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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

En patient i livets slutskede kan få hjälp med lindring av sitt lidande genom 

palliativ sedering. I Sverige är det förbjudet att med hjälp av sjukvården eller 

på annat sätt avsluta sitt liv i förtid, även om en patient uttrycker en önskan om 

det. Sveriges sätt att förhålla sig till dödshjälp skiljer sig från hur vissa länder i 

Europa och några delstater i USA hanterar frågan där dödshjälp är tillåtet. 

Syfte: 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa obotligt cancersjuka patienters 

tankar om att vilja avsluta sitt liv. 

Metod: Systematisk litteraturstudie där sju vetenskapliga artiklar resultat inkluderades. 

Analysen gjordes med systematisk kodning och kategorisering av de olika 

studiernas resultat. Som teoretisk utgångspunkt valdes Katie Erikssons teori 

om lidande. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier där en av kategorierna hade två 

subkategorier. Dessa tre kategorier är; smärta, kontroll över tillvaron (med 

subkategorierna förlorad kontroll och vilja att ta kontroll), samt meningslöshet. 

Diskussion: I resultatdiskussionen reflekterades om hur viktigt det är med 

multidimensionell smärtlindring för en patient med smärta samt vikten av att 

se patienten och få denne att känna sig sedd. Vikten av ett bra bemötande och 

en god vårdsrelation diskuterades, genom att uppmärksamma detta kan 

patienten få stöd i att bevara kontroll över tillvaron.  

Nyckelord: cancer, dödshjälp, palliativ vård, patientperspektiv. 

Keywords: cancer, desire to hasten death, palliative care, patient perspective. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background:  In the final stages of life a patient can get help to relief the suffering from 

severe symptoms through palliative sedation. In Sweden it is prohibited to 

hasten death with the assistance from another person, even if desired. The 

attitudes towards euthanasia in Sweden differ from countries in Europe and a 

couple of states in the U.S., where euthanasia is permitted. 

 

Aim:  The aim of this study was to highlight incurable cancer patients’ thoughts 

about the desire to hasten death. 

 

Methods:  Systematic literature study in which the results from seven articles were 

included. The analysis was performed with systematic coding and 

categorization of the results of the studies. Our theoretical reasoning was 

based on Katie Eriksson’s theory of suffering. 

 

Results:  The analysis resulted in three categories; one of those consisting of two 

subcategories. The categories were; pain, control over life (including the 

subcategories loss of control and the desire to take control), and 

meaninglessness. 

 

Discussion:  In the discussion of the results reflections were made about the importance of 

total pain relief for a patient at the end of life stage. A discussion was also 

made about the importance for the nurse to acknowledge the patient and make 

the patient feel recognized. The importance of a good nurse/patient 

relationship was discussed. By paying attention to this, support can be given 

to the patient to maintain control over life. 
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1 Inledning 

Vi är två sjuksköterskestudenter som under vår praktik på både äldreboenden och 

medicinavdelningar har fått förfrågan från patienter om att få hjälp med att dö. När detta togs 

upp med våra handledare kunde våra frågeställningar mötas av nonchalans över situationen.  

Det hände till och med att svaret kunde bli ”typiskt henne/honom ”. Det är inte tillåtet i 

Sverige att få avsluta sitt liv i förtid, men det betyder inte att patienten inte ska få uttrycka och 

få stöd i sina känslor när livet närmar sig sitt slut och det är som allra svårast. I vår utbildning 

förekommer relativt lite diskussioner om och litteratur kring hur man som sjuksköterska ska 

förhålla sig till en patient som vill ha hjälp att dö, och under våra praktikplaceringar var vi 

dåligt rustade inför frågan. 

 Sjuksköterskans viktigaste arbete är att hjälpa patienten och att vara patientens advokat; detta 

torde gälla också i livets slutskede, och även om patienten befinner sig i en annan vårdform än 

den rent palliativa. Men för att sjuksköterskor ska kunna vara det stöd för patienten som han 

eller hon behöver i en situation då livet ter sig outhärdligt, behövs mer kunskap om vad som 

ligger till grund för patienters önskan om att få avsluta sitt liv i förtid.  

 

2 Bakgrund 

Varje år får 50 000 människor i Sverige en cancerdiagnos och antalet dödsfall i 

cancersjukdomar år 2007 var 21 840 (Cancerfonden, 2011). 

När en patient är obotligt sjuk och kurativ (botande) behandling inte längre är meningsfull, 

beslutar läkaren tillsammans med övrig berörd vårdpersonal, i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet, att insatserna ska övergå till att lindra patientens symtom, 

vården blir därmed palliativ (Tarschys, 2008).  

 

2.1 Palliativ vård och palliativ sedering 

WHO (World Health Organization) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som ska 

förbättra livskvaliteten för människor och deras anhöriga som står inför en livshotande 

sjukdom, genom att förebygga och lindra de smärtor och andra symtom som patienten plågas 

av, fysiskt, psykiskt, socialt och andligt (WHO, 2011). 

  Kaasa (2001) beskriver den palliativa vårdfilosofin som en helhetssyn kring patienten och 

dennes anhöriga, där förhållningssättet och arbetssättet innebär ett strukturerat samarbete 

mellan olika grupper. Olika professioner så som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 



 
 

2 (19) 
 

 

kuratorer arbetar i ett team för att hjälpa patienten och dennes anhörige att kunna leva ett så 

meningsfullt liv som möjligt, trots att döden närmar sig (Kaasa, 2001). Den palliativa vården 

ska kunna erbjuda patienten en så god död som möjligt med detta menas att lidande och 

smärta ska förebyggas och lindras i största mån och att den döende inte ska behöva möta 

döden ensam (Kaasa, 2001). 

I Sverige är palliativ sedering tillåtet. Palliativ sedering innebär att om eller när de insatser 

som ges i palliativ vård inte längre kan lindra patientens plågor, så kan patienten få läkemedel 

till den grad att medvetande sänks till ett stadium där han eller hon får vila från sina symtom 

(Tarschys, 2008). Behandlingen ges endast till patienter där överlevnaden förväntas vara 

kortare än två veckor, och är varken till för att förkorta eller förlänga livet (Svenska 

Läkarsällskapet, 2010). Patientens biverkningar av sederingen ska vara acceptabla och vägas 

mot det skick i vilket patienten befinner sig i vaket tillstånd, och det ska heller inte skada 

patienten. Det är dock viktigt att vara medveten om att detta tillstånd innebär att patientens 

autonomi minskar eller upphör då vakenhetsgraden är påverkad (Svenska Läkarsällskapet, 

2010). 

