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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Eutanasi är idag förbjudet i de flesta länder, däribland Sverige. Frågan diskuteras 

ofta och är ett kontroversiellt ämne. Dessa diskussioner förs dock alltjämnt utifrån läkarens 

perspektiv och sjuksköterskans delaktighet hamnar i skymundan.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att belysa sjuksköterskors uppfattning om eutanasi i 

länder där det tillämpas respektive där det inte tillämpas. 

Metod: Denna metod är en systematisk litteraturstudie som omfattar 12 artiklar från åren 

2000-2011. Analysen har skett med via kodning och kategorisering av artiklarnas text. Katie 

Erikssons vårdteori har utgjort den teoretiska utgångspunkten för diskussion av resultatet. 

Resultat: Sjuksköterskor känner en ovisshet i vad eutanasi verkligen innebär. Det vanligaste 

argumentet mot eutanasi i länder där det är olagligt är att sjuksköterskorna tror att det kan 

komma att missbrukas samt bli ett alternativ för patienter som känner att de är till belastning 

för samhället. Oavsett om sjuksköterskorna arbetar i länder där eutanasi är lagligt eller 

olagligt är de som har en religiös trosuppfattning mer säkra i var de står i eutanasifrågan. De 

sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvård tenderar att vara mer positivt inställda till 

eutanasi än sjuksköterskor som arbetar på sjukhus, oberoende av vilket land de arbetar i. 

Slutsats och diskussion: Oavsett om sjuksköterskorna jobbade i ett land där eutanasi var 

lagligt eller olagligt var det inte mycket som skiljde sig i deras uppfattning rörande ämnet.  

Mer information om vad eutanasi innebär skulle kunna bidra till att sjuksköterskor blir bättre 

rustade och kan förmedla adekvat information till patienten och dess anhöriga, samt känna sig 

trygga i sin sjuksköterskeroll. 

 

Nyckelord: Eutanasi, sjuksköterska, uppfattningar, omvårdnad 

Keywords: Euthanasia, nurse, perceptions, nursing
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1 Inledning 

Aktiv eutanasi har under de senaste åren varit en fråga som debatterats och belysts då det är 

ett mycket komplicerat och tabubelagt ämne. I sjuksköterskans arbete ingår det att vara etisk 

och moralisk korrekt, att kunna handla utifrån ett helhetsperspektiv och se till varje människas 

autonomi. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan känner till och är insatt i ämnet för att 

kunna möta frågor om eutanasi från patienter och anhöriga. Vad är egentligen ett värdigt liv 

och vem har rätten att bestämma över vem som ska få leva och vem som ska få dö? Genom 

egna erfarenheter vet vi hur svårt det kan vara att möta den ”väntade” döden hos patienter 

inom vården. Att också ställas inför dilemmat att ta ställning till att i förväg förkorta en 

människas liv, känns för oss som ett både etiskt och personligt svårt ställningstagande. 

 Därför är vi intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor från olika delar av världen 

ser på eutanasi.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Eutanasi 

Med uttrycket eutanasi avses dödshjälp. Ordet eutanasi kommer från grekiskan och översätts 

med ”god död” (Holt, 2008). Det finns två olika typer av eutanasi; aktiv och passiv. Aktiv 

eutanasi definieras att med avsiktlig medicinsk handling avsluta en annan människas liv, 

exempelvis ger ett läkemedel som leder till att patienten dör. Passiv eutanasi innebär att man 

återkallar eller avstår från all livsuppehållande medicinsk eller teknisk behandling. Döden är 

väntad men inte en effekt utav behandlingen (Arlebrink, 1999). 

 Eutanasi kan också definieras som frivillig och ofrivillig. Frivillig eutanasi innebär att 

man avslutar patientens liv på dennes begäran, medan ofrivillig eutanasi innebär att utföra 

handlingen utan att ha fått patientens godkännande. Ett exempel på ofrivillig eutanasi är när 

en person ligger i koma eller är hjärndöd och det tas ställning till om dödshjälp ska utföras 

(Holt, 2008). Eutanasi innebär att läkemedel avsiktligt administreras för att förkorta livet för 

patienten på dennes begäran. Läkarassisterat självmord innebär att den som förskriver en 

dödlig dos läkemedel möjliggör för patienten att avsluta sitt eget liv (Van Bruchem-van de 

Scheur, van der Arend, Huijer Abu-Saad, van Wijmen, Spreeuwenberg & ter Meulen, 2008). 

 Det är inte ovanligt att i ett terminalt skede lindra smärta och symtom för att underlätta 

patientens sista tid i livet. Då den ökade dosen av medicineringen inte har som avsikt att döda 
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utan administreras för att öka lindring av symtomen så anses denna handling motiverad. Detta 

kallas APS och är en engelsk förkortning för ”alleviation of pain and symptoms” vilket kan 

översättas till svenska som ”minskning av smärta och symtom”. Skillnaderna mellan eutanasi, 

läkarassisterat självmord och APS är att patienten själv, vid fall av eutanasi och läkarassisterat 

självmord, gjort en uttrycklig begäran att avsluta sitt liv. En sådan begäran finns inte alltid 

närvarande vid APS med en livsförkortande avsikt (Van Bruchem-van de Scheur, et al., 

2008).  

 

2.2 Historia 

I antikens Grekland och Romarriket ansågs det inte att livet behövde vara långvarigt, speciellt 

inte om lidande fanns med i bilden, självmord var därmed inte något främmande. Den 

grekiska läkaren Hippokrates avrådde dock andra läkare från att ge dödliga doser medicin till 

sina patienter. Under 300-talet fick Stoicismen fäste med Zeno som grundare. Zeno 

förespråkade de ”naturliga rättigheterna”, vilket bland annat innebär rätten att begå självmord. 

I början av 400-talet började den allmänna uppfattningen ändras och under denna tid verkade 

teologen Augustine of Hippo som menade på att självmord kränkte Guds lag om att man inte 

ska dräpa, vilket anses som en dödssynd. Under 900-talet ansågs självmordsförsök som något 

brottsligt, vilket bestraffades med fängelse och ironiskt nog i vissa fall även med dödsstraff. 

Under 1800-talet växte läran om naturvetenskap fram, vilket ledde till att tidigare 

uppfattningar om ett liv efter döden inte längre var en självklarhet. I och med att själens 

odödlighet ifrågasattes väckte det nya tankar och funderingar kring livet och döendet. I början 

av 1900-talet förekom sterilisering av psykiskt sjuka och handikappade samt att eutanasi allt 

mer kom att lyftas fram som en möjlig handling. Under 1930-talet använde sig Hitler utav 

eutanasi för att rensa ut sjuka och handikappade då han ansåg dem som en last för samhället 

(Yount, 2000).   

