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Sammanfattning 

Bakgrund: Eutanasi (dödshjälp) är ett ord som väcker många känslor hos patienter och 

vårdpersonal. I vissa länder är det lagligt och i andra olagligt. I vården i livets slutskede möter 

sjuksköterskan många lidande patienter. Det finns olika typer av lidande, fysiskt, psykiskt, 

socialt och existentiellt. Sjuksköterskans roll är då att lindra och uppmärksamma lidande hos 

patienten samt att vara ett stöd till anhöriga. Det finns många aspekter av de problem 

sjuksköterskan möter när patienter vårdas i livets slutskede.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans syn på eutanasi inom vården i 

livets slutskede. 

 

Metod: En litteraturöversikt utfördes utifrån tidigare kunskap genom att använda sig av fem 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ design, en med mixad metod samt fem med kvantitativ 

design. Artiklarna söktes fram via databaserna Cinahl Complete och Pubmed. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori om lidande har använts för att diskutera resultatet.   

Resultat: I resultatet framkom det fyra teman, Lidandet som grund för viljan att avsluta sitt 

liv, Religion som skäl till motstånd, Utbildning och erfarenhet samt Vägen till beslutet. Det 

var olika faktorer som påverkade sjuksköterskans syn på eutanasi och att dessa skiljde sig åt 

mellan länder där eutanasi är olagligt respektive lagligt. Sjuksköterskan hade svårt att ställa 

sig positiv eller negativ till eutanasi då de flesta sjuksköterskor upplevde att varje enskilt fall 

var situationsbaserat.  

Diskussion: Det som framkom i litteraturen var att om patienter får en god palliativ vård 

där de blir väl symtomlindrade kommer frågan om eutanasi att uppstå mer sällan. Det visade 

sig även intressant att Sverige som är ett sekulariserat land är idag emot eutanasi då vi 

diskuterat religion som beskrivs vara ett av skälen till motstånd i resultatet.  

Nyckelord: Eutanasi, Palliativ vård, Lidande, Sjuksköterskan, Vårdande. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: The word euthanasia provokes many emotions within patients and healthcare 

professionals. In some countries it’s legal and in others, illegal. During end-of-life caree the 

nurse meets a lot of patients who are suffering. There are different kinds of suffering, 

physical, mental, social and existential. Nurse’s role in palliative care is to alleviate suffering 

and to support relatives. There are many aspects of what kind of problems you face when 

patients receive end-of-life care.   

Aim: The aim of the study was to describe euthanasia within end of life care from the nurse’s 

perspective. 

Method: A literary review was performed based on previous knowledge and by using five 

scientific articles with a qualitative design, one mixed method and five quantitative, peer 

reviewed articles. The articles were researched through the databases Cinahl Complete and 

Pubmed. Katie Eriksson’s nursing theory was used and her concept of suffering was used to 

discuss the results. 

Results: Four themes emerged from the results, Suffering as a reason to end a life, Religion 

as a reason for resistance, Education and experience and The way to decision. Many different 

factors affected the nurse’s views on euthanasia, and showed differences between countries 

where it is legal and illegal. It proved difficult to take a stand for or against euthanasia, as 

most nurses felt that every individual case was situation-based.  

Discussion: What emerged in the discussion was that if patients have a good palliative care 

where they get good relief of symptoms will the question of euthanasia not appear. It turned 

out interesting that Sweden, a country that is secularized today, was against euthanasia when 

we discussed religion as one of the reasons for resistance. 

Keywords: Euthanasia, Palliative care, Suffering, Nurse, Caring. 
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Inledning 

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning inom den palliativa vården framkom det att 

frågeställningar kring döden var av stor vikt i omvårdnaden. Detta väckte frågor och 

diskussion oss emellan vilket bidrog till att vi ville studera eutanasifrågan inom vården i livets 

slutskede. Kunskap kring eutanasi är centralt för att en del patienter inom vården i livets 

slutskede och den palliativa vården har ett outhärdligt lidande, vilket kan orsaka en 

dödslängtan. Att lindra lidande är kärnan i palliativ vård, men hur ska man som sjuksköterska 

ställa sig inför frågor kring eutanasi. Det är en hårfin gräns mellan vad som anses vara att 

påskynda döden och lindra lidande. Det är intressant att se hur dagens sjuksköterskor ser på 

eutanasi och om detta utgör en krock mellan patientens autonomi och sjuksköterskans egna 

etiska värderingar.  

 

Bakgrund 

Den palliativa vården och lidandet 

Palliativ vård är en benämning för vård i livets slutskede (Henoch, 2002). Palliativ vård 

benämndes tidigare terminalvård som betyder vård när livet är på väg att upphöra.  

Socialstyrelsen avråder från användandet av termen terminalvård och rekommenderar istället 

vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). Benämningen av palliativ vård baseras på en 

vårdfilosofi och visar sig i förhållningssättet till patienter och närstående (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2015). Detta innebär att alla vårdformer som bedriver vård i livets slutskede 

inte bedriver palliativ vård utifrån denna definition även om det är en strävan. Socialstyrelsens 

kunskapsstöd (2013) utgör här en vägledning liksom det nationella vårdprogrammet som är 

under process.  