Beslutet om sedering sker efter samförstånd med patienten, vilket förutsätter att denne har 

kompetens att fatta egna beslut, och även anhöriga bör vara informerade om situationen 

(Tarschys, 2008). Dagens kunskap om kropp och själ har bidragit till fler val för patienten att 

ta ställning till (Roy, 1989). Oavsett vad den enskilde patienten vill står denne oftast inte 

ensam i sitt beslutsfattande, utan påverkas (både negativt och positivt) av anhöriga eller 

vårdpersonal/ läkare (Roy, 1989).  Då patienten inte är beslutkompetent kan anhöriga delta i 

en konsultation i syfte att ta reda på vad patienten skulle ha önskat för egen del (Tarschys, 

2008). 

 I det skede då sedering inleds är det oftast till ingen nytta att fortsätta ge patienten vätske- 

och näringstillförsel, då detta kan orsaka patienten ytterligare belastning för allmäntillståndet. 

Att patienten erhåller en fullföljd god omvårdnad är en självklarhet och fortsatt hänsyn tas till 

individens vårdsituation, religion samt kultur (Tarschys, 2008). 

  Sederingen kan variera i styrka och innebära olika grader av vakenhet för patienten från att 

ge patienten vila från sjukdomen och ge möjlighet till att samla kraft, till att vara djup och 

definitiv, det vill säga att patienten sövs ner till denne hamnar i koma, för att inte vakna igen 

(Tännsjö, 2009). Detta sker i samråd med läkare, patient och anhöriga när patienten själv har 
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begärt att få sova till döden infinner sig, på detta sätt besparas patienten det lidande som 

döendet kan innebära (Tännsjö, 2009).  

Det är viktigt att understryka att palliativ sedering alltid har syftet att lindra och aldrig att 

förkorta livet på patienten. Detta är en erkänd procedur med detaljerade steg och kontinuerliga 

kontroller som har stöd bland annat av Socialstyrelsens allmänna råd samt Svenska 

Läkarsällskapets riktlinjer (Tarschys, 2008). 

En norsk studie gjord av Forde, Kongsgaard och Aasland (2006) visade att de vanligaste 

symtom som lindras med hjälp av sedering var smärta, illamående och andningssvårigheter. 

Studien förtydligade även att samtliga utföranden av sedering som undersöktes i studien, var i 

syfte att lindra och inte att påskynda dödsprocessen (Forde, Kongsgaard & Aasland, 2006). 

 

2.2 Dödshjälp 

Trots möjligheten att ge palliativ vård i form av till exempel smärtlindring eller lindring av 

andra symtom, finns det människor som vill påskynda döden då de inte orkar uthärda den 

fysiska och psykosociala smärta som en obotlig sjukdom med dödlig utgång kan orsaka 

(Schroepfer, 2007). I vilken omfattning detta förekommer i Sverige har inte studerats 

eftersom dödshjälp inte är lagligt här.  Det har dock studerats bland annat i Nederländerna, 

där dödshjälp är tillåtet. En studie av Maessen, Veldink, van der Berg, Schouten, van der Wal 

& Onwuteaka-Philipsen (2010) visar till exempel att 5 % av de cancerpatienter som dog i sin 

sjukdom, under det året som undersökningen gjordes, fick sitt liv avslutat i förtid. Det är 

rimligt att anta att det också skulle kunna vara representativt för svenska patienter i den 

palliativa vården.  

 En studie gjord i Nederländerna visade att patienter som bad om dödshjälp och dog efter 

utförandet av dödshjälp, ofta led av svår smärta, illamående och hosta. I studiens resultat 

presenterades ett sammanhang mellan förfrågan om dödhjälp och bevarad kognitiv förmåga 

hos studiedeltagarna (Georges, Onwuteaka-Philipsen, van der Wal, van der Heide & van der 

Maas, 2005). 

  I en studie från Irland påvisades sammanhang av att vilja förkorta sitt liv och att ha höga 

poäng på skalan Hospital Anxiety and Depression Scale, som mätte graden av depression hos 

studiedeltagarna (Tiernan, Casey, O’Boyle, Birkbeck, Mangan, O’Siorain & Kearney, 2002). 

 Att få hjälp med att avsluta sitt liv är olagligt i Sverige. Enligt Brottsbalken (lag 2009:396 § 

2) står det tydligt att om en person berövar någon annan om livet med hänsyn till de 
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omständigheter som föranlett handlingen, bedöms detta i juridisk mening som dråp.  Däremot 

kan patienter begära att avstå från livsuppehållande behandling, exempel på detta är dialys 

eller respiratorbehandling, sondmatning och vätsketerapi. Medicinska behandlingar så som 

antibiotika och insulin kan också ses som en livsuppehållande behandling (Svenska 

läkaresällskapet, 2007). 

 I vissa länder (Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och i delstaterna Washington 

och Oregon i USA) är dödshjälp tillåtet som ett alternativ för patienter som vill avsluta sitt liv 

i förtid. Dödshjälp kan vara både aktiv och passiv, dock förs debatter om huruvida begreppen 

aktiv och passiv dödshjälp ska vara skilda eller ha ett gemensamt namn, eftersom båda 

handlingarna har samma utgång, det vill säga att patientens liv avslutas (Karlsson, 2011). Med 

aktiv dödshjälp menas att vårdpersonal ger ett läkemedel med avsikten att patienten 

ögonblickligen eller inom en kort stund kommer att avlida (Kaasa, 2001). Med assisterat 

självmord menas att en patient får hjälp med att själv ta tabletter eller mixkurer (en 

kombination av olika sorters läkemedel) för att avsluta sitt liv; detta kan utföras genom 

receptförskrivning eller att vårdpersonal tillhandahåller dosen (Kaasa, 2001).  

Med passiv dödshjälp menas att vårdpersonal avslutar en patientens livsuppehållande 

behandling med konsekvensen att patienten avlider omedelbart eller inom en snar framtid 

(Karlsson, 2011). 

