköterskorna såg både för och nackdelar då de hade möjligheten 

att ta ställning med praktisk erfarenhet som bas. I övriga länder som ingick i resultatet, där 

eutanasi inte är legaliserad, hade sjuksköterskorna inte möjlighet att ta ställning i frågan på 

samma grunder. I länder där eutanasi är olagligt var attityderna olika, från väldigt positiva till 

väldigt negativa trots ett gemensamt utgångsläge. Författarna antar att dessa skillnader delvis 

beror på det resultatet visade, att synen på vad eutanasi innebär varierar men även på 

skillnader i hur eutanasi definierades i enkäterna. Resultatet visade att kunskapsnivån varierar 

hos både dem med övervägande positiva och negativa attityder. Det kan tolkas som att 

kunskapsnivån inte har någon avgörande betydelse för attityden. Bristen på enhetliga 
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definitioner kan ha betydelse för hur sjuksköterskorna själva klassar sin kunskap inom ämnet. 

Om ingen enhetlig definition används faller svaren olika ut och beror på hur majoriteten av 

deltagarna ställer sig till just den definitionen.  

En orsak till osäkerhet kring eutanasi kan även vara att sjuksköterskor behöver förhålla sig 

till nationella och internationella etiska riktlinjer såsom ICN (2012) som säger att 

sjuksköterskan ska skydda liv och mänskliga rättigheter. Det inkluderar varje persons rätt till 

liv och säkerhet vilket skulle strida mot att förespråka och delta i eutanasi. Å andra sidan ska 

sjuksköterskan värna om och respektera patientens autonomi, vilket skulle inkludera dess 

önskan om att få dö, och lindra lidande. 

 

8.2.3 Sjuksköterskors förhållningssätt till eutanasiprocessen 

Resultatet visade att sjuksköterskors attityder till sin roll i eutanasiprocessen varierar. 

I en litteraturöversikt från Belgien vittnar sjuksköterskor om känslor som maktlöshet och 

frustration över att inte kunna stötta patienterna tillräckligt när en begäran om eutanasi 

lämnats av patienten (De Bal, Gastmans & Dierckx de Casterlè, 2008). Sjuksköterskor på en 

onkologiavdelning beskrivs känslor av ilska, frustration och oenighet med läkare till viss del 

kunna grunda sig i att sjuksköterskor inte söker försäkran och stöd från sina 

sjuksköterskekollegor i den utsträckning de hade behövt. I en holländsk studie tillfrågades 

sjuksköterskor inom palliativ vård om sin vilja till delaktighet i beslut som rör eutanasi och 

vård i livets slutskede (de Veer, Francke & Poortvliet, 2008). Det visade på att delaktighet, 

där ett samarbete mellan läkare och sjuksköterska sker rörande besluten i livets slutskede 

minskade bördan för den enskilde individen och gjorde involveringen i den vård patienten 

själv önskat lättare. Färre sjuksköterskor var positiva inför involvering i beslutprocessen 

rörande eutanasi än inför beslut rörande palliativ vård, där majoriteten ville involveras. 

Sjuksköterskor i en belgisk studie hade två olika perspektiv på hur de vill involveras i 

eutanasiprocessen (Denier, de Casterlé, De Bal & Gastmans, 2009). Ena perspektivet 

fokuserade på själva proceduren och det praktiska organiserandet av vårdprocessen vid 

eutanasi. Sjuksköterskorna fokuserade på att respektera patientens begäran om eutanasi 

genom att försäkra sig om att detta säkert var det patienten ville och säkerställa att alla steg 

genomfördes enligt checklistan samt dokumenterades. De upprätthöll en strikt uppdelning 

mellan sin professionella roll och sina personliga känslor och synsätt. Eutanasiprocessen 

kunde ses som framgångsrik när allt gick bra på en praktisk och organisationsmässig nivå. 

Sjuksköterskor med ett så kallat existentiellt-tolkande-perspektiv, ansåg det viktigast att förstå 

patientens eutanasibegäran. Deras inblandning leddes av frågan vad som är det rätta 



 
 21 (35) 

 

   
 

förhållningssättet för att leda patienten och dennes familj genom denna process. 