’ 

2.3 Eutanasifrågan i Sverige 

Sverige är ett av många länder där eutanasi inte är tillåtet. Det finns ingen svensk lag som tar 

upp och belyser ämnet eutanasi, däremot är det straffbart. Om en person dödar någon på 

dennes egen begäran anses det som mord, alternativt dråp, enligt brottsbalken. Regeringen tog 

senast ställning i frågan om eutanasi år 1997, där det fastslogs att dödshjälp är brottsligt även 

om det utförs på patientens begäran (SFS, 1962:700). 
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 Sveriges läkarförbund har etiska regler där det bland annat står tydligt att en läkare 

aldrig får vara med och aktivt påskynda döden. De etiska reglerna belyser också att en läkare 

alltid måste bevara och skydda ett människoliv; läkare har därför ingen rätt att själva ta 

ställning och handla efter eget omdöme i frågan (Tarschys, 2008). Under början av 1990-talet 

kom riktlinjer dels från läkaresällskapet, dels från socialstyrelsen. Dessa belyste vilka 

omständigheter som kan komma att betyda att en läkare kan sätta ut eller att inte inleda 

livsuppehållande behandling. Med livsuppehållande behandling menas det till exempel 

behandling med respirator, dialys, sondmatning och vätsketerapi. Även viss form av 

medicinering kan komma att räknas till livsuppehållande behandling, exempelvis antibiotika 

och insulin (Svenska läkaresällskapet, 2007). Sjuksköterskan har fyra etiska grundregler som 

vårdandet ska utgå ifrån; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

  I Sverige är palliativ sedering tillåtet. Palliativ sedering innebär att starka/höga doser av 

läkemedel ges för att dämpa symtom och smärta för att på så sätt nå fram och lindra lidande. 

Symtomen kan både vara fysiska, såsom smärta, illamående och kramper men även psykiska 

som ångest och rädsla. Palliativ sedering får endast användas som en sista utväg för 

symtomlindring hos döende patienter. Terminal sedering; palliativ sedering i livets slutskede, 

innebär att patientens medvetandenivå sänks för att på så sätt lindra symtomen ytterligare för 

att andra metoder inte hjälpt. Vid terminal sedering mister patienten sin autonomi, men inte 

sin integritet. Detta kan medföra etiska problem, därför är det viktigt att så tidigt som möjligt i 

det vårdande skedet ge information och föra dialog mellan vårdpersonal, patient och anhörig. 

Patientens uttryckta önskemål som rör vården ska så långt som möjligt följas och respekteras. 

Det är viktigt att poängtera att syftet med palliativ sedering inte är att förkorta patientens liv 

utan är till för att ge en symtomlindring. Dock kan palliativ sedering få två olika effekter: den 

önskade som innebär att patientens lidande minskas samt den oönskade; att livet förkortas för 

patienten. För att avgöra om handlingen som utförts är etiskt korrekt och godtagbar ser man 

till hur själva avsikten var tänkt för patienten, inte till hur konsekvenserna blev (Tarschys, 

2008).  

 

2.4 I länder där eutanasi är lagligt 

De länder som tillåter eutanasi är Nederländerna, Belgien, Schweiz, Liechtenstein och 

delstaten Oregon i USA. I Belgien och i Nederländerna blev det år 2002 lagligt för läkare att 
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under strikta villkor utföra eutanasi. I Belgien är det i allmänhet så att läkemedel endast kan 

förskrivas, distribueras och administreras under medicinsk övervakning. Sjuksköterskor har 

rätten att vägra delta i utförandet av eutanasi. Dock, beroende på den rådande hierarkin i 

förhållandet mellan läkare och sjuksköterskor, så anses det inte alltid vara okomplicerat att 

som sjuksköterska avstå från att delta (Bilsen, Vander Stichele, Mortier, & Deliens, 2004). 

Det har diskuterats om APS kan ha till syfte att förkorta livet för en patient som en del i det 

övergripande målet med behandlingen. I dessa fall är döden inte bara en effekt, utan också 

själva avsikten med behandlingen. I Nederländerna är de läkare som deltar i fall av eutanasi 

eller läkarassisterat självmord enligt lag skyldiga att anmäla detta till en regional granskning 

av eutanasifall. Denna granskning bedömer sedan med underlag av de inlämnade rapporterna 

huruvida de ansvariga läkarna har följt de lagar och de krav som finns kring eutanasi. APS 

brukar i Nederländerna inordnas under "smärtlindring" och för de läkare som är involverade i 

sådana förfaranden finns inga potentiella rättsliga konsekvenser. Denna situation är diskutabel 

eftersom APS kan vara ett sätt att aktivt avsluta livet och därför bör kunna utredas och 

granskas (Van Bruchen-van de Scheur et al., 2008).  

 I de etiska diskussioner om eutanasi som har förts i de länder där det är lagligt, ligger 

fokuset enbart på läkarnas medverkan och inte alls på sjuksköterskornas roll i dessa fall (Van 

Bruchen-van de Scheur et al., 2008). Det har framkommit att det team som förespråkas vid ett 

beslut om eutanasi många gånger saknar en sjuksköterskerepresentant, även då sjuksköterskan 

många gånger har en nära kontakt med patienten. Sjuksköterskan har rätten att helt avstå från 

att delta vid eutanasi men studier har visat att det inte alltid är lätt att säga ifrån till kollegor 

om att man inte vill medverka. Det förekommer också att sjuksköterskor administrerar den 

dödliga dosen även i de fall då de inte är officiellt godkända att göra det vilket gör att 

sjuksköterskan hamnar i en osäker situation, rent juridiskt (Gastmans, Lemiengre & Dierckx 

de Casterlé, 2006). 

 

3 Problemformulering 

Eutanasi är en aktuell samhällsfråga i hela världen. Diskussionen förs om det ska lagligföras 

och om det är etiskt rätt eller inte. Eutanasifrågan kan ge upphov till etiska dilemman för 

sjuksköterskor i det dagliga arbetet, även i Sverige. Trots att det inte är lagligt kan frågor 

väckas av både patient och anhörig. För att kunna möta en sådan situation behöver 

sjuksköterskor kunskap om vad eutanasi innebär och vad det kan innebära att i rollen som 
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sjuksköterska vara delaktig vid eutanasi. Det är också viktigt att själv ha reflekterat över 

vilken uppfattning man har i frågan. Genom att systematiskt granska den litteratur som finns 

om sjuksköterskors uppfattning om eutanasi, både i länder där det är lagligt samt olagligt, kan 

kunskapen om ämnet och de relaterade frågor man ställs inför, fördjupas och vara vägledande 

i arbetet med svårt sjuka och döende patienter. 

 

4 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att belysa sjuksköterskors uppfattning om eutanasi i länder 

där det tillämpas respektive där det inte tillämpas. 

 

5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes en central del av Katie Erikssons vårteori ut, caritas. 

Caritastanken bygger på att vårda med kärlek till sina medmänniskor.  

 Människa, hälsa och vård är de centrala begreppen i Katie Erikssons vårdteori. Det en 

människa känner är alltid sant då alla har sin unika upplevelse av till exempel sin sjukdom 

och sitt lidande. Det är med denna kunskap som sjuksköterskan ska vårda. Genom att vara 

öppen och se varje patient som en unik individ, blir vårdandet en ömsesidig relation mellan 

sjuksköterska och patient. Varje människa har ett eget livsrum. Detta livsrum kan förklaras 

som människans själv; det som varje människa känner är ”jag”. Om en människa inte får vara 

sig själv utan hela tiden ifrågasätts, kan detta leda till att hans eller hennes självbild förvrängs. 

Sjuksköterskan har ett ansvar i relationen till patienten att se till att hans eller hennes självbild 

bevaras genom hela sjukdomsprocessen (Eriksson, 1997). Det centrala i vårdandet ska vara 

caritas; kärleken till människan. Idag har teknologin gett oss möjligheter att förhålla oss till liv 

och död på ett sätt som tidigare var otänkbart. För att denna kunskap lättare ska förstås 

behöver den kopplas samman med kärleksmotivet och den visdom som vårdandet över tid har 

skapat. Kärlekstanken kan leda till en mer allmänmänsklig vård. Vårdandet kan ses som en 

konkretisering av förmågan att uttrycka och förmedla kärlek (Eriksson, 1987). 
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6 Metod 

Denna uppsats bygger på en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar.Detta 

innebär enligt Friberg (2006) att inom ett vårdvetenskapligt område skapa en översikt. Genom 

att tillgodose sig forskningsresultat uppkommer ny kunskap inom ett specifikt område. En 

litteraturstudie ska utgå från en tydlig frågeställning där tidigare studier jämförs vilket ska 

leda till ett nytt resultat. 