Mest liberala länder är Nederländerna och Belgien där man tillåter läkarassisterat 

självmord och läkarassisterad dödshjälp (Westrin & Nilstun 2005). I Belgien är det inte tillåtet 

med dödshjälp under 18 år oavsett anledning medan i Nederländerna kan dödshjälp begäras 

från 16 års ålder, här går åldern till och med ner till 12 års ålder om vårdnadshavare ger sitt 

samtycke. I Nederländerna kan beslutet tas baserat på utlåtandet av en undersökande läkare 

samt samtycket av en oberoende läkare som träffat patienten. Patienten måste inte vara 

döende eller ha en sjukdom med dödligutgång för att få igenom sin vilja. Här skiljer sig dock 

Belgien som kräver att patienten måste vara döende i sin sjukdom, men om patienten inte 

antas avlida inom en överskådlig framtid så måste ytterligare en oberoende speciallistläkare 

träffa och undersöka patienten för att processen ska starta. I Schweiz och Oregon är det inte 

tillåtet med dödshjälp men läkarassisterat självmord är tillåtet; här får inte en läkare utföra den 

dödliga åtgärden utan det måste vara patienten själv som utför åtgärden. Skillnaden mellan 

dessa länder är att i Oregon måste en läkare assistera vid självmordet medan i Schweiz är 

detta inget krav (Westrin & Nilstun 2005). 
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3 Problemformulering 

Med dagens medicinska kunskap har livslängden på obotlig cancersjukdom förlängts. Det är 

allt vanligare att patienter går i många år med en cancersjukdom i kroppen. Idag finns en 

palliativ vård som är utarbetad för att ge patienten en bra symtomlindrade vård. Men enligt 

utländska studier klarar inte alltid den palliativa vården av att symtomlindra alla patienter. Det 

är rimligt att anta att det finns obotligt cancersjuka i Sverige som har en önskan efter att få 

avsluta sitt liv i förtid.   

  För att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna ge den vård och det stöd som 

dessa patienter är i behov av behöver kunskapen, om varför patienter kan vilja förkorta sitt liv 

i förtid, fördjupas. Detta är av stor vikt för att kunna upprätthålla så mycket livskvalitet som 

möjligt, trots sjukdom och nära förestående död, och ge en möjlighet för patienten att känna 

att livet känns värt att leva ända till slutet. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa obotligt cancersjuka patienters tankar om att 

vilja sitt avsluta sitt liv i förtid. 

 

5 Teoretik utgångspunkt 

I föreliggande arbete har vi valt att använda oss av omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons 

lidandeteori. Eriksson (2002) har en helhetssyn där människans kropp, själ och ande är helt 

och odelbart. Eriksson (1993) urskiljer tre typer av lidande i sin teori, dessa är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

Med sjukdomslidande menas det lidande som kan upplevas då man insjuknar i en sjukdom, 

och det lidande som står i relation till behandlingen av denna sjukdom. Denna typ av lidande 

beskrivs som både fysisk och psykisk smärta då det kan orsakas av smärta från den 

medicinska behandling som sjukdomen kräver, samt den emotionella smärtan som kan 

komma till följd av att förlora förmågan att göra de sysslor som man kunnat utföra tidigare 

(Eriksson, 1993). 

Vårdlidandet har med de relationer som är kopplade till vården att göra, där patientens 

upplevelser av lidande handlar om att inte få tillräckligt med förståelse av den som vårdar. Att 
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som patient inte bli sedd eller att bli missförstådd i sin relation till den som ska vårda kan leda 

till att ett lidande skapas (Eriksson, 1993).  

 Att uppleva ett livslidande är relaterat till livet och hur det är att leva och kan ses som det 

starkaste lidandet då det handlar om den egna existensen. Detta kan skapa lidande i form av 

existentiella funderingar som kan kännas smärtsamma och ångestfyllda då dessa kan vara 

svåra att få svar på (Eriksson, 1993).  

  En människa som lider kämpar med sig själv, denna kamp är uttröttande och kan få denne 

att avskärma sig från omvärlden på grund av sin begränsade ork (Eriksson, 1994). Detta kan 

medföra att personen hamnar i en ensamhet. En människa som lider behöver bli sedd, och i 

ensamhet kan inte denna bekräftelse fås. Att en människa inte blir sedd kan resultera i att 

denne känner sig mer död än levande, även om kroppen fortfarande lever och hjärtat 

fortfarande slår, så är själen och det andliga livet på väg att dö ut (Eriksson, 1994). 

  Eriksson (1994) menar att det finns ett ”lidandets drama” vilket innebär det drama som 

den lidande patienten går igenom då denne kastas mellan känslor av förväntningar och förakt 

för sin situation. Varje människa som bär på ett lidande får detta utspelat i ett lidandets drama, 

där medmänniskor som vill försöka lindra detta lidande måste spela med som deltagare i 

dramat. Genom att bekräfta en människa i sitt lidande kan tröst uppstå (Eriksson, 1994). 

Genom ett sådant möte så kan människans lidande minskas, allt för att den som bär på sitt 

lidande inte längre gör det ensam, utan blir sedd. Om lidandet förbises och inte får någon 

bekräftelse, genom att det bortförklaras eller nonchaleras, så kan personens lidande förvärras 

och innebära ännu ett lidande. 

  Eftersom en obotlig cancersjukdom kan vara förenad med fysiskt och psykiskt lidande är 

denna teori adekvat för studien. Katie Erikssons teori om att människan är en helhet bestående 

av kropp, själ och ande där hänsyn skall tas till alla delar, är till hjälp då en patient sällan 

endast lider på ett plan. Genom att hjälpa en patient med dennes lidande kan en möjlighet ges 

för patienten att känna mening i sitt lidande. 

 

6 Metod 

I föreliggande arbete användes systematisk litteraturstudie som metod. Detta innebär att 

resultatet i tidigare genomförda studier samlas, granskas och jämförs genom textanalys för att 

få fram ny kunskap inom området (Friberg, 2006). Genom att analysera tidigare resultat har vi 

skapat en ny förståelse för att bredda och fördjupa kunskapen om fenomenet vi har studerat. 
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Dessa resultat kan bidra till kunskap som är av värde för sjuksköterskans profession och det 

dagliga kliniska arbetet (Friberg, 2006). 

 

6.1 Datainsamling och urval 

Sökning efter artiklar gjordes inledningsvis i databasen Cinahl, därefter i PUBMED. I Cinahl 

skrevs manuella sökord in under ”headings” för att få fram artiklar som handlar om det 

studerade området. För att sökorden skulle tjäna syftet användes söktermer som ”will to die”, 

”death wish” och ”desire to hasten death”. På grund av svårigheter med att hitta artiklar med 

relevans för syftet fick sökningar på ”eutanasi” göras.  Ett brett utbud av artiklar ledde till 

avgränsning med andra sökord som ”attitudes”, ”patients”, ”terminally ill” och ”cancer” 

(bilaga 1). Försök gjordes med ordet ”Scandinavian” för att få fram artiklar från norden, detta 

för att kunna jämföra resultaten i studier från länder i Europa och USA. Denna sökning gav 

ingenting.  

