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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Patienter i livets slutskede uttrycker ibland av olika anledningar önskan om 

påskyndad död. Sjuksköterskan måste kunna fånga upp och tyda patientens 

signaler för att kunna bidra till ett bättre välbefinnande för patienten. 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskorna ofta känner sig obekväma 

med att ta itu med de svåra samtalen och att patientens existentiella tankar 

då förbigås. 

Syfte: Att belysa önskan om påskyndad död hos palliativt vårdade patienter. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta vetenskapliga studier med kvalitativ 

design. Som teoretisk referensram användes Antonovskys (2005) salutogena 

teori om känsla av sammanhang (KASAM) som handlar om hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet kopplad till konsensusbegreppet hälsa. 

Resultat: Ur de valda artiklarnas resultat framkom flera förklaringar till önskan om 

påskyndad död vid livets slut. Bakomliggande orsaker till önskan om 

påskyndad död innefattar missnöje med vårdsituationen, fysiskt-, psykiskt-, 

socialt och existentiellt lidande, altruism och att inte vilja vara en börda för 

andra, behov av kontroll samt ambivalens och ångest. Hur önskan om 

påskyndad död kan kommuniceras beskriver tillvägagångssätten skriftligt, 

verbalt och genom agerande. 

Diskussion: Önskan att dö ska förstås som ett flerdimensionellt uttryck med inneboende 

ambivalens och behöver ofta inte tolkas bokstavligen. Behov av kontroll 

framträder som en betydelsefull orsak till önskan att påskynda döden.  

Nyckelord: Önskan om påskyndad död, patient perspektiv, suicidala tankar, palliativ 

vård, hälsa, litteraturöversikt 

 
 
 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Patients, who are treated for incurable illnessess in palliative care, 

sometimes express their desire to hasten their death. The nurse must be 

quick to pick up and understand the patients’ signals in order to provide the 

best possible care at the end-of-life stage. Previous research shows that 

nurses are often uncomfortable to deal with complex and existential 

questions. 

Aim:  The aim was to explore the desire for hastened death by terminally ill 

patients. 

Method: A literature review was based on eight original papers of qualitative design. 

The theoretical framework used was Antonovsky’s (2005) salutogenic 

theory Sense of Coherence (SOC) including the elements of 

comprehensibility, manageability and meaningfulness linked with the core 

concept of health. 

Results: The result indicates the significance of identifying the desire for hastened 

death. Reasons for the desire for hastened death include being unsatisfied 

with the healthcare situation, physical, psychological, social and existential 

suffering, altruism and not wanting to be a burden, a need to control as well 

as ambivalence and anxiety. How the desire for hastened death can be 

communicated is described by verbally, literally as well as through actions. 

Discussion: Communication of the desire for hastened death should be understood as a 

multidimensional phenomenon with an inherent element of ambivalence and 

therefore, should not be taken literally. The need to control one’s own 

destiny prevails as a reason for the desire of hastened death.   

Keywords: Desire for hastened death, patients’ perspective, suicidal ideation, terminally 

ill, palliative care, health, literature review 
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1 Inledning  

Vår uppsats utgår från patientens perspektiv och idén till denna litteraturöversikt bottnar i 

våra erfarenheter av palliativ omvårdnad på sjukhusavdelning och inom avancerad sjukvård i 

hemmet (ASIH), där vi har mött patienter som på olika sätt har uttryckt att de vill dö. Vi har 

uppmärksammat att palliativt vårdade patienter går igenom en inre process där tankar på den 

förestående döden är närvarande. Vårt intresse för att förstå den döende människan och 

hennes önskningar att ibland vilja påskynda döden har uppstått ur dessa möten. Som blivande 

sjuksköterskor vill vi vara väl rustade för att bemöta de patienter som vårdas palliativt och för 

att kunna erbjuda bästa möjliga vård, bidra till ett större välbefinnande och i förlängningen en 

värdig död.  

  

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Den palliativa vården är specialiserad på vårdandet av patienter med obotbar sjukdom vid 

livsslutet och tar vid efter den kurativa eller behandlande vården (Sand & Strang, 2013). 

Palliativ vård har inte som mål att bota utan syftar till att lindra smärta och andra symtom 

samt tillgodose patienten bästa möjliga välbefinnande på olika plan. De fyra komponenterna i 

den palliativa vården utgörs av: fysiska, psykiska, sociala samt existentiella dimensioner och 

dessa är viktiga var för sig samtidigt som de är inbördes beroende av varandra (Sand & 

Strang, 2013).  

    En central grundsats inom palliativ vård är att tillse att människor ska få dö med värdighet, 

vilket förutsätter att den omfattande termen värdighet kan förstås ur den palliativt vårdade 

patientens perspektiv (McClement, Chochinov, Hack, Kristjansen & Harlos, 2004).        

Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Regionalt cancercentrum, 2012) baseras vård 

i livets slutskede på en vårdfilosofi med ett holistiskt, patient- och närståendecentrerat 

perspektiv fokuserad på symtomlindring, god livskvalitet och med det multiprofessionella 

vårdteamet som grund. Enligt World Health Organization, (WHO, 2016) ska den döende 

människan beredas god omvårdnad och den palliativa vårdfilosofin ska bidra till en god död. 

McClement et al. (2004) har funnit att en av de mest signifikanta psykologiska faktorerna som 

känslomässigt påverkar personer med obotbara sjukdomar är att de upplever ett 

kompromissande av sin personliga värdighet. Den palliativa vården beskrivs som den 

vårdform som respekterar och skyddar de döende och ska förmedla ord och handlingar som 

att värdighet finns inneboende i människor. Vårdpersonalen på palliativa enheter bör 



  2 (34) 
 

engageras och bli delaktiga i frågan om patienternas värdighet och hur man bäst stödjer och 

förbereder patienten vid vård i livets slutskede. 

 

2.2 Besked om diagnos  

Att ta emot svåra sjukdomsbesked beskrivs av Buckman och Kason (1992) som något som på 

ett drastiskt och negativt sätt påverkar synen på individens framtid. Sättet på vilket 

cancerdiagnosen överlämnas kan påverka patientens framtida psykologiska mående, 

livskvaliteten och allmänna välbefinnandet. När patienten får reda på sin diagnos om malign, 

elakartad sjukdom måste kommunikationen vara deltagande, empatisk och känslig för att 

minska risken för uppkomst av oro och depression som är vanligt förekommande hos denna 

grupp (Hopwood & Stephens, 2000).   

    Bruce, Schreiber, Petroskaya och Boston (2011) beskriver att i samband med att patienten 

får vetskap om sin obotbara sjukdom startar en process av existentiellt lidande som till en 

början kan innebära en upplevd känsla av bottenlöshet och att marken försvinner under 

fötterna för att sedan utmynna i en längtan efter lugn och stabilitet. Palmer och Thain (2010) 

belyser att patienter som fick reda på sin diagnos om lungcancer av sjuksköterskor som 

bemötte dem empatiskt upplevde att diagnosen förklarades på ett finkänsligt sätt och att de 

förstod den givna informationen och kunde också uttrycka sin egen oro och ängslan.  

    Carlson (2010) beskriver att patienter efter att ha fått sin diagnos om obotbar eller långt 

framskriden sjukdom kan bli rädda eller agiterade, vara sårbara, känna hopplöshet eller känna 

sig fångade i sin situation. De kan då börja överlägga med sig själva om livet verkligen är värt 

att fortsätta leva. Om de då bestämmer sig för att ta livet av sig, kan de känna sig optimistiska 

som om bördan plötsligt lyfter efter ett beslut som kan ha krävt stort mod men som också kan 

vara tecken på isolering för den hårt prövade individen. Vidare anser Carlsson att när någon 

tar sitt eget liv i ett sådant fall betyder det att läkaren inte gjorde tillräckligt för att häva 

konsekvenserna av patientens sjukdom. Chochinov et al. (1995) visar att majoriteten av de 

palliativt vårdade patienter som uttryckt dödsönskan är deprimerade.  

 

2.3 Information 

Palmer och Thain (2010) presenterar med intervjuverktyget SPIKES-protocol en modell med 

praktiskt användbara råd för sjuksköterskan vid bemötandet av de svårt sjuka patienterna. 

Sjuksköterskan kan fråga patienten vad denne förstår om sin sjukdom och uppmärksamma om 

patienten är chockad över beskedet. Information ska aldrig ges om den inte efterfrågas och 
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sjuksköterskan ska lyssna till patienten, bekräfta patientens känslor, besvara känslouttryck 

med empatiska svar och använda ordet cancer istället för förskönande omskrivningar. Tystnad 

ger patienten möjlighet att ta in de dåliga nyheterna och ventilera känslor. Sjuksköterskan bör 

undvika att ge orealistiska försäkringar och istället vara realistiskt optimistisk.  