Palliativ vård ska lindra lidande, främja livskvaliteten samt vara stöd för familjer och 

anhöriga (Lynch, Dahlin, Hultman & Coakley, 2011). Lidande kan te sig i uttryck som sorg, 

förlust, smärta och hopplöshet. Känslor av oro och rädsla kan bli dominerande i livets slut. Att 

erbjuda närvaro i palliativ vård är viktigt då patientens emotionella känslor ofta tar över i 

livets slut. 

Palliativ vård enligt World Health Organisation (WHO) bygger på att förbättra 

livskvaliteten för patienter och dess närstående genom att förebygga och lindra lidande 

(WHO, 2015). Den palliativa vården ska bekräfta livet och betrakta döden som en normal 

process, den ska varken förlänga eller förkorta livet. Behandling av smärta, fysiska, psykiska, 
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sociala samt existentiella problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom 

ska lindras genom tidig upptäckt.   

Ett lidande uppstår när det fysiska, psykiska, sociala eller det existentiella hotas i livet hos 

människan (Strang, 2012). Lidandet innehåller smärta, känsla av meningslöshet, existentiella 

kriser, ångest och sociala problem. Trots att det fysiska lidandet tar sig i uttryck rent 

kroppsligt är det av stor vikt att vara medveten om att kropp och själ hänger samman och att 

det ena påverkar det andra. Att komma döden nära kan beskrivas som existentiell smärta 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012).   

 

Eutanasi 

Enligt Svenska Akademiens ordlista förklaras ordet eutanasi (2015) som dödshjälp. Ordet 

eutanasi kommer från grekiskan som ordagrant översatt betyder en god död eller en skön död 

(Forsbeck, 2000). Eutanasi är dock inte samma sak som att avstå från livsuppehållande 

insatser i livets slut. 

Sveriges Läkarförbund har etiska regler som måste följas (Sveriges Läkarförbund, 

2014).  En av de etiska reglerna lyder att läkaren skall bevara människoliv och får aldrig delta 

i åtgärder som har för avsikt att påskynda döden. Passiv eutanasi innebär att livet förkortas när 

patienter avstår från livsuppehållande behandlingar eller avbryter behandlingar (Sumner, 

2011). Det kan handla om att patienter slutar att äta och dricka eller att läkarna i samråd med 

patienter inte kopplar dropp.  Ordet passiv eutanasi kan låta missvisande i vårdsammanhang 

vilket gör att i Sverige säger man istället att man avstår från livsuppehållande behandlingar 

(Ottosson, 2012). Sjuksköterskor kan felaktigt tro att stoppa återupplivning, nutrition och 

vätskeintag är en olaglig form av eutanasi (Giese, 2009). 

Aktiv eutanasi innebär att en läkare avslutar en annan människas liv då han eller hon begär 

det (Forsbeck & Gustafson, 2000). Det finns ingen enskild lag för eutanasi men det är 

straffbart enligt svensk lag. Att avsluta en annan människas liv är enligt svensk lag dråp eller 

mord (SFS, 1962:700). Detta gäller även om det sker på patientens egen begäran. Regeringen 

tog ställning 1997 mot dödshjälp, då läkarnas uppgift är att rädda och inte avsluta en 

människas liv (Forsbeck & Gustafson, 2000). En oro för legalisering av dödshjälp skulle 

kunna innebära att tilliten till vården minskar samt att svårt sjuka människor som vill leva, 

kan känna sig som en börda för samhället. Forsbeck & Gustafson (2000) menar att vården är 

till för att rädda liv och ifrågasätter om eutanasi är det rätta eller om vården har brustit från att 

befria patienter från smärta då det finns rädsla för att lida sista tiden i livet.  
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Att neka en människa att avsluta sitt liv och samtidigt bevilja palliativ sedering kan låta 

motsägelsefullt då patienten ligger medvetslös fram till sin död. (Lynch et al., 2011). Enligt 

Ottoson (2012) kan palliativ sedering användas när smärtan är outhärdlig, patienten har gett 

sitt godkännande och när sjukdomen inte längre är botbar. Palliativ sedering innebär att en 

patient i livets slutskede får intermittent eller kontinuerlig tillförsel av lugnande eller 

ångestdämpande läkemedel (Socialstyrelsen, 2013). Dosen ska vara tillräcklig för att 

framkalla sådan sänkning av medvetandegraden att patienten inte längre uppfattar svåra 

symtom.   

Utifrån en studie av Seymour et al. (2015) beskrivs hur tillhandahållning av kontinuerlig 

sedering används. Låga doser av lugnande läkemedel till patienter är ett sätt att lindra oro 

samt agitation. Sedering används i fall där lidandet inte kan kontrolleras på andra sätt. 

Sedering är ett alternativ för patienter som lider av en svår sjukdom där symtomen inte går att 

lindra.  

Laglig eutanasi 

Under år 1997 legaliserade delstaten Oregon i USA läkarassisterat självmord för obotligt 

sjuka vuxna (Volker, 2007). Invånarna värderade rätten till självbestämmande för att 

kontrollera tidpunkten av sin död. Läkarassisterat självmord är en handling av aktiv dödshjälp 

vilket innebär att en läkare skriver ut den dödliga dosen men att patienten administrerar dosen 

på egen hand. De krav som skall uppfyllas för detta är att individen skall vara bosatt i Oregon, 

arton år fyllda, vara beslutskapabel, lida av en sjukdom som tros leda till döden inom sex 

månader, göra två muntliga begäran om dödshjälp samt att två läkare bekräftar den terminala 

diagnosen. I USA tillåter även delstaterna Montana och Washington läkarassisterat 

självmord. Lagarna trädde i kraft 2008 i Montana samt 2009 i Washington. 