 

6.1 Datainsamling 

För att få en överskådlig blick av ämnet söktes initialt artiklar i databasen Cinahl med enbart 

sökorden euthanasia och nursing. På så sätt skapades en bild av hur mycket information som 

fanns tillgängligt inom det aktuella området. Sökningen genererade ett stort antal träffar som 

visade att det fanns gott om underlag för att genomföra studien med det aktuella syftet. För att 

begränsa antalet träffar genomfördes sökningar i databasen EBSCO host. Där markerades 

databaserna Cinahl, Medline, Academic search premier, Amed, SocIndex och AgeLine för att 

få ett så brett sökfält som möjligt. Sedan avgränsades urvalet till artiklar med; abstrakt, 

fulltext och publikation mellan åren 2000-2011. De sökord som användes inledningsvis var: 

”euthanasia”, ”nurse*”, ”ethic”. Ytterligare sökningar genomfördes, främst genom ämnesord, 

för att punktsöka fram reslutat som inte funnits med i de tidigare sökningarna.  

 Då det ansågs intressant gjordes sökningar från Sverige och Skandinavien, även dessa i 

Cinahl, Medline, Academic search premier, Amed, SocIndex och AgeLine, med sökorden 

”euthanasia”, ”nurse*”,”scandinavia”. Detta genererade emellertid inte några artiklar som ur 

vårdvetenskapligt perspektiv ansågs möjliga att inkludera i studien, se bilaga 1.  

 

6.2 Urval 

När granskning av artiklarna genomförts gjordes ett urval av tolv artiklar som kom att ingå i 

studien. Av dessa studier var tio kvantitativa och två kvalitativa. Urvalet av artiklarna gjordes 

genom att granska abstrakten. De artiklar som ansågs kunna leda fram till syftet med studien, 

fanns i full text, var vårdvetenskapliga samt vetenskapligt granskade enligt så kallad Peer 

Review, inkluderades i studien. Peer Review innebär att forskare inom samma område gör en 

vetenskaplig granskning av manuskriptet och studiens kvalitet (Friberg, 2006). Ytterligare ett 

urvalskriterium var att artiklarna skulle representera olika länder för att möjliggöra jämförelse 
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mellan länder som tillåter eutanasi och länder där det är förbjudet, samt för att studera om det 

finns några skillnader mellan länder som har samma lagstiftning. De artiklar som ingår i 

studien är skrivna på engelska och är ifrån Nederländerna, Polen, Tyskland, Belgien, Japan, 

USA och Kanada. För att inkludera fler länder gjordes riktade punktsökningar, dock utan 

reslutat, se bilaga 1. Ingen avgränsning gällande kön eller ålder gjordes. Samtliga artiklar 

hade ett sjuksköterskeperspektiv och var publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter med 

undantag av en vårdvetenskaplig artikel publicerad i tidskrift för palliativ medicin. För att få 

en översikt av de valda artiklarna redovisas dessa i en matris, se bilaga 2.  

 

6.3 Analys 

En kvalitativ induktiv ansats har använts för att analysera resultatet i de artiklar som ingår i 

studien. Enligt Friberg (2006) innebär kvalitativ analys att man strukturerar upp skillnader och 

likheter för att sedan kunna kategorisera dem och därigenom få en klarare helhetsbild. Genom 

detta kan kategorier skapas som leder till nya insikter om det studerande området.  

 De artiklar som valts ut lästes överskådligt igenom var författare för sig, och materialet 

kodades till nyckelord relaterade till syftet. Koderna markerades i marginalen och ordnades 

därefter i kategorier. Analysen diskuterades för att klargöra om båda författarna uppfattat 

artiklarna på liknande sätt.  Det som markerats från varje artikel skrevs upp på ”post it” lappar 

för att på så vis strukturera artiklarnas text. Därefter lästes artiklarnas resultat igenom 

ytterligare för att lyfta fram det mest framträdande. Genom att dela upp materialet; länder där 

eutanasi är lagligt och länder där det är olagligt fick studien två delar som granskades var för 

sig. Sedan identifierades gemensamma nämnare som strukturerades upp i fyra kategorier för 

att därifrån kunna jämföra de båda perspektiven.  

 

6.4 Etiska reflektioner 

De artiklar som inkluderats i litteraturstudien är baserade på studier som godkänts av en etisk 

kommitté. Då forskning bedrivs på människor måste det enligt Helsingforsdeklarationen 

finnas informerat samtycke från de personer som deltar (WMA declaration of Helsinki, 2008). 

I samtliga artiklar har de personer som deltagit i studierna blivit informerade skriftligt 

och/eller muntligt om studiens huvudman, syfte och genomförande, frivilligheten att delta och 

om möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. De artiklar som ligger till grund för 

denna uppsats är alla engelskspråkiga och dessa har översatts till svenska med största 

http://www.codex.vr.se/
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noggrannhet för att undvika språkliga feltolkningar. Det är av yttersta vikt att då man tar del 

av andras texter inte plagierar, förfalskar eller kopierar ursprungsmaterialet samt att 

referenserna uppförs korrekt, så att ursprungsmaterialet lätt kan spåras (Gustafsson, Hemerén 

& Peterson, 2005). 

 

7 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån två separata perspektiv dels sjuksköterskors uppfattning om 

eutanasi i länder där det är lagligt dels i de länder där det är olagligt. De olika perspektiven 

omfattar fyra gemensamma kategorier; religiös trosuppfattning, etiska dilemman, 

yrkeserfarenheter samt palliativ sedering av patient. 

 

7.1 Sjuksköterskor uppfattning om eutanasi i länder där det är lagligt 

7.1.1 Religiös trosuppfattning 

Det framkom en skillnad mellan sjuksköterskor som var katoliker eller hade en annan stark 

religiös tro och de sjuksköterskor som inte hade någon religiös förankring. De som var 

religiöst troende accepterade i lägre utsträckning eutanasi och varje individs rätt att bestämma 

över sin egen död, än de icke-religiöst troende sjuksköterskorna. Sjuksköterskor som inte 

hade någon direkt förankring i en religiös trosuppfattning tenderade att tänka mer utifrån sin 

egen uppfattning om vad som var rätt eller fel. Sjuksköterskor som hade en stark religiös 

trosuppfattning kunde i större utsträckning hämta svaret utifrån den religiösa läran, även om 

ställningstagandet i eutanasifrågan för många var långt ifrån självklar (Ingelbrecht, Bilsen, 

Mortier & Deliens, 2009). Religiöst troende sjuksköterskor var i större utsträckning mot 

eutanasi, men uppgav själva att deras tro inte hade någonting med deras inställning att göra 

De ansåg istället att det var etiska överväganden som låg till grund för deras ställningstagande 

(Gielen, van den Branden & Broeckaert, 2009; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009). 