    Empatikonceptet skiljer sig från sympati, skillnaden är liten men effekten är stor menar 

Strandberg (2015) enligt vilken medkänsla och empati tillsammans ger möjlighet att förstå 

hur en annan person tänker och känner, sympati gör att man inte har förmågan att hålla den 

andras upplevelse skild från sin egen. Warnock (2014) uppmärksammar att delge dåliga 

nyheter numera ses som en process, inte som ett engångstillfälle och det anses gälla alla 

dåliga, sorgliga och svåra besked som förändrar patientens förhållningssätt till nuet och 

framtiden. Sjuksköterskor har en viktig roll i processen att informera och hjälpa patienten att 

förbereda sig, ta del av, förstå och handskas med dåliga nyheter som kommit dem till del.  

    Cooke, Gotto, Mayorga, Grant och Lynn (2013) beskriver att det första steget för 

sjuksköterskan som identifierar en patient i riskzonen för suicid är att ställa frågan om 

suicidalitet, vilket kan sammanlänka sköterskan till patienten och validera patientens känslor 

som normala samt erbjuda en trygg plats där patienten kan uttrycka sina känslor. Detta gagnar 

sjuksköterskan genom att dessa potentiellt ångestfyllda patientsituationer avdramatiseras.  

    Enligt Svenska Läkaresällskapet (2010) är det angeläget vid palliativ vård att fortlöpande 

föra en dialog med patienten om hur denne önskar sig vården vid livets slut. Vid ett 

brytpunktsamtal informerar läkaren att symtomlindring alltid är möjlig, men att det kan 

påverka vakenhetsgraden. Patienten får möjlighet att diskutera de till buds stående 

behandlingsalternativen och har rätt att avstå behandling. Palliativ sedering kan komma ifråga 

när den förväntade överlevnadstiden är mycket kort. Det innebär att patienten sövs ner till en 

nivå där symtomen inte påverkar denne. Avsikten med det är att varken förkorta eller förlänga 

dödsprocessen utan har som syfte att ge lindring åt en patient i livets slutskede när symtomen 

är outhärdliga och inte kan lindras på annat sätt.  

 

2.4 Suicidtankar och suicid 

Albinsson och Strang (2013) menar att frågan om den palliativt vårdade patienten har 

suicidtankar bör ställas, speciellt vid misstanke om depression, då det anses vara bra för 

patienten att få ventilera sina eventuella suicidtankar. De flesta palliativt vårdade patienter 

önskar sig en ”naturlig död” med fungerande palliativ vård. När en patient inte längre vill ha 

livsuppehållande åtgärder som till exempel hjärt- och lungräddning, dialys, blodtransfusion, 



  4 (34) 
 

vätske- och näringsintag ska patientens självbestämmande respekteras enligt Socialstyrelsen 

(SOSFS, 2011:7). Vidare ska den fasta vårdkontakten, det vill säga läkaren, då förvissa sig 

om att patientens beslut inte beror på inverkan av okontrollerade symtom eller till exempel en 

tillfällig livskris. Däremot får vården inte sätta in åtgärder som syftar till att patienten ska 

avlida även om patienten uttrycker denna önskan. Det är inte heller tillåtet för hälso- och 

sjukvården att hjälpa en patient att begå självmord (Socialstyrelsen, 2011). Enligt svensk 

grundlag, Riksdagsförordningen 2 §, är det en skyldighet att hörsamma patientens önskemål 

om att inte vilja ta emot livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7, kap. 4).  

  Suicidprocessen beskrivs av Ottoson (2009) ofta börja med nedstämdhet som leder till tankar 

på döden som kan övergå i dödsönskan då man tycker att det vore skönt att få dö. Den passiva 

dödsönskan kan sedan övergå i suicidtankar som innebär en aktivitet för att dö. För de flesta 

människor är detta tabubelagt vilket kan leda till att man försöker finna olika lösningar på 

situationen. Passiva önskningar kan utvecklas till suicidavsikter och suicidplaner då metod 

och tidpunkt börjar konkretiseras. Beskow (2013) anför att suicid inför en snart förestående 

död, liksom eutanasi, borde avskiljas från suicidbegreppet, även om det finns överlappningar. 

Sun (2011) belyser att bakomliggande orsaker till ett suicidalt beteende kan bero på yttre 

slumpartade händelser, inre kriser, dåligt fungerande coping-mekanismer eller på att det 

sociala nätverket inte fungerar som stöd för personen när smärtsamma händelser blivit 

outhärdliga.  

    Rationell suicid präglas av ett målmedvetet genomförande efter väl övervägda beslut då 

man avsiktligt tar livet av sig för att man inte längre vill leva och att upphöra att äta och 

dricka kan ses som att avsluta livsuppehållande åtgärder (Ottoson, 2009). För att kunna avstå 

från matintag behöver dock patienten både självdisciplin och samarbete med sina vårdare 

enligt Valente (1998), som vidare beskriver att lagar som styr hälsovårdspersonal att värna liv 

och avstå från att assistera död har utmanats och kritiserats. De alltmer avancerade 

medicintekniska möjligheterna att bota sjukdom och förlänga liv skapar etiska dilemman för 

sjukvårdspersonalen, speciellt när behandlingens fördelar inte väger upp de nackdelar som 

patienten utsätts för av behandlingen. 

     Onkay (2014) belyser att om suicid klassas som en oönskad händelse som aldrig borde 

inträffa uppkommer frågan om vem som bär ansvaret för någon annans liv. Sjukhusvård mot 

patientens vilja avråds som svar på suicidal avsikt, särskilt när detta agerande kan komma att 

begränsa autonomin hos en svårt sjuk person som önskar en värdig död. Moralperspektiv till 

suicid blir tydligt i länder som Singapore och Indien där suicidförsök är en straffbar handling.  
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2.5 Önskan om påskyndad död 

Ottoson (2009) beskriver att assisterad suicid innebär att patienten förses med lämpliga medel 

för att utföra suicid och i Sverige saknas ännu prejudicerande domstolsutslag om detta. 

Breitbart et al. (2000) identifierar konceptet för önskan om påskyndad död i begreppet desire 

for hastened death, DHD, som en sammanhållande föreställning som bärs upp av begäran om 

assisterad suicid, begäran om eutanasi, dödshjälp, samt suicidala tankar i allmänhet. Breitbart 

et al. finner att depression och känsla av hopplöshet bidrar till önskan om påskyndad död, 

vilken är mycket mer vanligt förekommande hos patienter i ett sent palliativt skede än hos 

dem under pågående behandling. Enligt Breitbart et al. förhöjer oupptäckt eller 

underbehandlad depression samt känsla av hopplöshet signifikant förutsägbarheten för önskan 

om påskyndad död. Interventioner riktade mot depression, känsla av hopplöshet och ett 

fungerande socialt stöd tycks vara viktiga aspekter i den palliativa vården enligt Breitbart et 

al. som finner att önskan om påskyndad död var fyrdubblad hos deprimerade personer jämfört 

med icke-deprimerade. Enligt statens medicinsk- etiska råd (smer.se) definieras eutanasi med 

att läkare avsiktligt avslutar en svårt sjuk patients liv på dennas begäran, vilket är förbjudet i 

Sverige. Valente (2004) framhåller att sjuksköterskan ska föra patientens talan för en värdig 

död när denne ställs inför överväldigande smärta och oacceptabel livskvalitet.  