Sjuksköterskorna fokuserade på att visa respekt för patienten som en person med en unik 

livshistoria med egna önskningar och rädslor genom att skapa en kommunikativ atmosfär och 

ingå personliga relationer med patienterna och deras familjer. Sjuksköterskorna betonade 

vikten att tillåta personlig och emotionell inblandning för att bygga den vårdande relationen 

medan professionell inblandning upprätthålls. För dem var eutanasiprocessen framgångsrik 

när den kändes existentiellt rätt, vilket innebar att alla inblandade kunde förlika sig med 

situationen. Det framkom att det hos alla sjuksköterskor som jobbade nära patienten och 

därmed hade mest kontakt dominerade det existentiellt-tolkande perspektivet. Dessa betonade 

vikten av förståelse, kommunikation och dialog. Det handlingsfokuserade perspektivet 

dominerade hos äldre sjuksköterskor som är teamledare som har det övergripande ansvaret att 

vården är välorganiserad. Författarnas resultat visade att äldre och mer erfarna sjuksköterskor 

ofta var mer negativa till eutanasi. Författarna antar att även detta skulle kunna vara en orsak 

till att dessa sjuksköterskor intar det mer distanserade handlingsfokuserade perspektivet utan 

inblandning av känslor. 

Leininger ser mänsklig omsorg som att stötta patienten i både framgång och motgång samt 

genom att tillgodose dennes behov som det centrala i omvårdnaden (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Hon sätter omsorg mot det medicinska perspektivet att vilja behandla och 

bota och menar att det inte kan finnas bot utan omsorg. Omsorg bör dock finnas även om 

patienten inte kan botas. I sjuksköterskornas beskrivning av vilka perspektiv de använder sig 

av för att hantera omvårdnaden vid eutanasi på bästa sätt framgår att de som är mer 

handlingsfokuserade för en välordnad och säker process snarare verkar ha ett medicinskt 

perspektiv. De som använde det existentiellt-tolkande perspektivet med fokus på förståelse, 

kommunikation och dialog handlande snarare enligt Leiningers teori. De visade mänsklig 

omsorg genom att lyssna och stötta patienten och dennes familj i en situation där det inte 

fanns bot för att ge dem en möjlighet att förlika sig med situationen och kunna acceptera den. 

Att andra sjuksköterskor vittnar om känslor som frustration och maktlöshet att inte kunna 

stötta patienten när denne begär eutanasi men även oenighet med läkare skulle kunna tolkas 

som att de känner att de inte kan visa den omsorg de skulle vilja ge när beslutet om eutanasi 

fattas mellan patient och läkare och sjuksköterskan inte är delaktig i detta. 

 

8.2.4 Palliativ sedering som alternativ till eutanasi 

Resultatet visade att belgiska sjuksköterskor inom palliativ vård, som var motståndare till 

eutanasi, i större utsträckning såg palliativ sedering som ett bättre alternativ än eutanasi. De 
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såg det som möjligt att ersätta eutanasi med palliativ sedering. De som var positiva till 

eutanasi ansåg däremot att eutanasi borde finnas vid sidan av palliativ sedering. 

I Sverige är palliativ sedering det enda sättet att lindra lidande i livets slutskede då eutanasi 

och läkarassisterad suicid är olagliga. Ändå är det omstritt vid vilken tidpunkt det ska 

användas och hur nära det ligger eutanasi (Smer, 2017). Filosofen och utilitaristen Torbjörn 

Tännsjö (2009) använder begreppet terminal sedering, vilket definieras som att söva en 

patient djupt och definitivt tills dess att döden är ett faktum. När ångest, mardrömmar och 

smärtan är så stor att inget annat än sedering hjälper så uppstår en komplex situation. Tännsjö 

(2009) ser patienten som expert på sin upplevelse och läkaren som expert på det medicinska. 

En slutsats som kan dras utifrån det är att patientens upplevelse bör tas i beaktning när beslut 

kring slutskedet tas. Psykiska och existentiella lidanden i livets slutskede behöver ses och tas 

på lika stort allvar som det fysiska lidandet enligt Tännsjö (2009), vilket resultatet vittnar om 

inte görs i tillräckligt stor utsträckning. Det räknas enligt Tännsjö (2009) inte som ett 

tillräckligt bra skäl att till följd av hög ålder känna sig klar med livet för att få terminal 

sedering. Existentiellt lidande godtas inte heller som giltig grund för en eutanasibegäran i till 

exempel Nederländerna. 