Genom urvalskriterier underlättas arbetet med att få fram artiklar med relevans för syftet 

(Östlundh, 2006).  I föreliggande arbete användes följande urvalskriterier: artiklarna skulle 

vara vårdvetenskapliga, tillgängliga i full text, all adult, engelska som språk och vara peer 

reviewed. Artiklar som är peer reviewed innebär att artikeln är granskad av andra forskare och 

godkänd (Friberg, 2006). Begränsningar i artiklarnas utgivningsår avgränsades till år 2000 till 

2011 för att få fram aktuell forskning. Trettiosju artiklar kom upp under sökningen och 

granskades. Fem av dessa ansågs vara relevanta mot syftet. Ytterligare två studier återfanns 

genom manuell sökning på internet i en nyutgiven avhandling. Totalt kom därmed sju 

vetenskapliga artiklar att ingå i studien (bilaga 2). 

 

6.2 Dataanalys 

I denna studie granskades de utvalda artiklarnas resultat med en metod för systematisk 

textanalys (Friberg, 2006). Analysarbetet startade med att artiklarna lästes flera gånger för att 

få en känsla för innehållett som helhet (Friberg, 2006).  En systematisk granskning genom 

indelning av materialet i meningsbärande enheter utfördes. Genom att plocka ut 

meningsbärande enheter som är relevanta för studiens syfte fångades det centrala i 

datamaterialet (Friberg, 2006). När arbetet med att analysera datamaterialet var gjort utfördes 

en schematisk översikt, vilket innebar att varje studies resultat sammanställdes på ett papper 

för att göra analysprocessen och de meningsbärande enheterna som valts ut överskådligt. I 
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nästa steg kodades dessa meningar med olika innebörder. I detta steg var det viktigt att 

material som gick emot syftet inte ignorerades utan även lyftes upp. Mönster identifierades 

genom att skillnader och likheter jämfördes med varandra. När likheterna fördes samman 

kunde tre kategorier skapas. Dessa var smärta, kontroll över tillvaron (med två subkategorier; 

förlorad kontroll och viljan att ta kontroll) samt meningslöshet. 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

I artiklarna framgick det tydligt att studien godkänts av en etisk kommitté och/eller att 

samtycke inhämtats från studiedeltagarna. Detta är av vikt eftersom det styrker att 

forskningsetiska principer beaktats (Helsingforsdeklarationen, 2008). Det har varit 

författarnas strävan att inte förvränga eller utesluta material för att passa studiens syfte. 

Tidigare utgivet material ska inte ha plagierats i föreliggande studie utan alla ord ska vara 

författarnas egna. Lexikon och ordbok har använts för att minska risken för missförstånd och 

feltolkningar då alla texter utom en var på engelska (Helsingforsdeklarationen, 2008).  

 

7 Resultat 

I resultatet framträdde tre olika kategorier. Den mest framträdande kategorin och därmed den 

mest uttalade anledningen till att deltagarna i de olika studierna uttryckte tankar om att vilja 

förkorta sitt liv, var smärta. Den andra kategorin beskriver kontroll över tillvaron och är 

uppdelat i två subkategorier; förlorad kontroll och viljan att ta kontroll. Den tredje kategorin 

beskriver deltagarnas upplevelse av meningslöshet. 

 

7.1 Smärta 

I samtliga studiers resultat framträdde olika aspekter av smärta: psykisk, fysisk, social och 

existentiell.  

Anfall av svår smärta var den vanligaste orsaken till att deltagarna i de olika studierna bad 

om att få avsluta sitt liv i förtid. Akut smärta beskrevs vara svårast att uthärda och kunde ge 

känslor av att livet inte var värt att leva om smärtan skulle ta över deras liv (Kuuppelomäki, 

2000).  En deltagare i en studie gjord av Johansen, Holen, Kaasa, Loge och Materstvedt 

(2005) berättade:”…it is the pain that I am most afraid of, because I don’t want to live with 

pain. My only hope is to have no pain”.    
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Rädsla för framtida smärta uppgav deltagarna i studien som en anledning till att de ville 

avsluta sitt liv (Kelly, Burnett, Badger, Varghese & Robertson, 2002). Studiedeltagarna som 

berättade detta hade tidigare upplevelser av smärta eller upplevde den under tiden för studien. 

Oron för den framtida smärtan blev en psykisk smärta som var mer lamslagande än den 

fysiska smärtan och bidrog till att studiedeltagarna inte tyckte att livet var värt att leva (Kelly, 

Burnett, Badger, Varghese & Robertson, 2002). Även om den psykiska smärtan i sig inte var 

tillräckligt för att de intervjuade deltagarna skulle vilja avsluta sitt liv i för tid, så var den 

tillräcklig för att de inte skulle tycka att livet var värt att leva. Samtidigt uppgav vissa 

deltagare i studierna, att så fort smärtan försvann var intresset för att avsluta sitt liv inte lika 

starkt (Kelly, Burnett, Badger, Varghese & Robertson, 2002). 

Ytterligare en aspekt av smärtan var den sociala dimensionen som innefattade det lidande 

som familjemedlemmar kan uppleva orsakat av att ta hand om en sjuk anhörig (Karlson, 

Milberg & Straang, 2011). Detta var en stor oro för många deltagare i studien, då känslan av 

att vara en börda kunde innebära stor psykisk smärta (Kelly, Burnett, Badger, Varghese & 

Robertson, 2002). En man berättade:”No matter how much they love you, you are always a 

burden. You automatically become a burden to everyone. Even to your own missus.” Själva 

sjukdomen beskrevs ha berövat deltagarna i studien valmöjligheten att ha en normal relation 

till sina anhöriga. Den eviga oron över att vara till besvär eller att vara en belastning och att 

känslan av att anhöriga egentligen inte ville umgås, låg som en stor tyngd på en del av 

deltagarna i studien. Samtidigt som de kunde vara oroliga för att vara en börda för andra, så 

kunde de även vara oroliga för att ”framställas” som en börda, att upplevas som något 

besvärligt, upplevas som någon som helst bara skulle dö. (Kelly, Burnett, Badger, Varghese & 

Robertson, 2002). 

Studiedeltagarna beskrev att olidlig smärta berövade dem deras förmåga till att kunna 

fokusera och känna hopp inför en hanterbar framtid (Nissim, Gagliese & Rodin, 2009).  En 

studiedeltagare sade:  

… I’d love to have this weekend where I could plan to have a nice weekend and have no pain. I’d love to do 

that and It’s doesn’t happen, and the pain affects everything. It makes you tired. It affects how you can eat. It 

affects your mood. It affects other people, and the fact is that even if you try to hide it, you can’t… So that’s 

hard…and I know it’s gonna get worse, so that’s hard too.  