    Enligt Hudson et al. (2006a) är önskan om påskyndad död inom den palliativa vården ett 

kontroversiellt ämne. Faktorer som associeras till önskan om påskyndad död är känslor och 

aktuella reaktioner på omständigheterna, som rädsla för döden, autonomiförlust och behov av 

kontroll. Även ett specifikt sökande efter vårdteam som kan assistera och bejaka suicidavsikt 

eller eutanasi associeras till önskan om påskyndad död. Det finns enligt Hudson et al. ett antal 

strategier för att bedöma suicidala tankegångar inom den palliativa vården, liksom 

rekommendationer angående psykosocial vård av vuxna med cancerdiagnos, samt 

psykoterapeutiska interventioner för att förhöja välbefinnandet vid livsslutet och strategier för 

att bemöta andliga frågor. Vissa riktlinjer betonar att vårdpersonalen snarast ska söka 

psykiatrisk konsultation för varje patient som är i riskzonen för suicid. Trots att många 

dödsfall inträffar på sjukhus utförs den förberedande palliativa vården vanligtvis i hemmet 

och därför måste de rekommendationer som tillämpas vara relevanta även för avancerad 

sjukvård i hemmet.  
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3 Problemformulering 

Patienten kan vid besked om en obotbar sjukdomsdiagnos hamna i en livskris, där tankar på 

att avsluta livet kan dyka upp. Om sjuksköterskan då kan fånga upp och tyda patientens 

signaler om önskan att påskynda döden kan patienten erbjudas en värdig och meningsfull 

palliativ vård. Om sjuksköterskan inte är lyhörd och empatisk inför patientens försök att 

uttrycka sin existentiella ångest och sina suicidala tankar kan det leda till förverkligade 

suicidhandlingar. Konsensus råder om att suicid inte betraktas vara en god död. Genom att 

undersöka fenomenet önskan om påskyndad död hos den palliativt vårdade patienten kan mer 

kunskap komma sjuksköterskor till del om patienters upplevelser kring detta tabubelagda 

ämne. Därmed skulle sjuksköterskor kunna föra mer meningsfulla samtal kring ämnet och 

sålunda underlätta för de palliativt vårdade patienterna som umgås med tankar kring suicid. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa önskan om påskyndad död hos patienter inom palliativ vård. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I uppsatsen kommer det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa att finnas i fokus och 

kopplas till Aaron Antonovskys (2005) teori som utgår från begreppet Sense of Coherense 

(SOC)/Känsla av sammanhang (KASAM). Teorin bottnar i ett salutogent perspektiv, vilket 

innebär fokus på det friska hos människan. Hos den svårt sjuke eller döende personen innebär 

det salutogena perspektivet fokus på bästa möjliga välbefinnande för personen just då. 

Antonovskys teori har sin grund i det filosofiska antagandet att människan vanligtvis befinner 

sig i ett tillstånd av obalans men strävar efter balans. Påfrestningar eller stressorer utmanar 

balansen och har sitt ursprung i både den inre och yttre världen. Stressorerna kan utgöras av 

dagliga förtretligheter, vara akuta eller kroniska, påtvingade eller frivilligt valda. Enligt 

Antonovskys teori samspelar människans förmåga att uppleva begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i påfrestande situationer med hur kapabel hon är att samtidigt uppleva 

sammanhanget. Detta tillsammans med individens generella motståndsresurser (GMR) kan 

förklara varför människor hanterar liknande situationer väldigt olika. Det sociala stödet har, 

enligt Antonovskys teori, en direkt inverkan för att motverka sjukdom och utgör en av 

parametrarna i en människas GMR. Andra psykologiska variabler som kan upprätthålla hälsa 

och etiologin bakom sjukdomar, kan vara att ha pengar, hög självaktning, kulturellt stabil 
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omgivning och en läkare man har förtroende för. Det väsentliga med GMR är att det formar 

livserfarenheter som främjar utvecklingen och upprätthållandet av en stark KASAM, och att 

generella motståndsbrister (GMB) ger erfarenheter som fördärvar KASAM. En distinktion ses 

mellan livssituations-stressorer och livshändelse-stressorer. De motståndsbrister som skapar 

erfarenheter vilka bidrar till svag KASAM återfinns bland livssituations-stressorerna. 

Livshändelse-stressorer utgörs av krav som människan inte har resurser att hantera i stunden  

    Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att hälsa och välbefinnande kan infinna sig trots 

mycket svår sjukdom. I ett vårdvetenskapligt och ett existentiellt perspektiv är de positiva och 

de negativa aspekterna sammanflätade. I den palliativa vårdkontexten är det särskilt viktigt att 

försöka tillföra eller behålla det välbefinnandet som sjukdomstillståndet tillåter. Individen kan 

i sin nya livssituation försöka omformulera strategier så att livet ändå blir meningsfullt, 

exempelvis kan de glädja sig åt vardagliga ting, vilja umgås med familjen och vilja ta vara på 

ögonblicken på ett annorlunda sätt än före sin sjukdom. Patienterna kan även förlora intresset 

för de materiella aspekterna i livet när de omprioriterar återstoden av sitt liv. 

Hälsoprocesserna påverkas av individens livskraft, livslust och livsmod och även i ett sent 

sjukdomsskede kan en tillvaro som känns meningsfull föra med sig välbefinnande.  

    Med den salutogena teorin vill författarna fokusera på det friska hos den palliativt vårdade 

patienten, där möjligheten till meningsfulla och trygga samtal om svåra frågor som önskan om 

påskyndad död, kan öka patientens livskvalitet. Med perspektivet KASAM kunna få ökad 

förståelse om patientens sätt att hantera den svåra påfrestningen att ha drabbats av obotbar 

sjukdom. Den palliativa vården syftar till att lindra för patienten och det salutogena synsättet, 

beskrivet av Antonovsky (2005) kommer i resultatdiskussionen att kopplas till resultatfynden 

som ett försök att synliggöra patientens egna salutogena resurser. 

 

6 Metod  

Arbetet är en litteraturöversikt baserad på åtta vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ 

design i enlighet med Friberg (2012). I en litteraturöversikt görs enligt Friberg ingen 

avgränsning till val mellan kvalitativa eller kvantitativa forskningsstudier. Litteraturöversikt 

avser enligt Friberg att skapa en översikt över ett kunskapsområde inom ett 

omvårdnadsrelaterat område eller om ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde. 

En litteraturöversikt innebär enligt Friberg ett systematiskt sökande, kritiskt granskande och 

sammanställande av vetenskaplig litteratur, artiklar och rapporter för att få en översikt av data 

från tidigare utförda empiriska studier inom ett valt område. En litteraturöversikt bör fokusera 
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på aktuell forskning inom det valda området då dess syfte är att finna kliniska riktlinjer för en 

verksamhet (Forsberg & Wengström, 2013).  

     

6.1 Datainsamling 

Sökning av artiklar utfördes i databaserna CINAHL Complete, Medline och Pubmed mellan 

oktober och december 2015. Lämpliga databaser för litteratursökningen inom området 

vårdvetenskap är ovan nämnda databaser vilka främst innehåller engelskspråkiga artiklar 

inriktade på medicin och vårdvetenskap samt omvårdnad och lämpar sig för det valda syftet 

enligt Karlsson (2012). Datainsamlingen skedde med hjälp av Forsberg och Wengströms 

(2013) beskrivning om hur urvalsprocesser genomförs. Sökord formulerades med 

utgångspunkt i studiens syfte. Dessa kom att utökas och omformuleras allt efter sökningens 

framskridande samt kombineras med varandra på olika sätt. Till litteratursökningen användes 

följande sökord relaterade till studiens syfte: suicidality, terminally ill, patients, interview, 

existential issues, palliative care, desire for hastened death, will to hasten death, wish to 

hasten death, qualitative study, terminal care.  

    En första sökning gjordes i ovan nämnda databaser, där titlarna lästes på sökträffarna, 

därefter lästes utvalda abstracts vilka sedan gav de aktuella resultatartiklarna. Sökningarna 

dokumenterades för att kunna redovisas senare. En artikel söktes manuellt på författarnamnet. 

    Utförligare information om datainsamlingen återfinns i bilaga 1. 

 

6.2 Dataurval 

Urvalet bestod av ett 40-tal artiklar som valdes utifrån titel som motsvarade syftet, eller kom 

nära syftet, och abstract lästes. De artiklar som befanns ligga för långt från syftet uteslöts. För 

att få fram bra urval hos databaserna användes i enlighet med Östlundh (2012) avgränsningar 

vid sökning. Efter att ha läst alla abstract lästes de artiklar i sin helhet som bedömdes vara 

relevanta för studien. Författarna enades efter att ha diskuterat artikeln om den kunde 

inkluderas i studien som resultatartikel eller om den kunde eventuellt komma till bruk i 

resultatdiskussionen. Det första urvalet följdes av en granskning av titlar som speglade 

artikelns innehåll. Därefter lästes artikelns ämnesord och abstrakt för att bedöma artikelns 

innehåll och relevans gentemot syftet. Språkliga begränsningar valdes vara engelska och 

tyska. Kvalitativa studier användes som ett inklusionskriterium då de beskriver och förklarar 

omvårdnadsforskning och människans subjektiva upplevelser i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013).     
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    Inklusionskriteriet var att artiklarna var publicerade mellan år 2000-2015, skrivna på 

engelska eller tyska och innefattade vuxna personer som vårdades inom palliativ vård och 

som hade uttryckt tankar på att påskynda döden samt att studierna blivit etiskt granskade och 

godkända. I CINAHL Complete begränsades sökningarna med full text, abstract available 

samt peer-reviewed. I PubMed begränsades sökningen med abstracts.  