Enligt Tännsjö (2009) är terminal sedering inte eutanasi då det inte uppfyller båda kraven, 

att handlingen ska vara både aktiv och avsiktlig. Dör patienten till följd av komplikationer av 

sedering så må handlingen ha varit aktiv, men avsikten var inte att förkorta patientens liv. Det 

finns mer komplexa exempel, som att avbryta vätske- och näringstillförsel på patientens 

begäran i kombination med terminal sedering för att lindra lidandet. Om handlingen i detta 

fall anses aktiv så är valet att avbryta vätske- och näringstillförsel av respekt för patientens 

egna önskningar. Trots att handlingarna tillsammans bidrar till att livet förkortas så ses 

handlingarna var för sig. Förkortandet av livet anses därmed oavsiktligt. Tännsjö (2009) 

betonar vikten av att detta inte får bli ett kryphål för att hjälpa friska personer att avsluta sina 

liv i förtid. Terminal sedering räknas alltså inte som en förtäckt version av eutanasi enligt 

Tännsjö (2009), men ett behov av tydliga riktlinjer finns för att värna om samhällets 

förtroende för vården. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Författarnas litteraturöversikt kan användas som diskussionsunderlag kring frågor som berör 

dödshjälp. Det är viktigt att sjuksköterskor diskuterar frågor kring eutanasi, läkarassisterad 

suicid och palliativ sedering på arbetsplatser i Sverige. Diskussioner kring autonomi och 
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möjligheterna patienten har att fatta egna beslut kring sin egen död behöver bli mindre 

tabubelagt.  Funderingar bör väckas kring hur det i Sverige skulle kunna se ut om vi införde 

eutanasi och/eller läkarassisterad suicid och hur det i sin tur skulle påverka sjukvården och 

samhället i stort. Sjuksköterskor får ofta existentiella frågor av patienter rörande livets 

slutskede och bör därför ha reflekterat över det egna etiska ställningstagandet. Det är viktigt 

att sjuksköterskor vågar ta diskussionen när tillfälle uppstår. Diskussionen bör inte avfärdas 

med hänvisning till den rådande lagstiftningen. Patientens tankar och önskningar kring sin 

död kan öppna för existentiella samtal och för att möta dessa existentiella funderingar med 

genomtänkta argument behövs ökad kompetens genom utbildning och reflektion. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Både kvalitativa och kvantitativa studier från Sverige vore önskvärt för att få en bild av hur 

svenska sjuksköterskor ställer sig till eutanasi och läkarassisterad suicid. Fler kvalitativa 

studier internationellt är önskvärt då dessa ger en mer nyanserad bild av ett komplext ämne. 

En fördel vore om framtida studier använder sig av mer enhetliga frågeställningar och 

tydligare och enhetligare definitioner av eutanasibergreppet för att undvika missvisande 

resultat och underlätta jämförelser. Det behövs fler studier med fokus på religion och 

skillnader samt likheter i attityder, både inom en viss religion och religioner emellan, för att 

det ska gå att dra slutsatser kring religionernas attityder i stort. 

 

9. Slutsats  

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskors attityder till eutanasi varierar i länder där 

eutanasi är olagligt medan de är övervägande positiva i länder där det är legalt. Faktorer som 

påverkade attityderna var bland annat religion, livsfilosofi, vårdområden, samhällskultur, 

vårdkultur och lagstiftning. Sjuksköterskor i länder där eutanasi är legalt kunde resonera på ett 

mer nyanserat sätt utifrån erfarenhet. Olika perspektiv användes för att hantera 

eutanasiprocessen vilket påverkades av sjuksköterskans attityd till eutanasi. Till följd av 

bristande forskningsunderlag i Sverige så går det inte att dra några slutsatser om svenska 

sjuksköterskors attityder till eutanasi. Fler studier skulle vara av stort värde. 

  



 
 24 (35) 

 

   
 

Referensförteckning 

Ay, M. A., & Öz, F. (2018). Nurses attitudes towards death, dying patients and euthanasia: A 

descriptive study. Nursing Ethics, 25(2), 1-16. doi:10.1177/0969733017748481 

 

Bendiane, M. K., Bouhnik, A. D., Galinier, A., Favre, R., Obadia, Y., & Peretti-Watel, P. 