 

7.1.2 Etiska dilemman  

En majoritet av sjuksköterskorna i Belgien menade att läkemedel som lindrar smärta och 

lidande borde vara tillgängliga för patienten även då dessa läkemedel förkortar livet. De flesta 

sjuksköterskor ansåg att det är upp till patienten om denne vill avsluta sin behandling. De 

menade även att det är godtagbart att administrera dödliga doser läkemedel till patienter som 
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har en obotlig sjukdom innefattande smärta som är omöjlig att kontrollera och lindra 

(Ingelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2009). Sjuksköterskorna i Holland var nästintill eniga 

om att patientens förutsättningar att överleva sitt tillstånd och dennas förväntade livskvalitet 

var det som spelade störst roll i beslut gällande EOL (end of life care), vård i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna var inte oroliga för att tvister skulle uppstå gällande EOL mellan vårdare, 

patient och anhörig på grund av delade åsikter eller etiska dilemman. Sjuksköterskorna 

upplevde att deras aktiva delaktighet i beslut om EOL gav dem tillfredställelse i sitt arbete 

(Latour, Fulbrook & Albarran, 2009). Sjuksköterskorna i Belgien tyckte i hög grad att deras 

närvaro och involverande i processen kring EOL var viktig, för att ge stöd och finnas där för 

patienten (Ingelbrecht et al,. 2009).  

 I frågan om att aktivt delta vid eutanasi kunde enbart en tredjedel tänka sig detta 

(Gastmans, Lemiengre & Dierckx de Casterlé, 2006). Vid frågan om sjuksköterskorna ansåg 

att förberedelserna till eutanasi, så som att sätta injektionsnål och blanda till injektionen, 

tillhörde deras arbetsuppgift ansåg mindre än hälften att det gjorde det (van Bruchem-van de 

Scheur, van der Arend, van Wijmen, Huijer Abu-Saad & ter Meulen, 2008). Sjuksköterskorna 

ansåg att det var svårt att ta ställning om de var för eller mot eutanasi då det berodde helt på 

vilken situation patienten befann sig i (Verpoort, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2004b). 

De ansåg även att det var viktigt att patienten skulle bli vårdad av samma sjuksköterska som 

denne haft under hela vårdtiden (Latour, Fulbrook & Albarran, 2009).  

Sjuksköterskor gjorde också stor skillnad på fysisk och psykisk smärta. Den psykiska smärtan 

ansåg sjuksköterskorna var svårare att bemöta men också mindre acceptabelt att grunda ett 

beslut om eutanasi på. Anledningen till detta kunde vara att sjuksköterskorna tyckte att det var 

svårare att sympatisera med psykisk smärta då den ofta inte är lika synbar och påtaglig som 

fysisk smärta, därmed verkade övergången till eutanasi mer osammanhängande.”Mental 

suffering can be as bad or even worse than physical suffering. I see no difference between that 

– it´s up to the patient to signal what is intolerable.” (Verpoort, Gastmans & Dierckx de 

Casterlé, 2004b, pp 596). Vissa sjuksköterskor uttryckte att oavsett smärtans karaktär, så var 

intensiteten det väsäntliga i ställningstagandet gällande eutanasi (Verpoort et al., 2004b). 

 

7.1.3 Yrkeserfarenheter 

Oavsett om sjuksköterskorna hade lång erfarenhet av att arbeta inom vården eller var 

nyutexaminerade så skiljde sig inte deras åsikter gällande eutanasi (Laoutr et al., 2009). 
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 I frågan om patienten har rätt att själv besluta när denne vill avsluta sitt liv tyckte 

framförallt hemsjukvårdssköterskor i högre utsträckning att patientens vilja är av stor 

betydelse. Även sjuksköterskor som arbetade på vårdhem ansåg att patientens egen önskan 

var av stor betydelse. De sjuksköterskor som arbetade på sjukhus hade minst acceptans för 

eutanasi och tyckte i lägre utsträckning att sjuksköterskan ska vara med i beslutet och 

förfarandet kring eutanasi. Dessa ansåg sig också i större utsträckning inte vara beredda att 

administrera dödliga doser läkemedel (Ingelbrecht et al., 2009). Ungefär hälften av de som 

jobbade inom hemsjukvården och en tredjedel av de som jobbade på sjukhus var för eutanasi 

(Gastmans et al., 2006). 

 Det framkom att vissa sjuksköterskor som arbetade inom den palliativa vården hade 

svårt att veta var de står i eutanasifrågan (Verpoort et al., 2004b). Detta grundade sig i 

uppfattningen att varje persons livssituation är unik, vilket också gör döendet unikt. Därmed 

ansåg dessa sjuksköterskor att de inte kan vara antingen för eller mot eutanasi utan deras 

ställningstagande beror på den aktuella situationen. De fall där de tillfrågade sjuksköterskorna 

kunde rättfärdiga eutanasi var då patienten hade outhärdlig smärta som inte kunde lindras på 

annat sätt än med döden. En sjuksköterska uttryckte sig som följande: ”I really cannot be so 

categorical about that. I can´t say that I see it in black-and-white terms. Absolutely not. My 

view depends on the situation.” (Verpoort, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2004b, pp 595). 

 De sjuksköterskor som hade utbildning inom palliativ vård var mer positivt inställda till 

avslutande eller undanhållande av livsuppehållande behandling, än de sjuksköterskor som inte 

hade någon specialistutbildning. Hos de sjuksköterskor som kommit i kontakt med EOL 

tidigare fanns en acceptans för förfaranden som förkortar en patients liv. Däremot så hade det 

ingen betydelse om sjuksköterskan vårdat oboligt sjuka patienter tidigare eller inte 

(Ingelbrecht et al., 2009). 

 Många sjuksköterskor uttryckte att arbetet inom den palliativa vården hade stor 

betydelse för hur man såg på eutanasi. De frågeställningar som kom upp av att vårda obotligt 

sjuka gjorde att sjuksköterskan formade eller omvärderade sin åsikt i denna fråga (Verpoort et 

al., 2004b).   

 

7.1.4 Palliativ sedering av patienten 

Vissa sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering var ett alternativ till eutanasi. Det som 

framfördes till förmån för palliativ sedering var att det kunde vara ett alternativ för de 
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patienter som inte vill vara vid medvetande då de avslutar sitt liv. Likaså ansågs det att 

patientens anhöriga gavs en chans att förbereda sig inför patientens bortgång, att de får tid att 

ta avsked. Dessutom ansåg sjuksköterskorna att vid palliativ sedering så avslutades inte en 

människas liv aktivt. Samtidigt menade vissa att det var hyckleri när palliativ sedering valdes 

framför eutanasi med motivering att palliativ sedering inte direkt avslutar en människas liv. 

Både eutanasi och palliativ sedering går ut på samma sak, nämligen att lindra patientens 

lidande. Även om palliativ sedering inte innebär en administrering av en dödlig dos så 

försätter man patienten i ett tillstånd där denne inte kan kommunicera (Verpoort et al., 2004b). 