Artiklar sorterades bort utifrån titlar som låg för långt ifrån syftet och begränsningar 

gjordes genom uteslutande av studier med inriktning på läkarassisterad suicid, rationell suicid 

och suicidala önskningar hos personer inom den psykiatriska eller den geriatriska vården då 

syftet var att belysa ett fenomen inom den palliativa vården. Sökningen inriktades på hur 

önskan om påskyndad död uttrycks inom den palliativa vården, men kom även att inkludera 

titlar om värdighet och hopplöshet/hjälplöshet. Data analyserades, därefter gjordes en 

begränsning till åtta artiklar. 

 

6.3 Dataanalys 

De valda artiklarna lästes flertalet gånger, med fokus på artikelns resultat, för god förståelse 

av innehållet i enlighet med Friberg (2012). Författarna läste samtliga artiklar och diskuterade 

sedan hur de uppfattade och förstod artiklarna. Artiklarna försågs med nummer. Då 

kvalitativa studier uppvisar stora skillnader i resultattexternas uppbyggnad krävdes det att 

artiklarna lästes i sin helhet. Varje artikels resultat analyserades för att kunna urskilja dess 

tema och subtema. Först gjordes anteckningar för hand och skrevs i anteckningsblock, sedan 

gjordes ett referat av artikeln som kondenserades till att passa in i matrisen. En 

sammanställning gjordes med en översikt över de kvalitativa studiernas resultat. Artiklarna 

samlades i en pärm där de sorterades i alfabetisk ordning efter artikelförfattaren. Resultaten 

kategoriserades i två huvudteman och därefter utvanns subteman.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Trots att en litteraturöversikt ställer mindre krav på forskare än vad en intervjuundersökning 

eller observationer gör försökte författarna ha ett etiskt förhållningssätt under hela arbetet. 

Forskningsetiska överväganden innebär att reflektion har ägnats åt etiska överväganden inför 

examensarbetet enligt Forsberg och Wengström (2013). Vid urvalet valdes med omsorg 

artiklar av god kvalitet utifrån etiskt godkänd och etiskt övervägt innehåll. Utmaningarna i att 

översätta från engelska och tyska för att förstå texterna, även ur ett kulturellt perspektiv, har 

lett till diskussioner om tveksamheter och betydelser. Då författarna till en litteraturöversikt är 
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att betrakta som andrahandsberättare som inte har all information som artikelförfattarna 

besitter har i enlighet med Kvale och Brinkman (2010) återhållsamhet tillämpats vid 

tolkningar och generaliseringar. Författarna har även undvikit olämpligt språkbruk och lagt 

stor vikt vid ordens valör. För att författarnas inställning inte skulle färga uppsatsens innehåll 

har ett vetenskapligt förhållningssätt vilket karakteriseras av objektivitet, systematiskt 

tillvägagångssätt och ett kritiskt förhållningssätt intagits i enlighet med Friberg (2012). De 

egna föreställningarna om hur vanligt det må vara med önskan om påskyndad död bland 

palliativt vårdade patienter har lagts åt sidan för att låta analysen få fram resultatet utan att 

färgas av författarnas värderingar eller fördomar. I enlighet med Friberg (2012) exkluderades 

artiklar som ej var etiskt granskade eller etiskt övervägda.  

 

8 Resultat 

Efter att ha analyserat materialet utkristalliserades två huvudteman med relevans till syftet ur 

ett perspektiv på hälsa och livskvalitet. Det första huvudtemat belyser: Bakomliggande 

orsaker till önskan om påskyndad död och ur det framträder fem subteman med följande 

rubriker: Missnöje med vårdsituationen; Fysiskt-, psykiskt-, socialt och existentiellt lidande; 

Altruism och att inte vilja vara en börda för andra; Behov av kontroll och Ambivalens och 

ångest. Det andra huvudtemat beskriver: Hur önskan om påskyndad död kan kommuniceras.  

 

8.1 Bakomliggande orsaker till önskan om påskyndad död  

8.1.1 Missnöje med vårdsituationen 

Patienter med stark önskan att påskynda döden beskrev att det berodde på upplevelser av att 

inte bli sedda eller lyssnade på som unika personer i sjukhusomgivningen (Kelly et al., 2002; 

Coyle & Sculco, 2004). Vidare uppgav Kelly et al. samt Coyle och Sculco att i patienters 

tycke dåligt utförda undersökningar, otillräcklig symtomkontroll samt deras bristande tilltro 

till läkarna, vars fokus de upplevde kretsa kring sjukdomen, symtomkontroll och 

dokumentation, vara orsak till önskan om påskyndad död. 

 

8.1.2 Fysiskt-, psykiskt-, socialt och existentiellt lidande  

Patienter beskrev att döendeprocessen i sig var så svår att de föredrog en snar död och de 

krävde direkta åtgärder för att få dö i förtid när situationen blev outhärdlig (Coyle och Sculco, 

2004). En patient som vårdades i respirator berättade att om hon skulle veta att hon i 

framtiden kunde få hjälp att dö skulle hennes aktuella livskvalitet vara högre och hon stördes 
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av att inte kunna få denna hjälp samt att hon funderade på suicid men var rädd för att inte ha 

den mentala styrkan att genomföra det längre fram (Bolmsjö, 2001).  

    Kelly et al. (2002) samt Coyle och Sculco (2004) uttryckte att palliativt vårdade patienter 

hade ingen eller endast måttlig önskan att påskynda döden när de hade tilltro till läkarnas 

förmåga att klara av symtomkontroll. Coyle och Sculco (2004) beskrev en patient som talade 

med sjuksköterskan om sin önskan om att få dö i förtid då hon inte kunde röra sig. Patienten 

hade kronisk neuropatisk smärta och upplevde sig förhindrad att leva på ett meningsfullt sätt.  

Schroepfer (2006) beskrev att patienterna upplevde ensamhet, var utan hopp och hade en 

känsla av att vara värdelösa samt uttryckte att de inte kunde rättfärdiga sin existens. Nilmanat 

et al. (2010) beskrev att patienter upplevde ett stort lidande och skam efter att kroppen 

försvagats så mycket att de inte hade andra alternativ än att få vårdinsatser utförda av 

familjemedlemmar. Flera patienter sade dessutom att de kände sig värdelösa och hade inget 

kvar att leva för efter att ha förlorat sin värdighet som människa. Dessa patienter upplevde 

fysisk smärta beroende på undermålig symtomkontroll då de vårdades hemma och detta ledde 

även till ett känslomässigt lidande hos dem.  

 

8.1.3 Altruism och att inte vilja vara en börda för andra 

Att patienter med stark önskan att påskynda döden upplevde sig oftare än andra vara en börda 

för sina närstående beskrevs i flera studier (Kelly et al., 2002; Coyle & Sculco, 2004; 

Schroepfer, 2006; Nilmanat et al., 2010). Coyle och Sculco påtalade att patienter i en gest av 

altruism kunde önska påskyndad död för att skona familjen. De ville inte bli en börda för 

familjen och inte heller låta anhöriga bevittna den fortsatta försämringen. Patienter med 

upplevelser av suicid inom familjekretsen valde tydligt att avstå suicidplaner då de inte ville 

lämna efter sig en så stor börda för familjen som en suicid skulle innebära. Akechi, Okuyama, 

Sugawara, Nakano, Shima och Uchitomi (2003) beskrev att hos en fjärdedel av de palliativt 

vårdade patienterna som inte visade något intresse för suicid vid inskrivningen utvecklades 

detta intresse under den palliativa vårdperioden vars medellängd var två månader. Patienterna 

angav orsakerna till sitt intresse för suicid vid det sena sjukdomsskedet bero på fysisk stress, 

ångest och oro, känsla av hopplöshet, rädsla att bli en börda för andra och även rädsla inför 

framtiden. De som redan vid inskrivningen hade visat intresse för eutanasi var inte lika 

benägna att över tid ändra sin inställning som gruppen som från början inte haft tankar på 

suicid. Coyle och Sculco (2004) beskrev hur en patient av rädsla att hamna i 

beroendeställning, och behöva använda alla sina finansiella resurser för egen del, vägrade den 



  12 (34) 
 

behandling som skulle ha kunnat förlänga hennes liv med flera år. Detta bekräftade att vissa 

patienter lider av att de känner sig värdelösa samt att de inte vill spendera ekonomiska medel 

på sig själva utan vill hellre lämna kvar något till familjen (Kelly et al., 2002; Coyle & 

Sculco, 2004; Nilmanat et al., 2010; Pestinger, 2014).  