I Nederländerna är aktiv dödshjälp tillåtet sedan 2001 (Government of the Netherlands, 

2015). Läkare får besluta om en person kan få aktiv eutanasi. De personer som har förespråkat 

eutanasi i Nederländerna menar att alla människor har rätt att bestämma över sitt egna liv och 

lider man så har människan rätt till ett värdigt slut. Senaste siffrorna visade att 4188 fall av 

aktiv eutanasi godkändes samt genomfördes år 2012. Förenta nationerna (FN) är oroliga över 

negativa påtryckningar från anhöriga vars nära får eutanasi samt att unga barn från 12 år kan 

få eutanasi, vilket de tycker är för ungt. År 2002 lagstadgades eutanasi i Belgien (Patients 

Rights Council, 2013). Belgien är även det enda landet i världen som tillåter barneutanasi 

under 12 år och denna lag trädde i kraft 2014. I Schweiz tillåts eutanasi genom 

frivilligorganisationer runt om i landet sedan år 1941 (Dignitas to live with dignity to die with 
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dignity, 2015). Läkare samt apotekare kan förskriva eller administrera läkemedel som ges vid 

eutanasi. I Luxemburg blev eutanasi lagligt 2009 (Le gouvernement du grand-duché de 

Luxembourg, 2015). Lagen säger att läkare får assistera vid självmord utan straffpåföljder. 

Kravet lyder att patienten ska ha en obotlig sjukdom, frivilligt tänkt igenom beslutet och 

skriftligen undertecknat önskan att avsluta sitt liv vid ett flertal tillfällen samt ha ett 

outhärdligt lidande. Patienter mellan 16-18 år kan även få hjälp att avsluta sitt liv med 

godkännande av en målsman. 

Sjuksköterskans roll i vården i livets slutskede 

Sjuksköterskan i vården i livets slutskede skall ingripa och stödja patienten för att behålla 

eller uppnå livskvalité och lindra lidande när bot inte längre är möjligt (Ottoson, 2012). Målet 

i den palliativa vården är att lindra smärta, främja livskvalitet och hjälpa patienter att komma 

till ro i livets slutskede som kan vara ångestfyllt sista tiden. Målet är att patienter ska få en 

meningsfull vård sista tiden i livet som bidrar till en värdig död. Att finnas till för patienternas 

anhöriga är även en viktig del i palliativ vård och vården i livets slutskede. Om en patient 

uttrycker sin vilja att avsluta sitt liv i förtid kan det bero på att vården brister i att smärtlindra 

sjuka patienter. Grundhållningen i all vård är bot, lindring samt tröst, därför går eutanasi emot 

god vård i livets slutskede och palliativ vård. 

Arbetet som sjuksköterska innebär till stor del att samtala med patienten (Friedrichsen, 

2013). Att samtala innebär att möta patientens rädslor och underlätta kommunikationen för 

andra vårdgivare samt anhöriga. Sjuksköterskan ska vara den som bjuder in till samtal, stanna 

kvar och lyssna även fast det kan kännas tungt och obehagligt. Samtalet är viktigt då patienten 

kan uttrycka sig och kan bidra till att han eller hon känner sig betydelsefull samt delaktig i sin 

egen vård. I livets slutskede uttrycker många patienter en oro för separation samt känner en 

existentiell smärta, det är då viktigt att sjuksköterskan vågar vara närvarande. Sjuksköterskans 

roll i den palliativ vården innebär även att möta patienter i livets slut, utan rädsla samt med ett 

engagemang och ett intresse för den enskilda patienten (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 

2009). En annan viktig roll sjuksköterskan har i den palliativa vården är att stötta och finnas 

till för de anhöriga (Strang, 2012). Lyssna, inge hopp, finnas till och vara mottaglig för livets 

stora frågor om döden är av vikt i arbetet med patienter i palliativ fas.  

Enligt Pestinger et al. (2015) uttryckte många palliativa patienter att de kände en brist på 

kommunikation mellan sjuksköterskorna och dem själva. Patienterna ville heller inte att 

sjuksköterskorna skulle se det som ett misslyckande eller ett problem om patienter ville 

avsluta sitt liv i förväg utan som en naturlig process av döendet.  
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Problemformulering 

I Sverige är det olagligt med aktiv eutanasi men frågan från patienter kan uppkomma inom 

vården i livets slutskede då olika typer av smärta kan förekomma så som existentiell, fysisk, 

psykisk och social. I de länder där det inte är tillåtet med aktiv eutanasi kan det komma att bli 

en fråga kring vad som egentligen räknas som eutanasi. Ett problem är hur sjuksköterskan 

möter patienten inom den palliativa vården som har en önskan att avsluta sitt liv då han eller 

hon upplever ett outhärdligt lidande. Det är därför viktigt att belysa sjuksköterskans synsätt på 

eutanasi inom vården i livets slut både i länder där det är lagligt eller olagligt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans syn på eutanasi inom vården i livets 

slutskede. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande är kärnan i begreppet vårdandet där människan 

ska ses som en omättad enhet av kropp, själ och ande (Eriksson, 1994). Att lindra lidande är 

det största motivet för all vård. Lidande känns inte bara i kroppen utan kan även vara själsligt. 