 

7.2 Sjuksköterskors uppfattning om eutanasi i länder där det är olagligt 

7.2.1 Religiös trosuppfattning 

Då sjuksköterskorna i en turkisk studie blev tillfrågade om huruvida de själva skulle vilja ha 

rätt till eutanasi om de var obotligt sjuka, svarade hälften att de inte visste och hälften att de 

var helt säkra på att de inte ville det. De flesta av sjuksköterskorna levde efter den islamiska 

läran där övertygelsen är att bara Gud har rätten till att ta liv och att de därför var mot 

eutanasi. Den andra mest vanliga anledningen till att vara mot eutanasi var tron på de 

medicinska framsteg som görs, att det alltid finns hopp om att hitta nya, förbättrade 

behandlingsmetoder (Kumas, Öztunc & Alparslan, 2007). I en jämförelse mellan japanska 

och australiensiska sjuksköterskor undersöktes deras uppfattningar till voluntary active 

euthanasia, som fritt översätts till frivillig eutanasi. Det visade sig att japanska sjuksköterskor 

grundade sina svar i lägre utsträckning på religion än de australiensiska. Minoriteten av de 

japanska sjuksköterskorna uppgav att deras åsikt var grundad på religiös trosuppfattning. De 

japanska sjuksköterskorna var mindre positiva till eutanasi än de australiensiska och uppgavs 

diskutera med patientens anhöriga om vad som ska göras men utan religiös innebörd (Tanida, 

Asai, Ohnishi, Nagata, Fukui, Yamazaki, & Kuhse, 2002). Bland polska sjuksköterskor var 

hälften klart mot eutanasi. Av dessa sjuksköterskor uppgav mer än hälften att de var religiöst 

troende och en tredjedel uppgav att de delvis var religiöst troende. Detta innebar att nästintill 

alla sjuksköterskor som var mot eutanasi hade någon slags religiös tro (Brzotek, Dekkers, 

Zalewski, Januszewska & Górkiewicz, 2008). Då eutanasifrågan diskuterades av de 

sjuksköterskor som ingick i en finsk studie så kom ord som ”mörda” och ”döda” upp. 

Bakgrunden till detta var de starka känslor angående hur människan har rätt att bestämma när 

en individ ska dö eller hur länge döendet ska pågå. I detta religiösa sammanhang framfördes 
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det att den tid då var och en ska dö är förutbestämt av Gud och är ingenting som ska skapas på 

onaturlig väg genom eutanasi (Kuuppelomäki, 2000). 

 

7.2.2 Etiska dilemman 

På en hypotetisk fråga om sjuksköterskorna skulle utföra eutanasi om det var lagligt var 

andelen som skulle göra det större bland de australiensiska sjuksköterskorna än bland de 

japanska i en jämförelse dem emellan. Just det faktum att eutanasi är olagligt ansåg de 

japanska sjuksköterskorna påverka deras uppfattning i denna fråga. Den största delen av alla 

tillfrågade baserade sin uppfattning på etiska grunder (Tanida, et al., 2002).  

 Sjuksköterskor som deltog i en kanadensisk undersökning hade en gemensam positiv 

attityd gentemot eutanasi. De menade att man måste se till patientens självbestämmanderätt 

och att det är sjuksköterskans förpliktelse att respektera denna. Dock var en annan gemensam 

faktor att de kände sig splittrade i den etiska frågan. De oroade sjuksköterskorna att höga 

sjukhuskostnader skulle få patienten att överväga att utnyttja eutanasi om detta skulle 

lagligföras. Likväl hade dessa sjuksköterskor en farhåga att patienterna skulle känna rädsla för 

att vara en belastning för samhället och anhöriga och på så sätt välja utvägen att be om 

eutanasi. Detta grundade sjuksysköterskorna på egna erfarenheter om hur vården ser ut i 

dagsläget. De ansåg att många patienter tackar nej till behandlingar, som de är i stort behov 

av, pågrund av höga kostnader (Young & Ogden, 2000).  Farhågor om missbruk genom att 

använda eutanasi i fel syfte hade även de sjuksköterskor som var negativt inställda till 

eutanasi, visar en studie gjord i Finland. De ansåg också att de inte hade rätt att bestämma när 

någons liv skulle avslutas. Det framkom dock att drygt hälften av de tillfrågade 

sjuksköterskorna var för eutanasi. Motiv till att genomföra eutanasi var då det inte fanns något 

mer hopp för patientens totala situation med lidande, smärta och nedsatt autonomi 

(Kuuppelomäki, 2000). Liknande skäl till att använda eutanasi kom fram i en turkisk studie 

där sjuksköteterskor som accepterade eutanasi tillfrågades om vem de ansåg skulle ha rätt till 

detta, om det skulle bli lagligt. Majoriteten ansåg att det skulle vara lämpligt för de patienter 

som är hjärndöda. Lite över hälften ansåg också att de patienter som hade en elakartad 

sjukdom skulle ha rätt till eutanasi, liksom patienter som var tvungna att vara kopplade till 

livsuppehållande system för att hållas vid liv. Dock var de flesta sjuksköterskor mot både 

passiv och aktiv eutanasi, vilket de beskrev berodde på att de inte samvetsmässigt kunde 

stödja detta (Kumas et al., 2007).  
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 I en polsk studie så svarade erfarna sjuksköterskor att deras inställning främst berodde 

på deras egna livsfilosofier men också på att lagen inte tillåter eutanasi. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ansåg också att deras inställning först och främst berodde på deras egna 

värderingar (Brzotek et al., 2008). 

 

7.2.3 Yrkeserfareheter 

I en polsk studie fick sjuksköterskor frågan om de visste vad eutanasibegreppet innebar, vilket 

resulterade i att ungefär hälften kände sig väl insatta i ämnet (Broztek et al., 2008; Kumas et 

al., 2007). I en turkisk studie framkom det att sjuksköterskorna ansåg att de hade kunskap om 

eutanasi men drygt hälften ansåg denna kunskap som icke adekvat. Denna kunskap var till 

stora delar hämtad från sjuksköterskeutbildningen och från media. Utbildningsseminarium 

och konferenser om eutanasi var också relevanta källor till kunskap (Kumas et al., 2007).  

 Polska nyutexaminerade samt yrkeserfarna sjuksköterskor fick svara på om erfarenhet 

hade någon inverkan på deras inställning gentemot eutanasi. Båda grupperna hade ungefär 

likvärdig inställning till eutanasi, hälften var helt mot och en tredjedel var för. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna sa att deras yrkeserfarenhet inom vården präglat deras 

inställning (Brzotek et al., 2008).  Om eutanasi skulle bli lagligt var ett förslag att tidigt i 

sjukdomsprocessen ventilera eutanasifrågan för att på så vis bli mer viss på att patienten, dess 

anhöriga och sjukvården vet hur patienten ställer sig i frågan. På så vis skulle beslutet som 

patienten tar då den är svårt sjuk och smärtpåverkad kunna grundas i ett tidigare 

ställningstagande (Kuuppelomäki, 2000). 

Kanadensiska sjuksköterskor menade att den kanadensiska lagen borde ändras och 

tillåta eutanasi. De påpekade att former av eutanasi förekommer och har förekommit länge 

inom sjukvården.  En sjuksköterska uttryckte sig som följande ”I find it ironic that the 

government will not legalize voluntary euthanasia or assisted suicide when it has been 

happening for years.” (Young & Ogden, 2000, pp 516). Genom att ändra lagen och göra 

eutanasi lagligt ansåg sjuksköterskorna att det skulle vara lättare att ta hänsyn till patienternas 

autonomi. Tydligare praktiska riktlinjer skulle också underlätta skyddandet av 

sjuksköterskeyrket som profession genom att ha klarare direktiv att falla tillbaka på i sitt 

handlade i det dagliga arbetet. Många tyckte att de riktlinjer som fanns gjorde att flera 

handlingar föll i gråzonen för om de var lagliga eller inte vilket skapade osäkerhet. Det 
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framkom också att sjuksköterskor oberoende av yrkeserfarenhet hade ett likvärdigt 

förhållningssätt till eutanasi (Young & Ogden, 2000). 