 

Utan känslan av att det fanns hopp för framtiden, kunde svår fysisk smärta leda till svår 

psykisk smärta. Studiedeltagarna berättade att kombinationen av fysisk och psykisk smärta 
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kunde vara svårt att sätta ord på, de upplevde det svårt att urskilja vart den ena smärtan 

slutade och den andra började. Där av fanns det en risk att kommunikationen med 

vårdpersonalen blev lidande och kunde leda till att smärtan blev svårt att behandla (Nissim, 

Gagliese & Rodin, 2009).  Under dessa omständigheter uppgav deltagarna i studien att de 

föredrog döden framför ett liv med ett olidligt lidande (Nissim, Gagliese & Rodin, 2009). 

 

7.2 Kontroll över tillvaron 

Behovet av kontroll över tillvaron visade sig i att deltagarna upplevde sig vara en belastning, i 

viljan att få välja själv när döden ska inträffa och i hur viktigt det var med rätt 

information/bemötande från vården. Detta delades upp i två subkategorier: förlorad kontroll 

och viljan att ta kontroll. 

 

7.2.1 Förlorad kontroll 

Upplevelsen av att ha förlorat sin egen framtid och att förlusten av sin självständighet gav en 

känsla av hopplöshet (Kelly, Burnett, Pelusi, Varghese & Roertson, 2002).  En deltagare sade: 

. . . the end of many dreams for, plans, complete halt to things I was doing, want to do. The biggest thing is 

the weakness, which I absolutely hate, not being able to do things, to realize that this is virtually the end of it 

all. There’s no future really. You can’t plan anything 

 

Den förlorade kontrollen över framtiden och över förlorad självständighet ledde till att 

deltagarna i studien inte ansåg att livet, som det var nu, var värt att fortsätta. Att vara 

beroende av andra gav deltagarna i studien en känsla av att en belastning (Kelly, Burnett, 

Pelusi, Varghese & Roertson, 2002).  

Att som patient med cancer skickas runt bland olika specialister och läkare bidrog till 

studiedeltagarnas känsla av att inte ha kontroll över sitt liv (Nissim, Gagliese & Rodin, 2009).  

Osäkerheten inför vilken vårdpersonal som studiedeltagaren skulle kontakta för olika frågor 

blev till ett utmattande tillstånd.  Situationen kunde upplevas som ett oöverstigligt berg där 

kraften hos studiedeltagaren sinade ju högre upp han/hon kom. En deltagare i studien kände 

sig torterad av den bristande effektiviteten i samarbetet mellan olika instanser i vården 

(Nissim, Gagliese & Rodin, 2009).  Dålig kommunikation, bristfälliga förklaringar, känslan 

av att inte bli lyssnad på samt bristande feedback var orsaker som gav deltagarna i studien att 
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upplevelsen av att deras kontroll försämrades (Kelly, Burnett, Badger, Varghese & Robertson, 

2002). En studiedeltagare sade:  

No matter what you said to them [doctors] they just said ’oh you’ve got to expect that’ and pass on to 

something else. And I’m sure half the time they didn’t even listen to what you were saying 

 

Upplevelsen av att vården skickade runt dem och att vårdpersonalen bemötte dem nonchalant 

ökade studiedeltagarnas vilja att få avsluta sitt liv i förtid (Kelly, Burnett, Badger, Varghese & 

Robertson, 2002).  

 

7.2.2 Viljan att ta kontroll 

En del av deltagarna i studien ville ha makten att ifrånsäga sig sin framtida medicinering för 

att ej förlänga livet (Karlson, Milberg & Straang, 2011). Genom att studiedeltagarna fick vara 

delaktiga i sina medicinska beslut fick de en styrka som gav dem en känsla av att ha tagit 

tillbaka en del av kontrollen över sitt liv. Denna kontroll var viktig för att deltagarna i studien 

skulle kunna slappna av i sin sjukdom. I och med diagnosen av en obotlig cancersjukdom där 

livslängden är begränsad, kunde studiedeltagarna uppleva att kontroll över livet fråntogs. 

Genom att studiedeltagarna inte hade möjligheten att planera framtiden som de skulle vilja så 

kunde de komma att vilja få ta kontroll över sin död (Nissim, Gagliese & Rodin, 2009). 

Denna situation refererades som en ”exit plan”, ett skyddsnät. Tanken på detta skyddsnät 

beskrevs av en del av deltagarna i studien som en trygghet i att leva fram tills sin död (Nissim, 

Gagliese & Rodin, 2009). 

Deltagarna i studien uttryckte även ett behov av att få avsluta livet innan den sista döende 

fasen inträffat. Själva tanken på att dö långsamt och plågsamt utan kontroll fick deltagarna att 

vilja avsluta sitt liv. Döden i sig var inte det som skrämde dem utan själva ”döende fasen” 

(Coyle & Sculco, 2004). En deltagare sade: “Sometimes I start yelling at my shrink that this is 

horrible, that why don’t I die right now? . . . Why do I have to live through this.” Det var inte 

bara för sin egen skull som studiedeltagarna ville avsluta sitt liv i förtid, de ville även göra det 

för sina anhörigas skull. För att kunna kontrolla deras anhörigas minne av dem efter att de 

avlidit (Coyle & Sculco, 2004). Här berättade en deltagare : “After a while, your family, who 

you love so dearly, will remember you as a washed-out role model. . . . It will remind them of 

what they have to go through, the lack of strength, the weakness, and so forth.” 

Studiedeltagarna som uppgav detta hade i sig ingen större vilja till att dö, de ville bara inte gå 

igenom dödsprocessen och ville av den anledningen förkorta sitt liv (Coyle & Sculco, 2004).  
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7.3 Meningslöshet 

Utan nytta och mening kom känslan av meningslöshet. När inget hopp fanns, inga mål i livet 

och ingen glädje fanns kvar så kan lidandet bli meningslöst (Karlson, Milberg & Straang, 

2011). Flertalet av de studiedeltagare som uttryckte sina åsikter tyckte att meningslöst lidande 

rättfärdigade rätten att få avsluta sitt liv. Bristande tillit till att få effektiv symtomlindring 

samt bristande tillit till god omvårdnad och god kommunikation gjorde att situationen 

utvecklades till att vara ohjälpbar och studiedeltagarna upplevde den därför vara hopplös 

(Karlson, Milberg & Straang, 2011). Känslan av att inte ha någon framtid, frustrationen av 

förlorad självständighet och frihet bidrog till upplevelsen av meningslöshet (Kelly, Burnett, 

Pelusi, Varghese & Roertson, 2002).  

  Alla deltagare som medverkade i studien uppgav att de vid tillfällen hade haft stunder av 

förtvivlan som fick dem att överväga döden som en väg ut (Nissim, Gagliese & Rodin, 2009).  

En deltagare sade: 

I’m just saying to myself when I go to sleep, ”Just let me die.” I don’t want to have to wake up and have to 

ace this… honestly I just pray that I would just die in my sleep. I have nothing to live for, absolutely nothing. 