Patienter i den palliativa vården kan känna ett outhärdligt lidande och begäran om eutanasi 

grundar sig ofta i lidande som patienten upplever inte går att lindra. Begreppet lidande valdes 

därför som teoretisk utgångspunkt för resultatdiskussionen.   

Vårdande är ett konsensusbegrepp som Eriksson (1994) beskriver som ett av de djupaste 

begreppen. Att vårda en annan människa är baserat på en tillit och ömsesidighet patient och 

vårdare emellan samt en tillfredställelse. Det mest betydelsefulla inom vårdandet är att lindra 

lidandet. Eriksson menar att det finns en mening med lidandet och det uppstår ofta när inte 

bot längre finns för att förmildra personens smärtor. Ingen människa väljer att lida men 

genom lidandet kan människan försonas med en situation som har inneburit svårigheter och 

därmed finna en mening med sitt lidande. Människan ska aldrig försöka förneka lidandet för 

med förnekelse riskerar människan att aldrig komma till ro med sina egna funderingar. Tankar 

och lidandet kan bli en börda istället för en hjälp mot vidare medvetenhet. Att finna tid för sitt 

lidande är att ge sig själv utrymme för att förstå varför man känner sig tröstlös. Inför 
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slutskedet i livet är det viktigt att försonas med sig själv samt andra i ens omgivning, för att på 

bästa sätt befria sig själv från ett psykiskt lidande.  

Det finns olika typer av lidande som Eriksson (1994) nämner, livslidande, vårdlidande 

samt sjukdomslidande. Livslidande kan vara socialt, psykiskt, existentiellt eller fysiskt. Ett 

livslidande innebär en påverkan på hela människan, innebörden av att leva eller relationen 

mellan andra människor. Vårdpersonal ska sträva efter att lindra patientens lidande med hjälp 

av respekt, adekvat omvårdnad samt bekräfta patienternas värdighet. Ett svårt lidande kan 

lindras enkelt för stunden med vänliga ord, samtal eller med kroppskontakt. Vårdlidande 

menar Eriksson är ett onödigt lidande som innebär att personal inte ser patienterna eller har 

bristande kunskaper. Med ett professionellt vårdande och med en uppmärksamhet kan 

personal undvika mycket onödigt lidande för patienter och dess anhöriga. Sjukdomslidande 

innebär när patienten lider i sin sjukdom eller under behandlingar han eller hon går igenom.  

 

Metod 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med syfte att kartlägga tidigare 

forskning. Detta gjordes genom att granska vetenskapliga artiklar för att kunna ta del av det 

aktuella kunskapsläge som finns inom det valda området. 

                                                                            

Datainsamling 

Databaser är oftast indelade utifrån ämnesområden (Östlundh, 2012). Databasen Cinahl 

Complete användes för att söka fram artiklar då det är en databas med medicin och 

omvårdnadsinriktning. De sökord som författarna ansåg vara relevanta var Nurse, Euthanasia, 

Nurse attitudes, Suicide assisted och Palliative care. Sökorden grundade sig i att författarna 

ville få fram sjuksköterskans syn i studierna samt att orden har med syftet att göra då 

författarna skriver om eutanasi och palliativ vård. I Cinahl Complete hittade vi tio relevanta 

studier till vårt resultat som svarade an mot vårt syfte. PubMed, en annan databas med fokus 

på medicin och omvårdnad användes också för att inte utesluta relevanta studier. Orden som 

användes för att söka i PubMed var Palliative care, Nurse, Attitudes och Euthanasia. I 

databasen PubMed hittade vi en relevant studie som passade vårt syfte. Genom boolesk 

sökteknik kan sökorden knytas ihop till varandra på olika sätt (Östlundh 2012). Det ord som 

användes var AND vilket gör att fler termer söks tillsammans och resultat som är relevanta 

för de utvalda orden hittades. En summering av sökningarna finns i bilaga 1. 
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Urval 

För att kunna förenkla sökningen och sortera resultatet kring det område som är relevant 

används avgränsningsfunktioner (Östlundh, 2012). De avgränsningar som användes var tiden 

2000-2015, att artikeln är vetenskapligt granskad (Peer Reviewed) och att den fanns som full 

text. Årtalen valdes då det passade ämnesområdet. Eutanasi blev lagligt i vissa länder kring 

2000-talet därför ansåg författarna det som passande att söka utifrån dessa årtal. Utifrån de 

artiklar som kom upp från databaserna letade författarna efter titlar med eutanasi. Av titlarna 

på sökträffarna såg författarna om dessa överensstämde med syftet. Om så var fallet lästes 

även bakgrunden och sammanfattningen, gav det vidare intressant information, lästes hela 

artikeln och valdes senare ut till kommande resultat. Sökningarna begränsades genom att söka 

på nurse och nursing då syftet utgår från sjuksköterskans perspektiv. En del av artiklarna tog 

även upp läkare, anhöriga samt sjuksköterskans syn på det aktuella ämnet, dock fokuserade 

och urskilde författarna enbart vad sjuksköterskorna hade upplevt och svarat på i studierna. 

Slutligen identifierades elva artiklar, fem av kvalitativ design, en mixad metod samt fem av 

kvantitativ design (bilaga 2). 