 

7.2.4 Palliativ sedering av patienten 

Sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering kunde ge patienter en tolerant och kanske till och 

med en lycklig sista tid i livet. Genom att inte tillföra patienten någon form av behandling 

eller föda ansåg sjuksköterskorna att naturen fick ha sin gång och att det på så sätt var mer 

acceptabelt än eutanasi där man påskyndar döden med hjälp av en mänsklig hand (Young & 

Ogden, 2000). 

 

7.2.5 Slutsats 

Oavsett om sjuksköterskorna arbetade i ett land där eutanasi var lagligt eller olagligt så hade 

de ungefär likvärdig uppfattning om ämnet. De var eniga att om eutanasi skulle lagligföras 

respektive redan är lagligt, skulle det endast gälla personer med obotliga sjukdomar där döden 

var att vänta med säkerhet inom den närmaste tiden. Sjuksköterskorna menade att det var 

svårt att ta ställning om de var för eller mot eutanasi, att det mer berodde på situationen i sig 

än ett ställningstagande. Sjuksköterskorna ansåg att de etiska aspekterna komplicerade deras 

syn på eutanasi. Många nämnde att sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens autonomi.  

 De sjuksköterskor som arbetade på sjukhus var mot eutanasi i större utsträckning än de 

som arbetade på sjukhem och i hemsjukvården. Sjuksköterskorna som arbetar inom 

hemsjukvården och på sjukhem följer patienterna under längre tid vilket gjorde att de kände 

att en personligare relation uppstod. 

 En annan likhet var att oavsett vilket land sjuksköterskorna bodde i, var de som var 

religöst troende i högre utsträckning mot eutanasi.  

 Inställningen till palliativ sedering var i högre grad mer accepterad än eutanasi av 

sjuksköterskorna oberoende av vilket land de kom ifrån. De ansåg att det var ett alternativ för 

att ge patienterna en mer fridfull sista tid i livet. 
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8 Diskussion  

8.1.1 Metod diskussion 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar till eutanasi både i länder där eutanasi 

är lagligt och i länder där det är olagligt. De artiklar som ligger till grund för denna 

litteraturstudie kommer från olika delar av världen. Skälet till detta var att det fanns en strävan 

efter att spegla sjuksköterskornas åsikter till eutanasi oavsett var de lever och arbetar. Tyvärr 

var det svårt att hitta artiklar från alla länder där eutanasi är lagligt som belyser sjuksköterskor 

uppfattningar om ämnet. Därmed är denna del bara representerad av Belgien och 

Nederländerna och inte alls från de övriga länder som tillåter eutanasi, vilket kan ge 

missvisande resultat som man måste ha i åtanke.  

 Detta arbete är grundat på artiklar som beskriver både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Dock ska poängteras att fördelningen mellan kvantitativa och kvalitativa studier inte 

var jämn, utan de flesta studier som användes var kvantitativa. På detta sätt fick man genom 

olika metoder se sjuksköterskors uppfattning om eutanasi. Det visade sig att oberoende 

studiernas ansats, så blev resultaten ungefär de samma. Oavsett om sjuksköterskorna blev 

intervjuade eller fick fylla i ett frågeformulär så var deras svar likvärdiga. Vi valde att 

använda oss av artiklar publicerade från år 2000 till 2011, för att få ett så aktuellt perspektiv 

som möjligt. De artiklar som publicerats inom den aktuella tidsperioden var dock till största 

del från de länder där eutanasi är lagligt, varför urvalet måste anses kunna ha begränsat 

resultatet. Detta till trots är vår uppfattning att den här litteraturstudien har bidragit med 

kunskap om hur sjuksköterskor runtom i världen ser på eutanasi, vilka frågeställningar och 

etiska dilemman sjuksköterskor kan ställas inför, i relation till frågan om eutanasi.  

 

8.1.2 Resultatdiskussion 

Oberoende av i vilket land sjuksköterskor arbetar kommer de att vid något tillfälle stå inför 

döende och obotligt sjuka patienter. De som arbetar i hemsjukvården kommer däremot 

patienten och dennes eventuella familj närmare under en längre tid (Van Bruchen-van de 

Scheur et al., 2008).  Vi antar att då kontakten uppstår i patientens hem gör att en relation kan 

utvecklas där sjuksköterskan får ta del av patientens hela livsvärld. På vårdhem upprättas 

också långvariga relationer mellan patient och sjuksköterska, men det är fortfarande utanför 

det som är eller har varit patientens normala vardag.  På sjukhus är kontakterna mer flyktiga 

och tid kanske inte alltid kan ges för att befästa en varaktig relation. Detta kan ligga till grund 
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för att sjuksköterskor i hemsjukvården med en bakgrund i form av ett nära samarbete med 

patienten kunde rättfärdiga eutanasi i större utsträckning än andra sjuksköterskor.  

I kritiken mot att legalisera eutanasi framkommer en risk att sjuksköterskan ska agera 

utifrån det som understödjer de egna värderingarna och den personliga uppfattningen. Varje 

människas rätt att dö betyder inte att det är sjuksköterskans moraliska plikt att möta denna 

begäran (Quaghebeur, Dierckx de Casterlé & Gastman, 2009). Vi anser att oavsett vilket 

ställningstagande en sjuksköterska har till eutanasi, är det av största vikt att sjuksköterskan 

inte blandar in sina egna åsikter och principer i beslut rörande patienten. Som sjuksköterska 

och medmänniska måste man kunna leva med att människor nära inpå en tar beslut som inte 

går att sympatisera med. Katie Erikson menar att sjuksköterskan är patientens vägvisare. 

Detta kräver att sjuksköterskan själv har kunskap om de olika möjligheter som finns till buds. 

Att vara vägvisare är inte detsamma som att bestämma vilken väg patienten ska gå utan visa 

på alternativa vägar. Att sjuksköterskan är vägvisare innebär att denne är med på resan som 

patienten gör, på patientens villkor, och är denne behjälplig (Eriksson, 1987). 

 Sjuksköterskan betecknas ofta som patientens advokat (Quaghebeur et al., 2009). Om 

sjusköterskan vill göra det som är bäst för patienten så kan det förefalla rimligt att även 

kvaliteten på livet och en människas värdighet ska inbegripas, inte bara hur långt en 

människas liv blir. Utifrån Katie Erikssons teori är människan alltid helig och alltid 

okränkbar. Det ansvar vi har för oss själva och för våra medmänniskor utgör att vi måste 

bevara, inte bara vår egen, utan även andras värdighet. Därmed finns inte alternativet att döma 

en annan människas liv som försumbart (Eriksson, 1987).  

 Den etiska aspekten är alltid närvarande då eutanasifrågan diskuteras. Att någon ska ha 

rätten att få bestämma vem som ska leva och vem som ska dö kan upplevas som provocerande 

(Holt, 2008). De sjuksköterskor som hade en förankring i en religiös trosuppfattning var i 

många fall trygga med att det är Gud som avgör när en människa ska dö (Rose, 2007). Vi fann 

att denna uppfattning var dominerande hos de troende sjuksköterskorna oavsett om de 

arbetade i länder där eutanasi är lagligt eller olagligt. Drivna av sin inställning att de ska göra 

allt i sin makt för att lindra en människas lidande och utifrån caritas; att vårda med kärlek, var 

uppfattningen att vara med om att hjälpa en annan människa att avsluta sitt liv delad 

(Eriksson, 1987). Kan man döda någon av kärlek? Det mest essentiella i att vårda en 

människa ställs på sin spets i och med tanken att vårdandet skulle kunna innebära att avsluta 

liv. 
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Katie Eriksson (1987) menar att en sann relation bygger på ett sant möte. Detta möte ger 

kraft att gå vidare. I ett sant möte vågar en människa träda fram och kommunicera sina 

verkliga känslor just där och då. Relationen mellan sjuksköterska och patient ska bygga på en 

professionalism som inkluderar fullständig ömsesidighet och acceptans och där 

sjuksköterskan behåller en form av närhet – distans. Patienten har inget ansvar gentemot 

sjuksköterskan, däremot har sjuksköterskan fullt ansvar att vara medveten om att genom sin 

professionella roll vara i maktposition i förhållande till patienten. Sjuksköterskan får aldrig 

missbruka denna makt till exempel genom att påverka patienten eller fatta beslut om eutanasi 

för patientens räkning. Men sjuksköterskan kan i mötet med patienten bygga en trygg och 

kärleksfull grund så att patienten vågar träda fram med sina autentiska tankar och funderingar 

och möjliggöra för patienten att avgöra vilken väg som denne ska gå (Eriksson, 1987).  