 

8.1.4 Behov av kontroll  

Bolmsjö (2001) beskrev att en patient sade att värdigheten inte är kopplad till kroppen utan 

till personens innersta väsen. Förlust av autonomi och förlorad kontroll vilket kan ge upphov 

till suicidala tankar beskrevs i flera studier (Bolmsjö, 2001; Coyle & Sculco, 2004; Pestinger, 

Stiehl, Widdeshoven, Voltz, Nauck och Radbruch, 2015). Schroepfer (2006) återgav att 

patienter med en specifik plan i beredskap inför att dö beskrev sig ha känsla av kontroll; även 

över att undvika framtida lidande. Detta efter att de hade fått ett löfte av sin läkare att få hjälp 

när de bestämt sig för att livet blivit outhärdligt. Pestinger et al. (2015) förklarade att palliativt 

vårdade patienter ville behålla kontroll över situationen de befann sig i och att 

sjukdomsprogress med döden som avslut beskrevs som ett påtvingat val. Självbestämmande 

och kontroll upplevdes som ordning i motsats till det kaos som sjukdomen skapat med 

oönskade förändringar i deras liv. Nilmanat et al. (2010) beskrev hur patienter som inte längre 

fick sina kroppar att fungera upplevde sig värdelösa som människor och sade sig inte ha något 

kvar att leva för. Vissa patienter utförde religiösa riter och böner om att dö så att deras lidande 

skulle ta slut.  

    En patient som av moraliska skäl valde bort tanken på suicid med hänsyn till familjen 

eftersom sonen gått bort i suicid beskrevs av Ohnsorge, Gudat och Rehmann-Sutter (2014). 

Som ett uttryck för att utöva kontroll över sin döendeprocess önskade patienten palliativ 

sedering som ett möjligt sätt att påskynda döden utan att det socialt skulle betraktas som 

suicid.  En annan form av behov av kontroll över livssituationen beskrevs av Pestinger et al. 

(2015)  där beslutet om patientens fortsatta eller icke-fortsatta liv för skulle bli ett alltför svårt 

beslut att fattas av andra än patienten själv. Patienter beskrev också att det betyder mycket att 

kunna avsluta livet utan dåligt samvete eller utan att efterlämna olösta konflikter (Bolmsjö, 

2001). Önskan om påskyndad död i form av ett meddelande till de närstående om hur 

beroende individen hade blivit av dem beskrevs av Coyle och Sculco (2004) som ett uttryck 

av kontroll och ett försök att manipulera familjen för att inte bli övergiven. Vidare beskrevs 

hur en patient involverat familjen i varje beslut som fattades angående vården inklusive tankar 

om påskyndad död, vilket indikerade patientens sköra tillstånd och desperata behov av 
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familjen. Om beslutsansvaret dessutom lades på familjen kunde det ses som en försäkran om 

att familjen skulle förbli kvar vid patientens sida. Ur patienternas berättelser utvann Coyle och 

Sculco (2004) nio olika sammanflätade innebörder och uttryck för påskyndad död, till 

exempel den sista manifestationen av kontroll som en döende person kan utöva.  

    

8.1.5 Ambivalens och ångest 

Ohnsorge et al. (2014) beskrev att patienterna ibland kunde ha motsägelsefulla delönskningar 

som ledde till ambivalens inför önskan att dö, utan att påskynda döden, de ville bara dö. Att 

individens tankar om att påskynda döden kan förändras plötsligt allt efter förändrad 

sinnesstämning framkom i flera studier (Coyle & Sculco, 2004; Ohnsorge et al., 2014). 

Schroepfer (2006) beskrev hur patienter med önskan om påskyndad död upplevde att de på 

grund av sina egna motstridiga känslor inte trodde sig kunna avsluta sina liv för egen hand 

upplevde rädsla inför framtiden och ville inte dö bit för bit. Även Ohnsorge et al. (2014) 

uppmärksammade att patienter uttryckte olika önskningar och tankar samtidigt, vilket också 

kunde förändras från en dag till en annan. Tolv av 30 patienter uttryckte en tydlig önskan om 

att leva men endast fem patienter förnekade att de hade haft en önskan att dö efter att ha fått 

besked om diagnosen. Nilmanat et al. (2010) beskrev att patienten uttryckte att när hon inte 

upplevde någon smärta ville hon inte skiljas från livet men när hon hade smärta önskade hon 

dö för att slippa ifrån lidandet. 

 

8.2 Hur önskan om påskyndad död kan kommuniceras 

Coyle och Sculco (2004) fann i sin studie att uttryck för önskan om påskyndad död kunde 

uppfattas som ett kommunikationsverktyg som patienterna använde och var inte 

nödvändigtvis en bokstavlig begäran. Uttryck för önskan om påskyndad död kan förstås bäst i 

ljuset av patientens pågående situation, levnadshistoria och erfarenheter. Det kan vara ett 

desperat rop på hjälp för att beskriva eländet i den aktuella livssituationen, en klagan som 

ibland riktas till vårdpersonal i närheten, ibland rakt ut i luften. 

    Ohnsorge et al. (2014) fann att patienterna uttryckte önskan att avsluta livet av tre olika 

anledningar: önskan att leva, accepterande av döendet och önskan att dö. De som övervägde 

att påskynda döden gjorde det hypotetiskt i framtiden. Dock var det inte alla som hade denna 

framtidsorientering för sin dödsönskan utan vissa patienter hade mycket konkreta idéer om att 

dö i nuet. Bland dessa fanns patienter med uttrycklig önskan att avsluta livet och andra som 

vägrade livsuppehållande åtgärder med avsikt att påskynda döden.  
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    Coyle och Sculco (2004) beskrev olika sätt att uttrycka önskan om påskyndad död. En 

patient som diagnostiserats med cancer uttryckte sig skriftligt i form av en personlig dagbok 

som inte visades för någon före intervjun. Senare vid svår smärta delgav han sin hustru och 

vårdpersonalen verbalt sina planer på tillvägagångssätt.  Genom att acceptera flytten till en 

palliativ enhet uppfattade patienten att han skulle kunna påskynda sin död. Patienten 

diskuterade olika alternativ med sjuksköterskor, inklusive planer på intag av opiater, att hoppa 

framför tåg eller att välja en palliativ enhet där patienten fick självadministrera sin medicin 

som uttryck för sina suicidala tankar. Schroepfer (2006) beskrev att patienter avslöjade sina 

planer på att påskynda döden första gången för intervjuaren, utan att makan hade någon 

vetskap om planerna. Nilmanat et al. (2010)  återgav att en patient sade att när smärtan var 

som värst ville hon ta en kniv och hugga ut cancern eller smärtan ur sin kropp. Hon visste inte 

hur hon skulle handskas med smärtan.  

  

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa forskningsstudier som passade 

studiens syfte. Kvalitativ design lämpar sig väl för narrativa och semistrukturerade 

djupintervjustudier ur vilka vi hämtade kunskap om palliativt vårdade patienters berättelser 

om sin önskan om påskyndad död. Kvantitativa studier valdes bort då de inte beskriver 

patientens egna berättelser utan patienterna får där förhålla sig till standardiserade 

frågeformulär som författarna tror påverkar hur de besvarar frågor kring detta tabubelagda 

ämne. Författarna ville inte utgå från vårdpersonalens eller de anhörigas berättelser även om 

det fanns fler artiklar ur dessa perspektiv, utan ansåg det ur ett grundläggande 

vårdvetenskapligt perspektiv vara viktigt att försöka ta reda på vad patienterna själva har 

förmedlat. 

    Litteratursökningen visade sig inte ge stort antal artiklar. Antalet sökord utökades för att 

uppfylla kravet på antalet artiklar inom vårt avgränsade område. Att området är föga beforskat 

torde ha sin förklaring i områdets etiskt känsliga karaktär. En svaghet i checklistan var att 

instruktioner saknades för vilka brister en studie får ha samt hur kvalitetsgranskning ska 

bedömas ha hög, medel eller låg kvalitet. Därför gjordes egna bedömningar för att värdera 

studiernas kvalitet.  