  

Analys 

Artiklarnas resultat lästes först som en helhet (Friberg, 2012). Artiklarna lästes upprepade 

gånger för att författarna skulle kunna återberätta och sammanfatta artikeln. Författarna var 

medvetna om syftet hela tiden för att inte hamna utanför området. Artiklarna numrerades med 

siffrorna 1-11 för att få en lättare översikt på materialet. Varje artikels resultat 

sammanfattades skriftligt och diskuterades författarna emellan så att resultatet uppfattades på 

samma sätt av båda. Likheter och skillnader mellan de olika artiklarna urskildes och 

diskuterades. I sammanfattningen färgmarkerades återkommande ord som lidande, religion, 

yrkeskategori/erfarenhet samt bestämmande. I studierna var dessa begrepp återkommande och 

utifrån dessa skapades därför fyra teman som författarna gick in mer djupgående i till 

resultatet. Dessa fyra teman lade grunden till rubriksättningen i resultatdelen i 

litteraturöversikten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklarna författarna använde sig av är Peer Reviewed vilket innebär att andra forskare 

inom samma område har granskat artikeln (Eriksson & Helgesson, 2013). Författarna visade 

under sin granskning en opartiskhet för att uppnå en rättvis bedömning genom att diskutera 



 
 8 (29) 

 

artiklarnas innehåll. Priebe & Landström (2013) beskriver förförståelsen som en förståelse för 

det som skall studeras redan innan studien är startad. Det behöver inte innebära endast 

kunskap utan även erfarenheter och värderingar. Forskaren bör själv reflektera över vad 

förförståelsen kan ha för betydelse innan studien påbörjas på grund av att den skall vara så 

pålitlig som möjligt. När författarna sedan sökte samt läste studierna försökte de inte leta efter 

resultat som på något sätt kunde stödja deras egen ståndpunkt i frågan kring eutanasi. Detta 

gjordes då ämnet som författarna undersökte är etiskt laddat samt att det går att ha en åsikt i 

frågan kring eutanasi. Författarna diskuterade detta innan så att materialet kunde tas emot med 

en öppenhet och inte feltolkas. Alla artiklarna som valdes ut redovisas i en extern bilaga, se 

bilaga 2. Författarna hade i åtanke att feltolkningar kan ske då allt material inte var på 

svenska. Författarna diskuterade artiklarnas resultat med varandra för att säkerställa att de 

uppfattat innehållet på samma sätt. Utöver detta, för att ytterligare säkerställa att innehållet är 

korrekt uppfattat har ett översättningsverktyg använts.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras med fyra teman, Lidandet som grund för viljan att avsluta sitt liv, 

Trosuppfattning som skäl till motstånd, Utbildning och erfarenheter samt Vägen till beslutet. 

En jämförelse gjordes även i länder där eutanasi är lagligt eller olagligt. 

 

Lidandet som grund för viljan att avsluta sitt liv  

Sjuksköterskans syn på eutanasi skiljer sig i studier utförda i länder där aktiv eutanasi är 

lagligt kontra olagligt. I länder där eutanasi är olagligt framkom det att om patienter skulle få 

en adekvat smärtlindring skulle de inte önska att dö i förtid (Ferrell, Virani, Grant, Coyne & 

Uman, 2000; Kennedy Schwarz, 2003; Kuuppelämäkki, 2000; Terkamo-Moisio, Kvist & 

Pietilä, 2015). Sjuksköterskorna i dessa studier upplevde att många patienter ville avsluta sina 

liv tidigare. Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna kände hopplöshet inför sista tiden 

i livet. I de länder de eutanasi var olagligt ville majoriteten ha en förändring inom den 

palliativa vården, utveckling samt adekvat medicinering så att frågan om eutanasi inte 

uppkommer från patienternas sida. Kennedy Schwarz (2003) ansåg att när patienter fick 

adekvat smärtlindring upplevde sjuksköterskan att deras vilja att dö ändrade sig. 

Sjuksköterskor i Belgien där aktiv eutanasi är lagligt hade en annan syn, värdering och 

åsikt om den lidande människan, liknande resultat framkom även från en finsk studie 
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(Kuuppelomäki, 2000;Verpoort, Gastman & Dierckx de Casterlé, 2004). Sjuksköterskorna var 

varken för eller emot eutanasi utan såg alla fall som unika och utgick från den aktuella 

situationen. Om livet inte kan avslutas på ett meningsfullt sätt ska patienterna få en chans att 

dö med värdighet med hjälp av eutanasi. Sjuksköterskorna såg till sig själva och ville ha 

samma rättigheter den dagen de själva kanske vill avsluta sitt liv tidigare. Kuuppelomäki 

(2000) ansåg att även fast Finland inte accepterar eutanasi idag så var många sjuksköterskor 

positiva till att hjälpa patienter med att somna in utan smärtor. Sjuksköterskorna i Belgien 

ansåg att acceptansen för eutanasi grundas i patientens autonomi vilket sjuksköterskorna 

synliggör samt att se till den enskilda patientens livskvalité (Verpoort et al., 2004). 