En aspekt som kom fram var att sjuksköterskorna oroade sig för att inte veta om en 

person är i sitt sinnes fulla bruk för att ta ett sådant stort beslut som att vilja avsluta sitt liv. I 

de länder där eutanasi var olagligt var sjuksköterskorna rädda att en lagstiftning om 

legalisering i ämnet skulle kunna komma att missbrukas. Sjuksköterskor som arbetade i länder 

där det var lagligt nämnde dock inget om att missbruk av eutanasi förekommit. Däremot 

kände sjuksköterskorna från de länder där eutanasi är olagligt att en tydligare lagstiftning om 

ämnet skulle vara en fördel då de ansåg att den nuvarande lagstiftningen var alltför diffus och 

osäker. 

 Det fanns en överhängande risk, ansåg sjuksköterskorna, att rätten med medicinsk hjälp 

avsluta sitt liv ska missbrukas och att det ska bli en lösning på problemet att vara sjuk (Holt, 

2008). Att den sjuke ska utsättas för ett yttre tryck om att dennes liv är alltför kostsamt för att 

bevaras framkom som en anledning till att inte legalisera eutanasi. Att patienten ska tro att 

denne är en börda för omgivningen och därmed uttrycka en vilja att avsluta sitt liv, är farhågor 

som många sjuksköterskor hade. Detta kan komplicera sjuksköterskans vilja att bemöta 

patientens önskan om sin egen livssituation. Sjuksköterskan har ett ansvar att låta patienten 

behålla sin autonomi så långt som möjligt. Om sjuksköterskan vill protestera mot en patients 

önskan om eutanasi, strider det mot kunskapen om att varje människa känner sig själv bäst. 

En individs känslor och upplevelser är absolut sanning och det är oetiskt att ta ifrån den sjuke 

dess rätt att bestämma över sitt eget liv (Eriksson, 1997). 

 Då principen avviker från att inte skada så är inte detta bara skadligt för att det kan 

ifrågasätta livet i sin renaste form, utan kan också vara till skada för sjuksköterskeyrket. 
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Patienten ska kunna vara säker på att sjuksköterskan aldrig skulle skada patienten och 

kritikerna är rädda för att om och när eutanasi är lagligt så kan detta komma att skapa en 

misstänksamhet i vården och påverka relationen mellan patient och sjuksköterska negativt 

(Quaghebeur et al., 2009). Studier har visat att antalet sjuksköterskor som är för eutanasi är 

fler än de som kan tänka sig att vara med i förfarandet (Veerport, Gastman, De Bal & Dierckx 

de Casterlé, 2004a). Detta innebär att även om en sjusköterska är positiv till eutanasi så är inte 

det detsamma som att hon eller han kan tänka sig att utföra eutanasi. Eutanasi kan komma att 

motverka de grundläggande principerna som underbygger vårdandet; kärlek och respekt till 

patienten (Eriksson, 1987).  Då patienter uttrycker att de vill dö, behöver inte det betyda att de 

vill att någon ska döda dem. Då eutanasi är lagligt så finns en ökad risk att sjuksköterskan tar 

detta uttalande allt för bokstavligt då det istället många gånger kan vara ett uttryck för 

utmattning och förtvivlan över sjukdomstillståndet (Quaghebeur et al., 2009). Vill man förstå 

en människa så måste man förstå hur han eller hon tänker. Den enskilde individens tankar 

formar dennes syn på världen. Katie Eriksson menar att en människa består av olika delar; 

kropp, själ och ande. För att se hela människan krävs att man fogar ihop alla hennes olika 

delar. Då sjuksköterskan har modet att möta patienten; den komplexa helhet som är en 

människa, kan sjuksköterskan förstå och tolka patienten och därmed vårda efter dennes 

behov. Att sjuksköterskan ser patienten i sin helhet skapar en önskan att befästa en sann och 

ömsesidig relation (Eriksson, 1997). 

 Gränsdragningen mellan palliativ sedering och eutanasi ansågs hårfin av flera 

sjuksköterskor. Det framkom att sjuksköterskor som arbetade i länder där eutanasi är olagligt 

menade att då palliativ sedering utförs är det inte i första hand sjuksköterskans personliga 

inställning till eutanasi som är det avgörande. Det som gör det komplicerat är snarare 

osäkerheten och obehaget över att arbeta i ett så otydligt sammanhang. Detta gör att 

sjuksköterskorna ifrågasätter om de medverkar i ett lagligt förfarande också i situationer som 

handlar om palliativ sedering. De sjuksköterskor som hade minst erfarenhet av palliativ 

sedering var de som uttryckte mest osäkerhet över den fina linjen som skiljer palliativ 

sedering från eutanasi (Rietjens, Hauser, van der Heide & Emanuel, 2007). Sjuksköterskan 

iklär sig inte olika roller med olika arbetsuppgifter, utan denne är just sjuksköterskan som ska 

kunna vara den som situationen fordrar (Eriksson, 1997). Vården är tvärkulturell i och med att 

människorna som vistas inom den kommer från olika sammanhang och har olika normer och 

värderingar. Att skapa en relation till patienten där denne kan kommunicera sina tankar och 



 
 

19  

 
 

 

funderingar kan göra att sjuksköterskan blir mer trygg i de beslut som fattas kring patienten 

(Eriksson, 1987). 

 

8.1.3 Avslutande reflektioner 

Det fanns en osäkerhet bland sjuksköterskor om vad eutanasi verkligen innebär. Att inkludera 

ämnet mer i sjuksköterskeutbildningen vore önskvärt, liksom att anordna 

utbildningsseminarium för de sjuksköterskor som redan är ute i arbetslivet. Då en patient tar 

upp frågan om eutanasi måste sjuksköterskan vara säker på vad detta innebär så att han eller 

hon kan bemöta patientens funderingar. Att i början av sin yrkeskarriär vara med i ett 

förfarande kring eutanasi kan vara påfrestande eftersom det ställer stora frågor om etik och 

existens på sin spets. I sjuksköterskeutbildningen bör frågor kring liv och död tas upp, men att 

applicera det som sagts i skolan till verkliga situationer, med verkliga människor, är inte alltid 

möjligt. Att yrkeserfarenhet gör det lättare att tackla frågor kring eutanasi kan ses som ett 

naturligt skede i ens utveckling som sjuksköterska. 