There’s nothing coming up in my life that I am living towards, and if there was it would be so terrible 

because it probably wouldn’t happen. 

Dessa ögonblick blev oftast igångsatta av händelser som medförde stress, exempelvis tillfället 

då diagnosen gavs, besked om testresultat som inte var positivt eller vid intensifiering av 

fysiska symtom (Nissim, Gagliese & Rodin, 2009).  Även episoder av svår fysisk smärta var 

en bidragande orsak till upplevelsen av meningslöshet. En deltagare uttryckte:”When I’m in 

pain, it is not so much the pain; it’s the loss of control and the helplessness.” Svår fysisk 

smärta uppgavs vara mer utmattande psykiskt än fysiskt enligt deltagarna i studien (Nissim, 

Gagliese & Rodin, 2009).  

Upplevelser av situationer utan livskvalitet ledde till att deltagarna i studien hade svårt att 

se någon anledning till att leva vidare (Johansen, Holen, Kaasa, Loge & Materstvedt, 2005).  

Stunder av smärta kunde göra det omöjligt för deltagarna i studien att känna någon anledning 

till att leva vidare, så fort smärtan lindrades minskades deltagarnas vilja till att få korta ner 

livet. En deltagare berättade: “Quality of life is now that the pain eases somewhat, that it is 

alleviated. There is nothing else left of value. Now, I think it is so nice just to feel no pain. 

Only then I think life is worth living” (Johansen, Holen, Kaasa, Loge & Materstvedt, 2005). 

Studiedeltagarna uppgav att det var av stor betydelse att få känna sig trygga i sin vård, inte 
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bara att erhålla smärtkontroll, utan även att få känslan av uppmärksamhet och omsorg från 

vårdpersonalen (Johansen, Holen, Kaasa, Loge & Materstvedt, 2005) .  

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Här kommer resultatet att diskuteras utifrån kategorierna som identifierades under 

analysarbetet. Kategorierna presenteras i samma ordning som i resultatet för att tydliggöra 

upplägget (Friberg, 2006). Resultatet kommer att diskuteras med utgångspunkt från Erikssons 

lidandeteori.  

 Det överskuggande skälet till att vilja avsluta sitt liv i förtid hos de personer som deltog i 

de olika studierna, var upplevelsen av smärta. Smärtan beskrevs ha olika karaktärer, fysisk, 

psykisk, psykosocial och existentiell. Vi såg i resultatet att alla typer av smärta var svåra att 

skilja på och ofta överlappade varandra. Denna svårdefinierade smärta ledde många gånger 

till att fullständig smärtlindring var svår att uppnå. Greenstreet (2001) beskriver i sin artikel 

om vikten med en multidimensionell smärtlindring inom palliativ vård.  För att patientens 

totala smärta ska kunna bli lindrad måste alla olika dimensioner omfattas. För att kunna ta 

bort oron och ångesten så måste patienten kunna bli ordentligt smärtlindrad samtidigt som en 

patients smärta inte kan lindras ordentligt så länge denne har oro eller ångest (Greenstreet, 

2001). Enligt Eriksson (2002) är det viktigt att varje patient ses som en helhet och en unik 

individ där patientens smärta inte går att dela upp i delar utan kropp, själ och ande hänger 

ihop. Denna typ av lidande kan beskrivas som ett sjukdomslidande då det har med 

insjuknandet i en sjukdom att göra samt behandlingen av denna sjukdom (Eriksson, 2002). 

När en patient beskriver att denne upplever svår smärta så kan smärtan tolkas av vårdpersonal 

som fysisk när bakomliggande orsak till smärtan kan vara av psykisk karaktär så som oro och 

ångest över sin situation. Detta kan leda till att fel behandling ges till patienten. Här är det av 

vikt att sjuksköterskan tar sig tid till samtal med patienten och tid för reflektion för att 

undvika missförstånd och felbehandling. Sjuksköterskans primära ansvar ligger i att ge 

människor vård och ansvarar även för att den enskilda individen ska få information kring sin 

situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

  Bristande kommunikation bidrog till ytterligare ett lidande för patienten. Tydliga mönster 

sågs i patientens behov av att bli sedd och bekräftad av vårdpersonalen. En människa som 

lider behöver bli sedd, men i ensamhet kan inte denna bekräftelse fås. Genom att bekräfta en 
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människa i sitt lidande kan tröst uppstå (Eriksson, 1994). Genom ett sådant möte så kan 

människans lidande minskas, allt för att den som bär på sitt lidande inte längre gör det ensam, 

utan blir sedd. Om lidandet förbises och inte får någon bekräftelse, genom att det 

bortförklaras eller nonchaleras, så kan personens lidande förvärras och innebära ännu ett 

lidande (Eriksson, 1994). 

Ett framträdande resultat i kategorin ”kontroll över tillvaron” var patientens upplevelse av 

förlorad kontroll som kunde bero på bristande kontakt med vården. Deltagarna i de olika 

studierna upplevde situationer där vården inte bemötte dem på den nivå som patienten befann 

sig på och svårigheter med att veta vem de skulle vända sig till. Patienter med en 

cancersjukdom kan begränsas i sin ork då de ofta lider av symtomet fatigue (trötthet) och 

därför kan ha sämre krafter att hushålla med. Enligt Eriksson (1993) kan detta ses som ett 

vårdlidande då lidandet är förknippat med de relationer som har med vården att göra. När en 

patient upplever att kommunikationen är bristfällig och han/hon känner sig missförstådd i sin 

relation till vårdaren kan detta leda till att ett lidande skapas.  

Ett annat framträdande resultat var patientens vilja ta kontroll över sin död. En studie gjord 

av Lowe Volker (2001) visade att tanken på att få kontroll över dödsögonblicket samt 

omständigheterna kring händelsen, var vanliga orsaker till varför patienter ville förkorta sitt 

liv i förtid. Döden i sig var inte det som deltagarna i studien var ute efter utan att få ta 

kontrollen över dödsprocessen. Bara en tanke på detta gjorde att maktlösheten minskade och 

gav dem en känsla av att kunna leva fram till sin död. Känslan av maktlöshet och förlorad 

kontroll kan bidra till en förlorad identitet och vara ett hot mot patientens existens. Eriksson 

menar att detta är ett livslidande som kan ses som det mest påfrestande lidandet då det handlar 

om individens egen existens (Eriksson, 1993). 