(2009). French hospital nurses’ opinion about euthanasia and physician-assisted 

suicide: a national phone survey. Journal of Medical Ethics, 35(4), 238-244. 

doi:10.1136/jme.2008.025296 

 

Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012). Enkäter. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 139–149). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Brzostek, Dekkers, Zalewski, Januszewska & Górkiewicz, (2008). Perception Of Palliative 

Care And Euthanasia Among Recently Graduated And Experienced Nurses. Nursing 

Ethics, 15(6), 761-776. doi:10.1177/0969733008095386 

 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 163–174). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

De Bal, N., Gastmans, C., & Dierckx de Casterlè, B. (2008). Nurses' involvement in the care 

of patients requesting euthanasia: a review of the literature. International Journal of 

Nursing Studies, 45(4), 626-644. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2007.06.009 

 

Denier, Y., de Casterlé, B. D., De Bal, N., & Gastmans, C. (2009). Involvement of Nurses in 

the Euthanasia Care Process in Flanders (Belgium): An exploration of two 

perspectives. Journal of Palliativ Care, 25(4), 264-274. Hämtad från databasen Cinahl 

Complete. 

 

de Veer, A. J., Francke, A. L., & Poortvliet, E. P. (2008). Nurses' involvement in end-of-life 

decisions. Cancer Nursing, 31(3), 222- 228. 

doi:10.1097/01.NCC.0000305724.83271.f9 

 

Friberg, F. (2012). Att göra litteraturöversikt. I F. Friberg, (Red.), Dags för uppsats: 
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39,8% är emot en legalisering. De som stödjer 

legalisering är mer benägna att samtycka till 

passiv eutanasi än aktiv eutanasi. 23,6% var 

skulle stödja aktiv eutanasi hos en patient som 

är medveten och envis ber om eutanasi, 38,2% 

skulle inte stödja det och 38,2% var 

obeslutsam. Majoriteten av sjuksköterskorna 
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Analys: deskriptiv statistik och 

analytisk statistik, chi-square 

test, Wilcoxon-test. 

var motståndare till både aktiv eutanasi 

(75,3%) och passiv eutanasi (72,8%).  

Gielen J., van den 

Branden, S., van 

Iersel, T. & 

Broeckaert, B. 
 

 

 

 

Flemish 

palliative care 

nurses' attitudes 

toward 

euthanasia: a 

quantitative 

study. 

 

 
 

2009 

Belgien 

International Journal of 

Palliative Nursing 

Att adekvat mäta attityderna 

till eutanasi av flamländska 

sjuksköterskor inom palliativ 

vård, och uppskatta relationen 

mellan dessa attityder och 

demografiska faktorer och 

inflytandet av erfarenheter 

från palliativ vård på 

dödsångest. 

Design: kvantitativ 

Urval: alla sjuksköterskor 

anställda i palliativ vård i 

Flandern (589 sjuksköterskor), 

70,5% svarade 

Datainsamling: anonym enkät  

Analys: analytisk statistik, chi-

square test, Kruksal-Wallis test 

En majoritet av sjuksköterskorna stödjer den 

belgiska lagen som reglerar eutanasi men tror 

också att de flesta begär av eutanasi försvinner 

så snart en patient upplever fördelarna med 

god palliativ vård (sjuksköterskor tillämpar ett 

s.k. palliativt filter, en standardprocedur, i fall 

en patient önskar eutanasi). 41,1% kunde 

räknas till övertygade förespråkare av 

eutanasi, 37% ingick i gruppen moderata 

förespråkare av eutanasi och 21,9% var 

(moderata) motståndare. Ingen absolut 

motsättning mellan förespråkare och 

motståndare kunde observeras. 

 Kitchener, B. A. 
 

Nurse 

characteristics 

and attitudes to 

active 

voluntary 

euthanasia: a 

survey in the 

Australian 

Capital Territory 

1998 

Australien 

Journal of Advanced 

Nursing 

Att undersöka sambanden 

mellan sjuksköterskors 

attityder till eutanasi och vissa 

kännetecken för 

sjuksköterskorna såsom ålder, 

kön, religion, mängd 

kontakter med obotlig sjuka 

patienter, område av 

specialitet och grad av 

intresse för frågan om 

eutanasi. 