Sjuksköterskorna som arbetade inom vården i livets slutskede i Belgien ansåg att eutanasi var 

accepterat då patientens lidande inte längre kan lindras och att alla alternativ till att lindra 

lidande är uttömda. Att ta till eutanasi vid psykiskt lidande var mindre accepterat av 

sjuksköterskorna än det fysiska lidandet. En sjuksköterska ska verka för den enskilda 

patienten och dennes situation. När en patient under ett flertal tillfällen begär att få avsluta sitt 

liv i förtid så ska han eller hon få göra det. Att inneha en öppenhet och acceptans är viktigt för 

sjuksköterskans adekvata vård för de döende patienterna. En annan studie från Belgien styrkte 

också att det outhärdliga lidandet ger acceptans till eutanasi (Ingelbrecht, Bilsen, Mortier & 

Deliens, 2009). Hela 92 % av sjuksköterskorna fann det acceptabelt att ge dödliga doser 

läkemedel för patienter med en terminal sjukdom och en okontrollerbar smärta. 

Sjuksköterskor verksamma inom vården i livets slutskede uppmanade patienterna att 

kontrollera sin egen död, genom tips och råd om hur de kunde avsluta sina liv tidigare 

exempelvis genom att avstå från nutrition (Kennedy Schwarz, 2003). Allt detta på grund av 

att minska lidande hos den lidande patienten utan att ge aktiv eutanasi. Sjuksköterskorna 

ställde sig positiva till läkemedel som kan påskynda döden, exempelvis morfin som kan vara 

andningspåverkande.  

 

Religion som skäl till motstånd  

Det skiljer sig i resultatet om man ser till den religiösa trosuppfattningen hos sjuksköterskor 

när det kommer till frågan kring eutanasi. Där eutanasi är lagligt har religionen betydelse 

enligt flera studier (Denier, Gastmans, De Bal, & Dierckx de Casterlé, 2010; Ingelbrecht et 

al., 2009; Veerport et al., 2004). Sett till sjuksköterskors attityder om att patienten själv skall 

få välja att avsluta sitt liv utifrån religion såg olika ut i en belgisk studie (Ingelbrecht et al., 

2009). Katolska sjuksköterskor och sjuksköterskor med annan religiös tillhörighet hade lägre 
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acceptans till eutanasi än icke religiösa. Det framkom även att de religiösa hade svårare att 

tänka sig att administrera dödliga läkemedel för eutanasi och palliativ sedering än icke-

religiösa. Argument för motstånd när det kom till eutanasi var respekt för livet (Verpoort et 

al., 2004). De innebar att religiösa sjuksköterskor tycker att livet är en gåva och att man själv 

inte kan bestämma över det. Enligt de flesta sjuksköterskor som blev intervjuade skulle 

eutanasi bara godtas som en sista utväg vid ett outhärdligt lidande som inte kan lindras hos 

patienten och som upprepade gånger begär det. 

Sett till länder där eutanasi är olagligt visade studier på samma resultat som ovan att de 

sjuksköterskor med religiös tro är mer negativt inställda till eutanasi (Brzostek, Dekkers, 

Zalewski, Januszewska & Górkiewicz, 2008; Kennedy Schwarz: 2003; Kuuppelomäki, 2000; 

Ryynänen, Myllykangas, Viren & Henio, 2002; Terkamo-Moisio, Kvist & Pietilä, 2015). En 

sjuksköterska beskriver att döden inte går att bestämma över och att döden inte skall komma 

på en onaturlig väg genom eutanasi (Kuuppelomäki, 2000). Att sjuksköterskor med religiös 

tro är mer emot eutanasi stöds även av en annan finsk studie som gjorts där resultatet visade 

att icke-religiösa har större acceptans gentemot eutanasi (Ryynänen et al., 2002). I Schwarz 

Kennedys studie (2013) uttrycktes även där av sjuksköterskor att det inte går att bestämma när 

någons liv ska avslutas samt att det är en dödssynd att hjälpa någon att dö och detta på grund 

av religiös tro.  

 

Utbildning och erfarenheter 

Synen på att ge eller bistå med eutanasi skiljde sig utbildning emellan samt 

erfarenhetsmässigt hos sjuksköterskor (Broztek et al., 2008;Ingelbrecht et al., 2009). I 

studierna visade det sig att sjuksköterskor med högre utbildning var mer benägna att 

administrera läkemedel till eutanasi och sedering än de sjuksköterskor med lägre utbildning. I 

studierna av Ingelbrecht et al. (2009) och Van Brumchem-van de Scheur, van der Arend, van 

Wijmen, Huijer Abu-Saad, och ter Meulen (2008) skiljde det sig även vilken yrkeserfarenhet 

man har. Ingelbrecht et al. (2009) visade att synen kring eutanasi varierade sig beroende på 

var man arbetar. I en jämförelse mellan sjukhus, hemsjukvård samt sjuksköterskor på 

vårdhem skiljde det sig i resultatet. Sjuksköterskor inom hemsjukvården hade högst förståelse 

för att patienter väljer att påskynda sin död, därefter sjuksköterskor på sjukhusen. De 

sjuksköterskor som arbetar inom vårdboenden hade minst förståelse om patienterna valde att 

påskynda sin död.  Van Brumchem-van de Scheur et al. (2008) visade att sjuksköterskor som 
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arbetar på sjukhus var mest positiva till förberedning och administrering kring eutanasi och 

minst de som arbetade inom hemsjukvården.  