    Initialt gjordes inga geografiska begränsningar vilket gav resultatet en bredd då det byggde 

på studier från Sverige, USA, Japan, Tyskland, Australien och Thailand. Texterna med olika 
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geografiska perspektiv gav intressanta fynd i form av skillnader som religion, genus, ekonomi 

och läkemedel. Författarna valde bort studier från Benelux-länderna, Oregon USA och 

Kanada där assisterad dödshjälp är legalt och valde istället studier från länder vars lagstiftning 

överensstämmer med svensk lagstiftning för att öka möjligheten till kliniska implikationer 

inom den svenska palliativa vården. Resultatet hade speglats på ett annorlunda sätt om artiklar 

från kulturer med en annan syn på patientens rätt till sin död hade använts, från länder där 

eutanasi är lagligt eller länder där varje dag räknas, om än med respiratorvård för de palliativt 

vårdade patienterna. Det är tänkbart att resultatet hade blivit annorlunda om flera sätt att 

identifiera patientens önskan om påskyndad död hade kunnat identifieras, till exempel 

patientens olika uttryckssätt förmedlat genom konstformer som musik, bilder eller film eller 

kanske kommunicerat via internet.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Förmågan att anpassa sig efter situationen kan gestaltas med Antonovskys (2005) metafor 

över människan som befinner sig i obalans men strävar efter balans, och en persons KASAM 

avspeglas i hennes förmåga att kunna simma i både lugna vatten och strida strömvirvlar. 

KASAM bestäms av sociokulturella, fysiska och historiska omvärldsbetingelser, där 

personlighetsskapande erfarenheter från uppväxttiden skapar en inre karta som ger individen 

redskap att hantera de svårigheter som genererar påfrestningar, som enligt Antonovsky (2005) 

benämns stressorer, vilket tillsammans med människans inneboende motståndsresurser avgör 

utvecklandet samt graden av KASAM.  

    I vårt resultat har det framkommit att många patienter som vårdas inom den palliativa 

vården önskar att dö, men långt ifrån alla dessa patienter önskar påskynda döden. En mängd 

olika bakomliggande orsaker till varför önskan om påskyndad död förekommer hos de 

palliativt vårdade patienterna belyses nedan. De viktigaste orsakerna återfinns bland 

patienternas upplevelser av lidande, olika slags förluster och upplevelsen av bemötandet hos 

sjukvården.  

 

9.2.1 Lidande 

I vårt resultat framkom att vid kombination av flera faktorer bakom begäran om hjälp att dö 

var sömnsvårigheter, depression, hopplöshetskänslor och smärta signifikanta. Även vid långt 

framskriden sjukdom uppkommer tankar om att påskynda döden. Det bekräftades i en 

litteraturöversikt av Villavicencio-Chavéz, Monforte-Royo, Tomás-Sabado, Maier, Porta-
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Sales och Balaguer (2014) som även belyste att önskan om påskyndad död uppkom som ett 

svar på totalt lidande. I den palliativa filosofin ingår god symtomkontroll men vid 

underbehandlade symtom eller när sjukdomen förvärras eller när döden börjar närma sig kan 

patienten sakna ork till annat än att vara i sin döendeprocess. De flesta palliativt vårdade 

patienterna fann det mycket svårt att försonas med tanken på att deras ouppfyllda drömmar 

endast skulle bli just ouppfyllda drömmar, vilket bekräftades av Pahwa, Babu och Bhatnagar 

(2005).   

    I vårt resultat framkom att när patienterna upplevde sig smärtfria ville de inte dö men vid 

smärtgenombrott ville de dö för att undkomma lidandet. När patienterna upplevde sig 

smärtfria ville de inte dö men vid smärtgenombrott ville de dö för att undvika lidandet, vilket 

illustrerades av Guirimand, Dubois, Laporte, Richard och Leboul (2014) med beskrivning av 

en palliativt vårdad patient med smärtor som inte kunde kontrolleras fullt ut, och när denne 

råkade i konflikt med sin dotter förvärrades hans ilska och obehag. Patienten var beslutsam 

om att varken låta sin sinnesstämning försämras eller att mista sin autonomi och sitt 

beslutsfattande. Under två veckors tid upprepade han sin begäran om att få hjälp att dö tills 

han under sin sista levnadsvecka med hjälp av mer potent sedativ behandling blev allt 

sömnigare och upphörde med sin begäran. Pahwa et al. (2005) presenterade en dimension av 

skuldkänslor hos de palliativt vårdade patienterna där sjukdomen sågs som resultat av dålig 

karma från tidigare liv. Patienterna var övertygade om att det enda sättet att göra sig kvitt det 

”onda” var att be gudarna om förlåtelse och hoppas på ett bättre och mer fruktbart nästa liv i 

kontrast mot det som framkom i vårt resultat där patienterna trodde att Gud hade glömt dem.  

    Låga poäng på KASAM-test associeras med hög suicidrisk även efter att allvarliga 

depressioner och ångest-relaterade psykopatologiska symtom har behandlats (Sjöström, Hetta 

och Waern, 2012). Detta bekräftades av Birkholtz et al. (2004) som funnit att smärta inte 

behöver associeras med suicidala tankar men att sömnsvårigheter hos patienterna kan leda 

tankarna till att avsluta livet. Det sociala lidandet framkom i vårt resultat som en orsak till 

önskan om påskyndad död vilket uppmärksammades av Birkholtz et al. (2004) vilka noterade 

att patienter som levde ensamma var mycket mer benägna att ha suicidala tankar än de med 

minst en person till i hushållet. 

 

9.2.2 Behov av kontroll samt coping-strategier  

I vårt resultat framkom att behovet av kontroll var en viktig faktor bland palliativt vårdade 

patienter som uttryckt önskan om påskyndad död vilket bekräftades av Albert et al. (2005) 

som fann att patienter som påskyndade döendet rapporterade minskat lidande och ökad 
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upplevelse av kontroll under de sista levnadsveckorna jämfört med de patienter som var 

oförmögna att agera på sin önskan att dö.  Vårt resultat visar att behovet av att försöka behålla 

kontrollen över sin livssituation samt att bibehålla värdigheten och att kunna fortsätta leva 

självständigt var utmärkande bland de palliativt vårdade patienterna, vilket bekräftades av 

Coyle (2015) samt Shim och Hahm (2010) som även lyfte känslan av hopplöshet och 

hjälplöshet som en indikation till depression, vilket kan leda till förlust av kontroll och 

värdighet. I studien av Rosengren, Gustafsson och Jarnevi (2014) framträdde de ALS-sjuka 

kvinnliga patienternas coping-strategi som en styrka för att överleva och inbegriper 

identiteten, det sociala nätverket, närvaro i nuet samt viljan att umgås med familjen på ett 

annorlunda sätt än patienterna gjorde före sin sjukdom.  

    En metafor över den salutogena livsföreställningen beskriven av Antonovsky (2005) 

illustrerar en patient som balanserar på lina, är nära att tappa balansen, men samtidigt som 

hon genomförde ett klädbyte, lämnade något eller tog emot någonting kom hon åter till 

jämvikt. Skulle hon ändå fallit ner i säkerhetsnätet kunde hon antingen komma upp, bli akut 

eller kroniskt skadad eller gå under helt. Om balansaktens med- och motgångar kunde 

genomföras framgångsrikt skulle det leda till en bevarad känsla av att ha varit med om något 

fantastiskt.  

    I vårt resultat beskrevs att många patienter som önskar att dö inte uttrycker att de vill 

påskynda döden, de vill bara dö. Detta kan enligt Antonovskys (2005) teori tyda på såväl hög 

som låg KASAM, beroende på många olika faktorer hos de unika individerna som autonomt 

fattat beslutet om önskan om påskyndad död som även kan ses som en extrem form av 

coping-strategi, vilket bekräftades av Voltz och Perrar (2015).  Pahwa et al. (2005) belyste att 

även de mest realistiska och accepterande patienterna behöll hoppet för upptäckten av 

botemedel eller nya mediciner, det hoppet bar dem framåt. 

     I vårt resultat framkom att önskan om påskyndad död nästan alltid handlade om en 

hypotetisk framtida möjlighet som patienterna såg som en utväg vilket bekräftades av Voltz 

och Perrar (2015). Vårt resultat visade att vissa palliativt vårdade patienter upplevde 

döendeprocessen så svår att de hellre kunde tänka sig suicid, vilket tydde på att livskraften var 

så försvagad att de inte längre upplevde sitt aktuella välbefinnande som tillräckligt. Det 

illustrerades med en patient, oförmögen att agera på sin önskan att dö på grund av att hon 

varken kunde röra sig eller stänga av respiratorn. Patienten ville därför att någon skulle utföra 

denna olagliga handling åt henne, om och när hon skulle anse tiden vara inne. Denna patient 

uttryckte att hennes livskvalitet skulle vara mycket högre om hon visste att hon kunde få hjälp 

att dö ifall hon skulle bestämma sig för det. Att döendeprocessen upplevdes svår bekräftades 
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av Ohnsorge (2012) som belyste att många patienter beskrev framtida inre bilder av lidande 

och smärta. Livskvaliteten försämrades i takt med sjukdomsprogress och i vissa fall 

outhärdliga smärtor, då patienter började betrakta döden som en vän och en väg ut ur lidandet.  