 Vårdandet grundar sig på den respekt och kärlek patienten förtjänar. För att eutanasi inte 

ska komma att användas på fel grunder är det viktigt att med hjälp av förtroendefulla samtal 

bygga upp en relation till patienten. Detta i sin tur kan göra sjusköterskan mer trygg i 

förhållandet, vilket kan underlätta frågor om eutanasi uppkommer. 
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Euthanasia, nurse*, 

ethic 

67 18 Artikel nr: 2, 7, 9, 

12, 26, 37, 51, 66 

Nr: 3   CINAHL, 

Medline, Academic 

search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nurse*, 

sweden 

0 0  

Nr: 4 CINAHL, 

Medline, Academic 

search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nurse*, 
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0 0  

Nr: 5 CINAHL, 
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search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nursing, 

switzerland 

8 3  
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Medline, Academic 

search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nurse*, 

luxembourg 

1 1  

Nr: 7 CINAHL, 

Medline, Academic 

search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nurse*, 

lichtenstein 

0 0  

Nr: 8 CINAHL, 

Medline, Academic 

search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nursing, 

netherlands 

42 8 Artikel Nr: 5, 15 

Nr: 9 CINAHL, 

Medline, Academic 

search premier, AMED, 

SocINDEX, AgeLine 

Euthanasia, nursing, 

attitudes 

69 10 Artikel Nr: 68, 69 
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Nursing ethics,  
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uppfattningar 
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Explorativ studie 

med 

frågeformulär. 

206 

nyexaminerade 

och 252 erfarna 

sjuksköterskor 
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Majoriteten av 

sjusköterskorna 

tyckte inte att 

eutanasi skulle 

vara en del av 

den palliativa 

vården. 

Gastman, C., 

Lemiengre, 

J., & Dierckx 

de Casterlé, 

B. 

Role of 

nurses in 

institutional 

ethics 

policies on 

euthanasia 

2006,  Belgien,  

Journal of 

advanced 

nursing, 

VOL 

54·NO1, 

53-61 

 

Att undersöka 

huruvida 

flamländska 

vårdinrättningar 

har nedskrivna 

etiska riktlinjer 

och 

sjuksköterskans 

roll i dessa med 

tanke på eutanasi. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsdata, 

deskriptiv 

postenkät 

skickades ut till 

298 institutioner 

varav 194 st. 

svarade. 

Fler sjukhus än 

sjukhem hade 

etiska riktlinjer 

nedskrivna.  

Gielen, J., 

van den 

Branden, S., 

& Broeckaert, 

B. 

Religion and 

nurses 

attitudes 

to 

euthanasi

a and 

physician 

assisted 

suicide 

(2009), 

Belgien, 

Nursing Ethics 

VOL 16·NO 3 

Att undersöka 

hur religion och 

världssyn 

inverkar på 

sjuksköterskors 

syn på eutanasi. 
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Litteraturstudie 

Troende 

sjuksköterskor 

var i hög 

utsträckning emot 

eutanasi men 

hävdade själva att 

deras religion 

inte hade något 

med deras 

inställning att 

göra. 

Ingelbrecht, 

E., Bilsen., J., 

Mortier, F., & 

Deliens, L. 

Nurses 

attitudes 

towards end-

of-life 

decisions in 

medical 

practise: a 

nationwide 

study in 

Flanders, 

Belgium 

2009, 

Belgien, 

Palliative 

Medicine, 

Vol 23, 

649-658 

Att undersöka 

flamländska 

sjuksköterskors 

attityder mot 

ELD och deras 

roll i 

beslutsprocessen. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsdata, 

Frågeformulär 

Studien fann att 

det fanns ett stort 

stöd för att 

administrera 

läkemedel även 

om dessa kan 

komma att 

förkorta livet. 
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Kuuppelmäki, 

M. 

Attitudes of 

cancer 

patients, 

their family 

members 

and health 

professionals  

toward 

active 

euthanasia. 

2000, 

Finland, 

European 

Journal of 

cancer care, 

Vol 9, 16-21 

Att undersöka 

hur patienter, 

anhöriga, 

sjuksköterskor 

och läkare ställer 

sig till eutanasi i 

cancervården 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med intervjuer 

med de fyra olika 

grupperna, som 

sedan 

analyserades. 

Samtliga grupper 

kunde etiskt 

rättfärdiga 

eutanasi hos 

obotligt sjuka 

cancerpatienter. 

Kumas, G., 

Öztunc, G., & 

Alparslan, Z-

N. 

Intensive 

care unit 

nurses 

opinions 

about 

euthanasia. 

2007, 

Turkiet, 

Nursing 

Ethics,  

Vol 14·NO5 

 

Att undersöka 

intensivvårds-

sjuksköterskornas 

uppfattningar 

gentemot 

eutanasi.  

Kvantitativ. 

Deskriptiv studie 

som använde sig 

av frågeformulär 

och omfattade 

186 

sjuksköterskor. 

33,9 % var för en 

legalisering av 

eutanasi och 39,8 

% var emot. 

Latour, J-M., 

Fulbrook, P., 

& Albarran, 

J-W. 

EfCCNa 

survey: 

European 

intensive 

care nurses 

attitudes and 

beliefs 

towards end-

of-life care 

2009, 

British 

Association of 

Critical Care 

Nurses , 

Vol 14·NO3 

 

Att undersöka 

erfarenheter och 

attityder 

gentemot 

eutanasi hos 

intensiv-

sjuksköterskor 

Kvantitativ, 

Frågeformulär, 

164 

sjuksköterskor 

deltog. 

Religion, kultur 

och utbildning 

inverkade på 

sjuksktöerskornas 

attityder. 

Tanida, N., 

Asai, A., 

Ohnishi, M., 

Nagata, S-K., 

Tsuguya, F., 

Yamazaki, 

Y., & Kuhse, 

H. 

Voluntary 

active 

euthanasia 

and the 

nurse: a 

comparison 

of japanese 

and 
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nurses. 

2002, 

Japan, 

Nursing Ethics  

VOL 9·NO 3 

Att undersöka 

hur attityderna 

skiljer sig mellan 

japanska och 

australiensiska 

sjuksköterskor 

angående 

eutanasi. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär, 

samma frågor till 

de japanska som 

de 

australiensiska 

sjuksköterskorna. 

Chi-tvåtest 

användes också. 

De japanska 

sjuksköterskorna 

mindre positiva 

till eutanasi och 

grundade sin 
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utsträckning på 

religion än de 

australienska. 

Verpoort, C., 

Gastman, C., 

& Dierckx de 

Casterlé, B. 

Palliative 

care nurses 

views on 

euthanasia. 

2004, 

Belgien, 

Journal of 

advanced 

nursing, 

VOL 47·NO 6, 
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Att undersöka 

hur 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

palliativ vård 
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eutanasi. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 12 st. 

sjuksköterskor 
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Sjuksköterskorna 

ansåg att det var 

av stor betydelse 
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palliativ vård och 

att deras åsikter 

om eutanasi hade 

präglats av arbete 

med döende 

patienter. 
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der Scheur, 

A., van der 

Arend, A., 
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F., Huijer 

Abu-Saad, 
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Meulen R. 

Dutch nurses 

attitudes 

towards 
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and 

physician –

assisted 

suicide. 

2008, 

Nederländerna, 

Nursing 

Ethics, VOL 

15·NO2  

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

roll i 

eutanasifrågan. 

Kvantitativ, 

Frågeformulär, 

1509 st. 
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Mindre än hälften 

av 

sjuksköterskorna 

ansåg att 

förberedelser 

inför eutanasi 
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Young, M-G., 

& Ogden, R-
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The role of 

nurses in 

AIDS care 

regarding 

voluntary 

euthanasia 

and assisted 

suicide: a 

call for 

further 

dialoge 
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