I en polsk studie där eutanasi är olagligt beskrev Broztek et al. (2008) att när 

sjuksköterskorna fick frågan om det skulle kunna bistå med eutanasi till sina sjuka släktingar 

så var majoriteten av vidareutbildade sjuksköterskor positiva. De nyexaminerade 

sjuksköterskorna ändrade dock inte ställning på grund av om patienten skulle vara en nära 

anhörig. Enligt Ferrell et al. (2000) och Kennedy Schwarz. (2003) framkom det att med nya 

strategier inom vården i livets slut samt med mer kontinuerliga utbildningar skulle den 

palliativa vården bli bättre och mer utvecklad. Enligt Ferrell et al. (2000) upplevde de flesta 

sjuksköterskor att det behövdes mer utbildning och erfarenhet kring den döende patienten 

samt smärtlindring. Majoriteten menade på att om patienterna får adekvat smärtlindring och 

lindring av andra symptom uppkommer inte förfrågan om eutanasi. 

 

Vägen till beslutet   

I länder där eutanasi är olagligt ställde sig många sjuksköterskor positiva till patientens rätt till 

självbestämmande i frågan om eutanasi (Kennedy Schwarz, 2003;Kuuppelomäki, 2000; 

Ryynänen et al, 2002;Terkamo-Moisio, Kvist & Pietilä, 2015) Alla har rätt att bestämma om 

sitt eget liv, ingen annan ska kunna bestämma när en annan människa ska dö, speciellt när 

patienten lider. Ryynänen et al. (2002) beskrev att sjuksköterskan som vårdar cancerpatienter 

med svåra smärtor ska få avsluta sina liv tidigare då det lider av svåra smärtor samt har ett 

psykiskt lidande.  

I Kuuppelomäkis (2000) studie ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att om man tar bort 

smärtan med adekvat medicinering så kan patienten fortfarande ha ett meningsfullt liv sista 

tiden i livet. Symtomen ska kunna lindras i livets slut och eutanasi behöver inte vara sista 

utvägen. Patienter kanske avslutar sina liv tidigare än nödvändigt eller att en del patienter 

känner att de måste avsluta sina liv för att inte känna sig som en last i samhället.  

Enligt en studie som utfördes i Spanien ansåg sjuksköterskorna att om kvaliteten på 

palliativ vård förbättras så skulle inte eutanasi vara lika efterfrågat (Tamayo-Velazquez, 

Simón-Lorda & Cruz-Piqueras, 2012). Däremot ansåg vissa sjuksköterskor att om man är 

obotligt sjuk samt juridiskt kapabel till att ta ett beslut om sitt eget liv så ska man få möjlighet 

att själv välja att avsluta sitt liv. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten samt sjuksköterskans egna 

moraliska frågeställningar är viktig i vårdandet av patienter i livets slut (Denier et al, 2010; 
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Verpoort et al, 2004). Sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård i länder där eutanasi är 

lagligt anser att lindra fysisk smärta inte är det enda kriteriet för eutanasi. Denier et al. (2010) 

och Inghelbrecht et al. (2009) ansåg att det måste framgå till patienterna att det finns adekvat 

smärtlindring för att minska lidande i livets slutskede. Det finns palliativa alternativ för 

patienter som har uttryckt sin vilja att dö. Patienterna kan få sin vilja igenom att avsluta sina 

liv men måste vara väl införstådda att annan medicinsk hjälp finns att tillgå. Enligt Denier et 

al. (2010) ansåg personalen att om patienterna har uttryckt vid ett flertal tillfällen att de vill 

avsluta sina liv ska de få den hjälp som behövs med att gå igenom processen som leder fram 

till eutanasi. Samtal med psykologer vid ett flertal tillfällen är ett krav samt en bedömning av 

två oberoende läkare. Enligt Inghelbrecht et al. (2009) ansåg majoriteten av alla 

sjuksköterskor som blev intervjuade att det är en rättighet att få tillräckligt med smärtstillande 

läkemedel trots att det kan påskynda döden. Hälften av alla sjuksköterskor i studien 

betraktade palliativ sedering som ett optimalt sätt att dö på om patienten själv valt det. Om 

sjuksköterskorna skulle få bestämma så tyckte majoriteten att de skulle kunna administrera 

den dödliga dosen till patienter om så skulle behövas. 

En tredjedel av sjuksköterskorna i Holland där eutanasi är lagligt uttryckte att de kunde 

hjälpa till med att sätta in nålen som sedan skulle hjälpa patienten att dö (Van Brumchem-van 

de Scheur et al., 2008). Många sjuksköterskor höll dock inte med och ansåg inte att det hörde 

till en vanlig sjuksköterskeuppgift. Sjuksköterskorna ville själva bestämma om det var en 

uppgift det ville ta på sig eller inte. Slutligen ville sjuksköterskorna vara med i bestämmandet 

kring eutanasi. Nästan en fjärdedel tyckte att läkarna skulle konsultera med sjuksköterskorna 

innan beslut då det var sjuksköterskorna som var delaktiga i patientens dagliga vård. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Vårt tillvägagångssätt till hur denna  litteraturöversikt är utförd kommer att diskuteras utifrån  

styrkor och svagheter i metoden. Publikationsåret begränsades till 15 år tillbaka i tiden, 

anledningen till detta var att vi ville ha artiklar från länder där det var olagligt samt lagligt 

med eutanasi. I början på sekelskiftet blev det legaliserat i många länder därför tyckte vi att 

det var relevant att begränsa årtalet från 2000 och framåt till idag. Vi valde sammanlagt 11 

artiklar där fem artiklar var från länder där det är lagligt samt sex artiklar där eutanasi är 

olagligt, detta för att jämföra de olika länderna emellan och hur synen skiljer sig. Vi anser att 

det är en styrka att ha en jämn fördelning mellan studier utförda i länder där det är lagligt eller 
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olagligt. Styrkan menar vi ligger i att det inte blir en sned fördelning i vårt resultat vilket det 

skulle kunna bli om vi hade övervägande av det ena eller andra, istället uppnås en balans.  