Design: kvantitativ 

Urval: 2000 slumpmässig 

utvalda registrerade 

sjuksköterskor i Australiens 

huvudstadterritorium, 1218 

svarade.  

Datainsamling: Postenkät 

Analys: analytisk statistik, chi-

square test, logistisk regression. 

 

69% av alla sjuksköterskor var för en 

lagändring som tillåter läkare att ta aktiva steg 

att framkalla en patients död under vissa 

omständigheter. Mer positiv var 

sjuksköterskor under 40 år, agnostiker, ateister 

eller anglikansk religion, mindre kontakt med 

obotlig sjuka patienter, arbetade i ett område 

med kritisk vård eller mental hälsa och hade 

mindre intresse för ämnet eutanasi. 

Sjuksköterskor som var mer negativ till aktiv 

eutanasi var äldre, katolsk religion, mer 

kontakt med obotlig sjuka patienter, arbetade 

inom palliativ vård eller äldrevård, stort 

intresse för frågan om eutanasi. Sjuksköterskor 

inom palliativ vård var den enda gruppen där 

en endast en minoritet förespråkar eutanasi 

(33%).  

Inghelbrecht, E., 

Bilsen, J., Mortier, 

F. & Deliens, L.  
 

Attitudes of 

nurses towards 

euthanasia and 

towards their 

role in 

euthanasia: a 

2009 

Belgien 

International Journal of 

Nursing Studies  

Att undersöka sjuksköterskors 

attityder till eutanasi och till 

deras roll i eutanasi på en 

landsomfattande nivå och att 

upptäcka skillnader i attityder 

mellan sjuksköterskor baserad 

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie  

Urval: slumpmässigt urval av 

6000 sjuksköterskor i Flandern. 

Svarsfrekvens 62,5%.  

Inklusionskriterier: hemvist 

92% accepterade eutanasi för patienter med 

obotlig sjukdom och med extrem 

okontrollerbar smärta eller annan plåga. 57% 

var för användning av eutanasi för patienter 

utan deras uttryckliga önskan, som lider 

outhärdlig och inte är kapabla att fatta beslut. 
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nationwide study 

in Flanders, 

Belgium. 

på deras socio-demografiska 

och arbetsrelaterade 

kännetecken. 
 

känd, bosatt i Flandern, 55 år 

eller yngre, erfarenhet av 

patientvård, nederländska som 

modersmål. 
Datainsamling: Postenkät 

Analys: analytisk statistik, 

exakt metod, logistisk 

regression 

70% ansåg att tillgänglighet till bra palliativ 

vård skulle förebygga nästan alla önskemål om 

eutanasi. 26% tyckte att ett bättre alternativ till 

eutanasi är att sätta patienten i koma fram till 

döden, 44% ansåg däremot inte det. 

61% håller med om att patienter är mer 

benägna att vända sig till sjuksköterskor än till 

läkare med önskan om eutanasi. 90% tyckte att 

sjuksköterskor borde bli involverad i 

beslutsfattandet kring eutanasi. 61% höll inte 

med om att administrering av dödliga 

läkemedel skulle kunna vara en uppgift 

sjuksköterskor kan vara tillåten att utföra men 

ändå var 43% beredd att utföra det. 

Naseh, L., Rafiei, 

H., Heidari, M. 
 

Nurses’ attitudes 

towards 

euthanasia: a 

cross-sectional 

study in Iran. 

 

 

 

2015 

Iran 

International Journal of 

Palliative Nursing 

att undersöka iranska 

muslimska sjuksköterskors 

attityder till eutanasi. 

Design: kvantitativ, deskriptiv, 

undersökande tvärsnittsstudie 

Urval: Alla kvalificerade 

legitimerade sjuksköterskor 

(n=266) som arbetade på de 15 

olika avdelningarna vid två 

undervisningssjukhus i Kashani 

och Hajar i västra Iran erbjöds 

att delta, 190 valde att delta. 

Datainsamling: Enkät med 

bl.a. Euthanasia Attitude Scale 

(EAS) som delades ut på 

arbetsplatserna och fylldes i på 

papper. 