    I vårt resultat framkom att behovet av kontroll var en viktig faktor bland de palliativt 

vårdade patienterna som uttryckte önskan om påskyndad död. Detta tydde på att behovet av 

kontroll, till och med över tidpunkten för sin egen död, är ett uttryck för högt KASAM, det 

vill säga personen finner hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i sin situation. Kenne 

Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson och Gaston-Johansson (2013) beskrev att kvinnor 

med långt framskriden bröstcancer och med lågt KASAM upplevde mer stress och använde 

färre coping-strategier än övriga. De sökte sig i högre grad till sociala, andliga och religiösa 

sammanhang för stöd, var stressade och upplevde sällan acceptans av sin situation. Dessa 

kvinnor visade enligt Antonovskys KASAM-teori sämre förmåga att finna meningsfullhet i 

det som hände. 

 

9.2.3 Att ligga till last och vara beroende av andra 

Vårt resultat visade att världen över önskade ingen vara till belastning eller hamna i 

beroendeställning på grund av sjukdomen, vilket bekräftades av Shim och Hahm (2010). 

Rosengren et al. (2014) beskrev hur patienternas tankar på suicid uppkom ur upplevelsen av 

meningslöshet vilket ökade känslan av att vara en börda för andra, till exempel när partnern 

ensam fick ta hand om alla hushållsbestyr. För de palliativt vårdade patienterna i studien av 

Rosengren et al. var tanken på förlorade kroppsfunktioner relaterad till tankar om suicid. 

Värdigheten utmanades ju mer patienten blev beroende av andra. Att få dö genom palliativ 

sedering, enkelt och så snabbt som möjligt uttrycktes som en möjlighet av en patient.   

   I vårt resultat framkom att patienter till följd av sin sjukdom upplevde sig ha förlorat sin 

värdighet. Att patienterna inte ville uppleva en försämring av värdigheten utan hade en 

önskan om att få fortsätta leva självständigt bekräftades av Rosengren et al. (2014) som 

beskrev hur patienter, vars kroppar till följd av långt framskriden ALS hade brutits ned så att 

de behövde hjälp med allt det praktiska, upplevde alienation från den fysiska kroppen. Trots 

det uttryckte dessa patienter glädje över livet och hade en stark närvarokänsla i vardagen och 

upplevde frihet i att ha intellektet i behåll, de upplevde det som om de redan hade lämnat 

kroppen och flyttat in i huvudet. Med en större närvarokänsla i vardagen tillät de sig inte att 

distraheras som tidigare och de hade kommit att se saker från ett annat perspektiv.     

    Ekonomi togs i vårt resultat upp som en aspekt bland psykologiska stressorer hos dem som 

var för eutanasi, vilket bekräftas av Birkholtz et al. (2004) i vars studie en tredjedel av 
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patienterna hade tankar på att avsluta sina liv. Vissa patienter med obotlig sjukdom och dålig 

ekonomi hade en allmänt låg människovärdeskänsla och ansåg sig inte ha råd att leva som 

sjuka på grund av de själva måste betala de höga vårdkostnaderna. Även Pahwa et al. (2005) 

bekräftade att en bidragande orsak till patienters ångest var familjens kommande ekonomiska 

situation, utöver penningproblem i stunden. Därtill beskrevs i vårt resultat ännu en stressor, att 

patienterna inte ville använda alla sina medel för egen del, vilket bekräftades av Shim och 

Hahm (2010).  

 

9.2.4 Ambivalens 

I vårt resultat framkom att patienternas önskan om påskyndad död inte var konstant, utan 

ambivalent och uppkom nu och då och kunde ändras från dag till annan. Enligt Antonovskys 

teori befinner sig patienterna vid dessa tillfällen i obalans men strävar efter balans. Det 

ombytliga i tankar rörande döden som framkom i flera studier bekräftades av Ohnsorge, 

Gudat Keller, Widdershoven och Rehnmann-Sutter (2012) som påpekade att patienternas 

uttalanden kunde vara mycket motsägelsefulla, på grund av individuella erfarenheter, vilket 

kunde uppfattas provocerande för omgivningen. Det ambivalenta kunde vara att patienten ena 

stunden uttryckte dödsönskan och sedan inte ville ta sina mediciner utan trodde hellre på 

kroppens inneboende läkande kraft. I vårt resultat framkom att patienterna ville skona 

familjen från att behöva uppleva ett utdraget lidande och därför uttryckte de sin önskan om 

påskyndad död. Voltz och Perrar (2015) uppmärksammade även att de palliativt vårdade 

patienternas ambivalenta känslor rörande önskan att dö borde normaliseras.  

    Konsensus råder om att önskan om påskyndad död kan ha olika meningar och inte alltid är 

en konsekvens av icke-optimerad vård och inte heller ett tecken på att patienten har ”gett upp” 

eller att denne lider av depression. I vårt resultat framkom att om känslor av skuld och 

hopplöshet blir mer dominerande kan de leda till depression och en rädsla inför framtiden. Att 

ångest var en central aspekt vid önskan om påskyndad död bekräftades av Shim och Hahm, 

(2010), Albert et al. (2005) samt Voltz och Perrar (2015). Dessutom anförde Voltz och Perrar 

att de ambivalenta önskningarna inte skulle betraktas som psykiska störningar, för vilka 

patienten borde skickas för psykiatrisk konsultation utan att dödsönskan borde accepteras som 

en normalitet hos de palliativt vårdade patienterna, speciellt när deras symtom som rör smärta 

och andnöd inte kan kontrolleras till fullo. Enligt Volz och Perrar bör önskan att dö ses som 

en differentierad process med ambivalensen som ett viktigt inslag. Guirimand et al. (2014) 

illustrerade detta med att beskriva en patient som under den första veckan på den palliativa 

avdelningen inte hade någon smärta utan led endast av lite dyspné. När dyspnén och ångesten 
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förvärrades började patienten fråga efter eutanasi. Detta upprepade hon i tre veckor, till 

omkring två veckor före sin död. Samtidigt sade hon att hon njöt av att tillbringa tid med sina 

barn. När hon fick positivt svar på sin önskan att förflyttas till sitt forna hemland Belgien 

upphörde hennes önskan efter eutanasi och kom aldrig upp igen. Patientens symptom 

försvann och hon kände sig åter bekväm på det franska sjukhuset.  

 

9.2.5 Försämrad livskvalitet 

I vårt resultat framkom att försämrad livskvalitet innebar ett lidande i sig. Dålig 

kommunikation och brist på feedback vid sjukdomsbesked kunde påverka patienternas 

välbefinnande negativt då sårbarheten hos patienter med långt framskriden obotbar sjukdom 

är djupgående. Detta bekräftades av Birkholtz, Gibson och Clements (2004) som delgav att 

patienter vilka tänkte på att avsluta sina liv beskrivit att läkarna förmedlat sjukdomsdiagnosen 

på ett klumpigt sätt och att de hade återkommande tankar på att avsluta livet när smärtan blev 

svår. Dessa tankar uppstod innan patienterna fick antidepressiva läkemedel. Rosengren et al. 

(2014) förmedlade att för att patienter vid livets slutskede skulle kunna behålla sin värdighet 

är kravet på sjuksköterskor högt ställda beträffande god kommunikation, att vara ett stöd för 

familjen och att försöka förbättra meningsfullheten när patienten inte längre kan tala men har 

ett intakt intellekt. Cooke (2013) tog upp vikten av att sjuksköterskor är beredda att ge svar på 

hur patienten kan tänkas dö och vilka alternativ som finns för vård i livets slutskede. Coyle 

(2015) bekräftade ordens vikt vid svåra samtal. Hudson et al. (2006b) redovisade åtskilliga 

sätt där både patienten och sjuksköterskan kan blockera avslöjanden av psykologisk stress, 

speciellt angående döden. Sjuksköterskan kan ignorera patientens uttalanden eller 

monopolisera konversationen genom att fokusera på fysiska frågor och byta samtalsämne. 