 En av våra kategorier i resultatet kallar vi för ”meningslöshet”. Här framkom det tydligt att 

då patienterna upplevde att smärtan inte var till någon nytta så kunde den bli meningslös och 

kännas outhärdlig. När man är frisk och har ont och vet att smärtan är den del av 

läkningsprocessen kan den ses som meningsfull, men när smärtan är en biverkning av en 

obotlig cancersjukdom kan smärtan upplevas som meningslös och outhärdlig. Tydliga 

mönster fanns relaterat till hopp; i situationer med upplevt hopp minskade studiedeltagarnas 

upplevelser av meningslöshet. Liknande mönster fanns i en studie av Olver och Eliott (2007) 

där förlusten av hopp var den vanligaste orsaken till att patienten inte ville återupplivas vid ett 

eventuellt hjärtstillestånd i slutskedet av sin sjukdom. När inget hopp fanns kvar ville de ej 
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fördröja eller förhindra döden då de upplevde sig inte ha något kvar att leva för (Olver & 

Eliott, 2007). 

  Det är viktigt att patienten inte blir ignorerad i detta lidande utan bli bekräftad och sedd i 

sina känslor, och får tid och utrymme att uttrycka dessa. Eriksson menar att om en patient 

försonas med sin situation så kan dennes lidande bli meningsfullt, även om mening kan tyckas 

vara svår att finna i lidandet, så kan med tiden en meningsfullhet växa fram. Den personliga 

utveckling som sker i en persons arbete med sitt lidande, kan komma att bli det som skapar 

mening (Eriksson, 1994).  

 

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med föregående studie var att belysa tankar om att vilja avsluta sitt liv i förtid hos 

patienter med obotlig cancersjukdom. En svaghet i studien var det låga antalet artiklar vars 

resultat utgjorde datamaterialet. Skälet till detta var att ett antal artiklar med relevans för syftet 

inte var tillgängliga i full text. Något som förstås hade varit intressant att göra annorlunda 

med studien är att få göra en kvalitativstudie med intervjuer med patienter med svår cancer 

och på så sätt få ta del av förstahandsinformation. Då eutanasi är olagligt i Sverige har vi i 

denna studie valt att frångå det begreppet eutanasi och istället valt ”förkorta sitt liv i förväg” i 

syftet, men trots detta har sökningar behövt göras på eutanasi då detta gav fler relevanta 

resultat. 

Eftersom att studiens resultat ska kunna appliceras inom den svenska vården kan det ses 

som en svaghet att flertalet av artiklarna baserades på utländska studier där eutanasi är lagligt. 

 Trots att studien bygger på få studier anser vi att resultatet av vår studie bidragit till kunskap 

om patienters tankar kring varför viljan till att förkorta sitt liv kan uppstå.   

 

9 Slutsats och betydelse för vården 

Syftet med denna studie var att belysa svårt cancersjuka patienters tankar om att vilja avsluta 

sitt liv. Då ett begränsat utbud av svenska studier fanns vid sökningen av varför en patient 

med svår cancersjukdom ville förkorta sitt liv, upptäcktes behovet av studier om detta 

fenomen i ett svenskt sammanhang. Vidare forskning kan komma att behövas inom detta 

område för att vårdpersonal ska kunna ge adekvat stöd till patienten. I vårt resultat 

framkommer att svår smärta var den vanligaste anledningen till att studiedeltagarna ville 

förkorta sitt liv i förtid. Smärtan beskrevs som en multidimensionell smärta som var svår att 
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definiera vilket leder till brister i deras symtomlindring. Ett annat framträdande resultat till 

varför studiedeltagarna ville förkorta sitt liv var kontroll över tillvaron och upplevelse av 

meningslöshet. Kontroll över tillvaron innefattade upplevelsen av förlorad kontroll över delar 

av livet och i viljan att ta kontroll över döden då kontrollen gått förlorad över livet. 

 Genom ökad kunskap om varför en patient kan komma att vilja avsluta sitt liv i förtid, kan 

situationer som kan uppstå där en patient ber om att få hjälp med att dö underlättas. Resultatet 

i denna studie visar att det förekommer att sjuksköterskor får förfrågan från patienter om hjälp 

med att få avsluta sitt liv i förtid. Detta resultat överensstämmer med Hudson, Schofield, 

Kelly, Hudson, Street, O’Connor, Kristjanson, Ashby & Aranda (2006) som menar att det är 

av vikt att arbeta fram riktlinjer om hur förfrågan att få sitt liv avslutat ska bemötas, för att 

hjälpa vårdpersonal inför kommande situationer. Det är rimligt att anta att detta även gäller i 

svensk kontext, därför kan ytterligare forskning inom området i Sverige vara av stor 

betydelse. 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

 

Johansen, S; Holen, J; 

Kaasa, S; Loge, J; 

Materstvedt, L. 

Attitudes 

towards, and 

wishes for, 

euthanasia in 

advanced cancer 

patients at a 

palliative 

medicine unit. 

2005, Norway, Palliative 

medicine 

Undersökningens syfte 

är att upptäcka och 

beskriva cancersjuka 

patienters attityder och 

önskningar kring 

dödshjälp/eutanasi. 

Urval: Semi- strukturerade intervjuer 

av 18 cancersjuka patienter, med olika 

cancerdiagnoser. En blandning mellan 

kön och ålder, med en beräknad 

livslängd på maximalt 9 månader. 

Samtliga patienter har full kognitiv 

förmåga. Patienter med tidigare eller 

nuvarande psykiatrisk diagnos valdes 

bort ur undersökningen.  

Metod: Kvalitativ. Då syftet är att 

förstå patientens individuella 

upplevelse av eutanasi. Intervjuerna 

spelades in, lyssnades av och tolkades. 

Datainsamling: Erfaren intervjuare, 

okänd för patienten, utförde samtalen. 

8 frågeställningar med flertal 
tillhörande följdfrågor. Begreppet 

eutanasi förklarades tydligt för varje 

enskild patient. 

Analys: Inspelat material lyssnades av 

och analyserades både i stort och på 

micronivå. 

Attityder: De positiva attityderna hade två 

uppdelningar: de som var positiva redan från 

början(innan sjukdom) och de som blev 

positiva under sjukdom pga. smärta och 

ångest. De vanligaste argumenten för en 

positiv inställning var rädslan för framtida 

smärtor och den egna kontrollen att kunna 

säga stopp. De som var negativa till eutanasi 

var det pga. religiösa och etiska skäl, där 

problemet låg i att ”ta ett liv”. 

Önskningarna: Återkommande var att 

patienterna var positiva i tanken om eutanasi i 

framtiden, att valmöjligheten skulle finnas. 

Dock utryckte inte någon patient en önskan 

om eutanasi under intervjuerna. 
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Coyle, N. Sculco, L. Expressed 

Desire for 

hastened Death 

in Seven 

Patients Living 

With Advanced 

Cancer: A 
Phenomenologic 

Inquiry 

2004, Oncology Nursing 

Forum. USA 

Studiens syfte är att 

undersöka amledningar 

och användandet av en 

uttalad önskan om att 

få förkorta livet hos 

patienter som lever 

med avancerad cancer. 