Analys: Deskriptiv statistik, 

analytisk statistik, Pearsons 

korrelationskoefficient, T-test 

Totalt rapporterade 57,4%, 3,2% resp. 39,5% 

av sjuksköterskorna en negativ, neutral resp. 

positiv inställning till eutanasi. Sjuksköterskor 

rapporterade sin mest negativa inställning till 

domänen "praktiskt övervägande" i EAS med 

ett genomsnittligt poäng 2,36 ± 0,9 och mest 

positiv inställning till domänen "värdera livet" 

med ett genomsnittligt EAS-poäng på 2,85 ± 

0,4. 

 

 
 

Tamayo-

Velázquez, M.-I., 

Simón-Lorda, P. & 

Cruz-Piqueras, M.  

 
 

Euthanasia and 

physicianassisted 

suicide: 

Knowledge, 

attitudes and 

experiences of 

nurses in 

Andalusia 

2012 

Spanien 

Nursing Ethics 

Att uppskatta kunskaper, 

attityder och erfarenheter av 

eutanasi och läkarassisterad 

suicid bland spanska 

sjuksköterskor.  

Design: kvantitativ, deskriptiv, 

tvärsnittsstudie 

Urval: sjuksköterskor som 

arbetar i primära och 

specialiserade 

hälsovårdsinrättningar i det 

andalusiska hälsovårdssystemet 

som tillhör olika 

59,1% kunde identifiera ett fall av eutanasi i 

frågeformuläret, 64,1% en situation av 

läkarassisterad suicid. 69% var medvetna om 

att båda var illegal i Spanien. 21,4% har fått 

önskemål om eutanasi och 7,8% om 

läkarassisterad suicid. 22,6% tror att fall av 

eutanasi har förekommit i Spanien och 11,4% 

trodde samma om passiv eutanasi. 70% var för 
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(Spain)  
 

sjuksköterskeförbund. Alla som 

gick med på att svara på 

enkäten ingick i resultatet. 

Datainsamling: Webbenknät 

Analys: deskriptiv statistik och 

analytisk statistik, Pearsons chi-

square test 

legalisering av eutanasi och 65% för 

legalisering av läkarassisterad suicid 

kombinerad med en större benägenhet att 

genomföra eutanasi (54%) om det skulle 

legaliseras än att delta i läkarassisterad suicid 

(47,3%). 53,3% tyckte att obotlig sjuka, 

juridisk kapabla patienter ska ha rätt till hjälp 

av sjukvårdspersonal att påskynda sin död om 

de har uttryckt detta önskemål vid ett flertal 

tillfällen, 35,6% tyckte inte det.  

Terkamo-Moisio, 

A., Kvist, T., 

Kangasniemi, M., 

Laitila, T., 

Ryynänen, O.-P. & 

Pietilä, A.-M.  
 

Nurses´attitudes 

towards 

euthanasia in 

conflict with 

professional 

ethical 

guidelines 

2017 

Finland 

Nursing Ethics 

 

Att undersöka finska 

sjuksköterskors attityder till 

eutanasi och vilka 

kännetecknande faktorer som 

är förenade med dessa 

attityder. 

Design: kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

Urval: 1003 sjuksköterskor 

rekryterades via finska 

sjuksköterskeföreningens 

medlemsregister och sociala 

medier. Inklusionskriterier: 

färdighet i finska språket, 

sjuksköterska, minst 18 år 

gammal. 

Datainsamling: Webbenkät 

med bl.a. CRS (Centrality of 

Religiosity Scale).  

Analys: analytisk statistik, 

Cronbachs alpha, Kolmogorov-

Smirnov test, Mann-Whitney 

test, Kruskal-Wallis test 

74,3 % skulle acceptera eutanasi i finsk hälso- 

och sjukvård, 61,8% tycker att Finland skulle 

dra nytta av en lagstiftning som tillåter 

eutanasi, 89,9% anser att en person måste ha 

rätt att själv bestämma över sin död, 77,4% ser 

det som sannolikt att de själv skulle önska 

eutanasi. 
 

Bendiane, M. K., 
Bouhnik, A.-D., 
Galinier, A. Favre, 

R., Obadia, Y., 
Peretti-Watel, P.  
 

French hospital 

nurses' opinion 

about euthanasia 

and physician-

assisted suicide: 

a national phone 

survey.  
 

2009 

Frankrike 

Journal of Medical 

Ethics 

Att undersöka franska 

sjuksköterskors åsikter om 

legalisering av eutanasi och 

läkarassisterad suicid, som 

omfattar personlig uppfattning 

av eutanasi, 

arbetsförhållanden och 

organisation. 