Genom att vrida samtalet till fysiska bekymmer, eller genom att erbjuda patienten och 

närstående falska förhoppningar blockeras patientens möjlighet att kommunicera psykologisk 

stress.  

    Avgörande för patientens fortsatta välbefinnande kan vara sättet på vilket diagnosen ges, 

vilket illustreras av Rosengren et al. (2014) med en patient som upplevde att läkaren givit 

beskedet om obotbar sjukdom i affärsmässig ton per telefon med en kommentar om att 

patienten borde skaffa en automatväxlad bil. I samband med sjukdomsbeskedet började 

patienten tänka på suicid och kunde inte sluta tänka i de banorna. Författarna tolkar det som 

att patienten varken fann meningsfullhet eller begriplighet i sin tillvaro efter telefonbeskedet 

och att hanterbarheten i situationen därför inte infann sig. Vårdens roll och KASAM-

begreppet i det salutogena perspektivet beskrevs med metafor av Antonovsky (2005), där 
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patienten ses kämpa mot att drunkna i en strid flod. Vården reflekterar inte över vad eller vem 

som väntar nedströms för att åter knuffa ner patienten i floden, eller att olika människor klarar 

sig olika bra i samma flod. Författarna ser av ovanstående exempel att personcentrerad vård är 

av största vikt för de palliativt vårdade patienterna som uttryckt önskan om att dö. 

    Isolering framkom vara en annan faktor för önskan om påskyndad död och suicidala tankar 

vilket bekräftades av Rosengren et al. (2014) som dessutom påtalade betydelsen av ett 

välfungerande socialt nätverk för att patienten skulle uppleva bättre hanterbarhet i sin 

livssituation. Majoriteten av patienterna i Birkholtz et al. (2004) studie hade aldrig tidigare 

delgett sina tankar om att avsluta sina liv, inte ens till sina sjuksköterskor utan delgav det för 

första gången i samband med att de intervjuades för studien. Pahwa et al. (2005) bekräftade 

att patienter som blivit utstötta på grund av sjukdomen och dess följder bad om en tidigare 

befrielse när smärtan och isoleringen blev outhärdlig. Att patienter omdefinierade sig, i takt 

med sina kroppsfunktioners gradvisa försämring till osunda och värdelösa människor jämfört 

med de friska, framkom i vårt resultat och detta skedde även i takt med det ökande beroendet 

av andra. Författarna tolkar det som tecken på lågt KASAM och att stressorerna blivit för 

påfrestande för patienterna som varken funnit hanterbarhet eller meningsfullhet i situationen.  

    Att patienter via böner och goda gärningar samt i en inre dialog med Gud försökte finna ut 

varför just de blivit drabbade framkom i vårt resultat och bekräftades av Pahwa et al. (2005) 

som presenterade ytterligare en dimension av skuldkänslor hos de palliativt vårdade 

patienterna som såg sjukdomen och lidandet som en konsekvens av tidigare livs dåliga karma 

och bad därför gudarna om förlåtelse. Patienterna var övertygade om att det enda sättet att 

göra sig kvitt det ”onda” var att be gudarna om förlåtelse och hoppades på ett bättre och mer 

fruktbart nästa liv, ställt mot det som framkom i vårt resultat där patienterna trodde att Gud 

hade glömt dem.  

    Patienternas rädsla för förändringar i livet framkom i vårt resultat som en orsak till önskan 

om påskyndad död, liksom deras rädsla för att bli liggande i ett vegetativt tillstånd i en 

utdragen döendeprocess, vilket inte handlade om rädsla för att dö men för att lidandet skulle 

ta för lång tid. Voltz och Perrar (2015) bekräftade att önskan att påskynda sin död kan 

medföra beslut om behandlingsupphörande, och om dödsönskan blir mer intensiv kan de 

suicidala tankarna övergå i suicidala planer, även konkreta sådana, men att patienter drar sig 

ibland för att i ord uttrycka dessa tankar. Författarna ser detta som ett uttryck för en 

hälsoresurs, av Antonovsky (2005) kallad en generell motståndsresurs, för att få begriplighet 

och hanterbarhet i tillvaron. Det tycks vara en hårfin skillnad mellan det som tolkas som 

hanterbarhet i framtiden via hög KASAM och tanken på ett avslut till följd av lågt KASAM.    
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9.3 Kliniska implikationer 

Författarna har kommit fram till att när en patient som vårdas inom palliativ vård uttrycker en 

önskan om påskyndad död, behöver hon stödjas till en känsla av sammanhang och 

begriplighet i det som sker och det som förväntas hända framöver. Då kan patienten på ett 

autonomt sätt påverka sin situation och finna meningsfullhet i det svåra som sker. Om 

sjuksköterskan kan bli kvar i det svåra samtalet kan det hjälpa såväl patienter som närstående. 

Det svåra samtalet kan upplevas både som en avlastning och en lättnad då möjligheten att bli 

hörd och få uttrycka sina innersta tankar, som kan inkludera suicidala tankar erbjuds. 

Sjuksköterskans undervisning kan underlätta för den som nalkas döden att handskas med sin 

sårbarhet. Sjuksköterskor kan undervisa patienter i hur denna sårbarhet kan reduceras.  

    Utifrån vårt resultat föreslår författarna att intervjuverktyget SPIKES-protocol (Setting up 

interview, Perceptions, Invitation, giving Knowledge, address Emotions with empatic 

responses, Strategy and summary) utarbetat av Palmer och Thain (2010) kan utgöra ett 

komplement till den fenomenologiska samtalstekniken med praktiskt användbara råd för 

sjuksköterskan vid bemötandet av de svårt sjuka patienterna. Till exempel kan sjuksköterskan 

fråga patienten vad denne förstår om sin sjukdom och uppmärksamma om patienten är 

chockad över beskedet. Enligt denna samtalsmodell bör aldrig information ges om den inte 

efterfrågas. Sjuksköterskan ska lyssna till patienten, bekräfta patientens känslor, besvara 

känslouttryck med empatiska svar och använda ordet cancer istället för förskönande 

omskrivningar. Tystnad ger patienten möjlighet att ta in de dåliga nyheterna och ventilera 

känslor och det är viktigt att patienten tillåts förnekelse. Sjuksköterskan bör undvika att ge 

orealistiska försäkringar och istället vara realistiskt optimistisk.  

  

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Mycket av diskussionen kring patienters önskan om påskyndad död är kontroversiell och 

handlar om opinion och debatt kring etiska spörsmål. Författarna fann inte många 

vetenskapliga studier om orsakerna till varför patienter har denna önskan och endast ett fåtal 

studier som resulterat i kliniska riktlinjer. Författarna efterlyser mer tolkning av olika 

innebörder för patientens önskan om påskyndad död samt hur dessa önskningar kommer till 

uttryck. I flera studier framkom att sjuksköterskor undvek svåra samtal med patienter som 

förmedlat önskan om påskyndad död vilket författarna uppfattar ser som ett annat område där 

mer forskning kan komma patienterna till nytta. Författarna ställer därmed följande fråga: 
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Kan palliativt vårdade patienters framtida lidande minskas, om interventioner för 

sårbarhetsmarkörer identifieras i ett tidigt skede, hos patienter som förmedlar önskan om 

påskyndad död? 

 

9.5 Slutsats 

I vårt resultat framkom flera orsaker till palliativt vårdade patienters önskan om påskyndad 

död; olika former av lidande, behov av kontroll, att inte vilja vara en börda för andra samt 

ambivalens och ångest. Idag råder konsensus att dödsönskningar inte ska tolkas bokstavligen 

och att de inte behöver vara ett symtom för icke-optimerad vård och inte heller ett tecken på 

att patienten har givit upp hoppet. Det framkom även att vissa patienter för första gången 

uttryckt sina tankar om påskyndad död i samband med intervjuerna. Undermålig information 

om diagnosen eller behandlingen var en annan viktig faktor som resulterade i förvirring hos 

patienten som våndades i brist på information. När patienter med obotbar sjukdom delges 

ytterligare svåra nyheter, det vill säga försämring av diagnosen eller beslut om 

behandlingsavslut, tär detta känslomässigt även på läkaren och sjuksköterskan och kräver 

resiliens, en förmåga att återhämta sig, för att undvika stress och utbrändhet vilket patienten i 

förlängningen kan påverkas av. En endast ytlig förståelse av önskan om påskyndad död kan 

innebära en risk för att patientens uttalanden blir ignorerade eller åtgärdade med medicinering 

vilket i sin tur kan resultera i att patienten upplever sig ha blivit övergiven av vården.  
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