Metod: En fenomenologisk 

undersökning 

Urval: Terminalt cancersjuka patienter 

som uttryckt en vilja om att förkorta 

sitt liv. 

Datainsamling: Semi- strukturerade 

intervjuer. 
Analys: Som spelades in, 

transkripterades, kodades och 

organiserades in i olika kategorier. 

Resultatet visade på att en uttalad önskan om 

att få förkorta livet hade många orsaker och 

påvisade olika anledningar. Ex. 1. En 

manifestation av viljan till att få leva. 2. Själv 

döende fasen var så skräckinjagande att döden 

var att föredra. 

 

Nissim, R. Gagliese, L. 

Rodin, G. 

The desire for 

hastened death 

in individuals 
with advances 

cancer: A 

longitudinal 

qualitative study 

2009, Social Science & 

Medicine, Canada 

Syftet med studien var 

att få förstå 

upplevelsen av att vilja 
förkorta sitt liv hos 

individer med 

avancerad cancer och 

att förstå hur den 

utvecklas över tid. 

Metod: En längsgående kvalitativ 

studie. 

Urval: Cancersjuka patienter som inte 
hade någon större kognitiv svikt, vara 

kapabla att läsa samt tala engelska 

flytande. Alla medverkanden var över 

18. 

Datainsamling: Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Intervjuerna spelades in, 

transkripterades och analyserades.  

Tre resultat presenteras i studien. 

1. Viljan i att avsluta sitt liv i förtid kunde 

bottna i ett hypotetiskt skyddsnät. 
2. Ett uttryck av förtvivlan, ett rop på hjälp. 

3. En manifestation av att ”släppa taget” 

Kelly, B. Pelusi, D. 

Badger, F. Varghese, F. 

Robertson, M 

Terminally ill 

cancer patients’ 

wish to hasten 

death 

2002, Palliative 

medicine, Australian. 

Syftet med studien var 

att undersöka faktorer 

associerade med 

terminalt sjuka 

cancerpatienters 

önskan om att få dö. 

Metod: En kvalitativ studie. 

Urval: Terminalt cancersjuka 

patienter. Vuxna med kognitiv 

förmåga, kunna prata och höra samt 

kunna prata engelska. 

Datainsamling: Semi- strukturerade 

intervjuer som spelades in, 

transkriberades och analyserades. 

Analys: Patienterna delades först in I 

grupper baserat på “wish to hasten 

death” poängen. Sedan analyserades 

och kodades intervjuerna.  

Resultatet presenterades utifrån tre olika 

grupper. High= höga poäng på ”wish to hasten 

death. No= med lägsta poäng på ”wish to 

hasten death. Moderate= som låg mellan High 

och No. Utifrån dessa grupper presenterades 

olika kategorier som kunde leda till varför 

patienter vill förkorta sitt liv och hur stor del 

av High, Moderate och No som ansåg detta. 
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Kuuppelomäki, M Attitudes of 

cancer patients, 

their family 

members and 

health 

professionals 

toward active 
euthanasia. 

2000, European journal 

of cancer care, Finland. 

Syftet i artikeln är att 

beskriva attityder hos 

patienter med obotlig 

cancer, deras anhöriga, 

sjuksköterskor och 

läkare om dödshjälp. 

Finns det några 
skillnader i gruppernas 

åsikter. 

Metod: En kvalitativ studie . 

Urval: Patienterna skulle ha obotlig 

cancer och alla sjuksystrar och läkare 

var involverade i en av patienternas 

vård. Deltagarna skulle vara över 18 

och skulle vara psykiskt och fysiskt 

kapabla att klara av intervjuer och 
frågor. 

Datainsamling: Semi strukturerade 

intervjuer som spelades in, 

transkriberade och analyserades. 

Intervjun var indelad i 4 delar med 

dödshjälp som huvudämne.  

Analys: analysen startade med att läsa 

texten, tolka den och ta ut nyckelord 

om lades i olika kategorier. Olika 

gruppers åsikter registrerades och 

skillnaderna mellan grupperna 

kartlagdes. 

Resultatet visar på majoriteten av de 

intervjuade personerna tyckte att det var etiskt 

försvarbart att utföra eutanasi. Den positiva 

gruppen angav samma anledningar till varför 

eutanasi skulle vara försvarbart 1. Hopplöshet. 

2. Patientens lidande 3. Patientens rätt till 

självbestämmande. 
Flertalet av dessa var familjemedlemmar och 

sjuksköterskor. Författarna tror att detta beror 

på att de nära vårdar patienterna och ser deras 

lidande på nära hål. Den negativa gruppen 

hade en större spridning på sina svar men 

kärnan låg i 1.ingen har rätt att bestämma över 

liv och död. 2, Risk för missbruk. 3. Risk att 

den palliativa vården förlorar sin effektivitet. 

4. Effekten på berörd vårdpersonal som utför 

eutanasi. 

Karlson, M; Milberg, A. 

Straang, P. 

Dying cancer 

patients’ own 

opinions on 

euthanasia: an 

expression of 

autonomy? 

2011. Palliativ medicin. 

Sverige. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienters 

perspektiv angående 

eutanasi i relation till 

autonomi. 

Metod: En kvalitativ studie 

Urval: cancersjuka patienter i ett 

palliativs skede. 

Datainsamling: Verbala intervjuer. 

Analys: spelades in, transkriberade 

och analyserades utan förbestämda 

kategorier. 

Resultatet påvisade att komplexiteten i ämnet 

gjorde det svårt för patienterna att ha en fast 

ståndpunkt i sin åsikt angående eutanasi. 

Fokus hos deltagarna i studien på autonomi 

och beslutsfattning. 

Karlson, M; Milberg, A. 

Straang, P. 

Suffering and 

euthanasia: a 

qualitative study 

of dying cancer 

patients’ 

perspectives 

2011. Palliativ medicin. 

Sverige. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka döende 

patienters egna 

tolkningar och 

antaganden om lidande 

i relation till eutanasi. 

Metod: En kvalitativ studie 

Urval: cancersjuka patienter i ett 

palliativs skede. 

Datainsamling: Verbala intervjuer. 

Analys: spelades in, transkriberades 

och kategoriserades 

Resultatet påvisade att de studiedeltagare som 

var positiva till eutanasi angav meningslöst 

lidande som anledning. Även rädsla över 

förlorade funktioner var orsaker till varför 

eutanasi skulle vara valbart. De studiedeltagare 

som var emot eutanasi var det med hänvisning 

till att också lidandet har en mening. 
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