Design: Kvantitativ 

Urval: slumpmässigt urval av 

sjuksköterskor på olika 

vårdenheter i Frankrike. Det var 

sammanlagt 1502 

sjuksköterskor som deltog. 

Datainsamling: En nationell 

telefonundersökning  

Analys: analytisk statistik 

48% var för legalisering av eutanasi och 29% 

för legalisering av läkarassisterad suicid. Att 

vara religiös, tränad i palliativ 

vård/smärtbehandling och känna sig 

kompetent i vård i livets slutskede var 

förknippat med en mer negativ inställning till 

eutanasi och läkarassisterad suicid, likaså 

bland de som arbetade på avdelningar för 

palliativ vård, smärtbehandling och 

intensivvård. Stödet var större för eutanasi och 

läkarassisterad suicid bland enheter som inte 

kunde dra nytta av interventioner av 

http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Terkamo-Moisio%2C+Anja
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Kvist%2C+Tarja
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Kangasniemi%2C+Mari
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Laitila%2C+Teuvo
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Laitila%2C+Teuvo
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Ryyn%C3%A4nen%2C+Olli-Pekka
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Ryyn%C3%A4nen%2C+Olli-Pekka
http://journals.sagepub.com.esh.idm.oclc.org/author/Pietil%C3%A4%2C+Anna-Maija
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välgörenhets- eller religiösa arbetare och bland 

enheter med många sjuksköterskor samt bland 

nattsjuksköterskor.  

Ay, M. & Öz, F. 

(2018) 

Nurses attitudes 

towards death, 

dying patients 

and euthanasia: 

A descriptive 

study 

2018 

Turkiet 

Nursing Ethics 

Att komma fram till 

sjuksköterskornas åsikter och 

attityder om död, döende 

patient, eutanasi och 

relationerna mellan 

sjuksköterskornas egenskaper. 

Design: kvantitativ 

Urval: Sjuksköterskor från 25 

sjukhus lokaliserade i Ankara 

som har en 

intensivvårdsavdelning för barn 

eller vuxna. 

Datainsamling: Enkät, bl.a. 

“Attitude Scale about 

Euthanasia”, Death and Daying 

Patients (DAS)” användes  

Analys: deskriptiv statistik, 

analytisk statistik, t-test, 

innehållsanalys för öppna 

frågor 

23% definierade eutanasi som att “patienten 

avslutar sitt liv”. 54% stödjer eutanasi, 34% 

stödjer det hos palliativa patienter och 36% 

stödjer inte eutanasi alls. 31% av 

sjuksköterskorna upplevde sorg vid begäran 

om eutanasi, 14% kände hopplöshet, 21% 

skulle ifrågasätta patientens orsak till begäran 

och 33% kunde inte föreställa sig hur de skulle 

reagera i en sån situation. 

Kranidiotis, G., 

Ropa, J., Mprianas, 

J., Kyprianou, T. & 

Nanas, S. (2015) 

Attitudes 

towards 

euthanasia 

among Greek 

intensive care 

unit physicians 

and nurses. 

2015 

Grekland 

Heart & Lung 

Att undersöka attityderna hos 

grekiska 

medicinsk/vårdpersonals och 

sjuksköterskors attityder 

gentemot eutanasi. 

Design: kvantitativ 

Urval: 39 läkare och 107 

sjuksköterskor från tre 

intensivvårdsenheter i Aten. 

Datainsamling: Enkät 

Analys: deskriptiv statistik och 

analytisk statistik, chi-square 

test, t-test 

64% av sjuksköterskor stödjer legaliseringen 

av aktiv eutanasi men endast 26% av dem 

håller med det etiskt. Endast 10% kunde tänka 

sig delta i eutanasi om det vore lagligt, 47% 

kunde inte tänka sig det, resterande var 

obeslutsamma.  Grekisk-ortodoxa 

sjuksköterskor var oftare mot aktiv eutanasi än 

icke-religiösa. Många fler sjuksköterskor var 

positiva till att avstå från eller avsluta en 

livsuppehållande behandling (73%). 49,5% av 

sjuksköterskorna definierade eutanasi felaktig 

som att avstå från eller avsluta behandling. 

 

 