Vi hittade fem kvalitativa, fem kvantitativa samt en mixad metod artikel. Kvalitativ metod 

används för att komma nära individen exempelvis genom intervjuer (Kjellström, 2013). 

Kvantitativ metod kan vara bra för att få en trovärdig syn genom att fler deltagare ingår i 

studien (Henricson, 2013). Vi valde de artiklar som svarade bäst på vårt syfte och inte efter 

metod vilket vi anser vara en styrka att ha då vi fick en bredare trovärdighet. Hade vi 

fokuserat på att hitta studier med en viss typ av design hade vi kunnat gå miste om studier 

med bra innehåll. Kvalitativa studier var lämpliga då vi kunde fånga upp erfarenheter och 

kvantitativa där det var många deltagare i studierna som bekräftade för eller emot det aktuella 

syftet. Vi ville undersöka sjuksköterskans syn därav den mixade sökningen av artiklar.  

En svaghet i litteraturöversikten är att tidigare forskning vi tar del av är på engelska, ett 

språk som inte är vårt modersmål men som vi behärskar. Det som har varit en utmaning oss 

författare mellan är att vara säkra på att vi har förstått innehållet rätt. En styrka i detta av att 

vara två författare är att vi kunde granska samt diskutera artiklarna emellan för att i största 

mån undvika felaktiga tolkningar. 

Då vi hade olika förförståelse kring ämnet ser vi detta som en styrka då resultatet inte 

kunde påverkas åt något håll. Hade båda haft samma uppfattning om eutanasi finns det en risk 

i att resultatet blir påverkat då förförståelsen kan ha en inverkan av hur studien granskas. 

Under arbetets gång har samarbetet fungerat väl då vi har diskuterat, lyssnat på varandra samt 

varit medvetna om vår egen och varandras förförståelse vilket har lett till en opartiskhet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskans syn på eutanasi i länder där det är olagligt eller lagligt. 

Efter att vi läst och granskat artiklarna hittade vi fyra huvudteman som vi valde att fördjupa 

oss i och som kom att utgöra uppsatsens resultat. Vi kommer härmed att diskutera de olika 

temana med den teoretiska utgångspunkten i fokus, det vill säga lidande av Eriksson (1994). 

 

Lidande som grund för viljan att avsluta sitt liv 

I resultatet framkom att om det finns en god palliativ vård samt en adekvat smärtlindring så 

skulle inte patienterna önska att dö i förtid. Detta resultat styrks även av en studie utförd bland 

läkarstudenter i Tyskland (Clemens, Klein, Jaspers & Klaschik, 2008) som ansåg att det är 

viktigare med adekvat smärtlindring samt bra palliativ vård än att legalisera eutanasi. Det som 
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talar för eutanasi i resultatet är när det finns ett outhärdligt lidande som inte går att lindra och 

patienten upplever en hopplöshet samt att alla alternativ till lindring är uttömda. 

Eriksson (1994) beskriver att det är en stor utmaning för patienten att gå in i sitt lidandes 

kamp och att möta sitt lidande. Det är därför av stor vikt för sjuksköterskan att bereda sig på 

att hjälpa patienten i dennes lidande. Det gäller att kunna ta sig an situationen och inte fly 

eller blunda för lidandet. Det är när individen möter och tar till sig lidandet som det går att 

försonas med det. Eriksson anser också att lidandet behöver hopp för att kunna lindras. 

Lidandet utgörs av en kamp mellan hoppet och hopplösheten, mellan liv och död så om 

hoppet segrar kan patienten finna en mening med sitt lidande. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att det var svårare att se patienten lida 

fysiskt än psykiskt och att det var mindre accepterat av sjuksköterskorna att ta till eutanasi vid 

psykiskt lidande. Guedj, Bibert, Maudet, Munoz Sastre, Mullet och Sorums studie (2005) 

styrkte att vårdpersonal var mer accepterande till eutanasi om patienten led fysiskt. Eriksson 

(1994) påstår däremot att det är lika betungande för en människa att lida fysiskt som psykiskt. 

Lidande enligt Eriksson kan vara allt från kroppslig smärta till själsligt och ett andligt lidande. 

Lidande berör allt med människan, hela dennes livssituation. Att som människa känna hot 

mot hela sin existens är ett lidande som kan bidra till att människan tappar sin livslust. 

Eriksson anser också att människan bär på mycket ångest, rädsla samt lidande inför sista tiden 

i livet. I lidande kan man antingen kämpa mot lidande eller ge upp kampen mot smärtan. 

Det framkom i studier att sjuksköterskan upplever att patienter begär eutanasi för att de är 

rädda att de ska behöva lida i slutet. Det visade sig även att sjuksköterskan ansåg patienter 

som rädda av att inte veta hur lidandet ter sig i slutfasen vilket gör att de ser eutanasi som en 

utväg.  

Vi ser ett samband utifrån vårt resultat att om den palliativa vården i länder där eutanasi är 

lagligt skulle inneha mer kunskap om smärtlindring skulle färre människor begära eutanasi i 

livets slut. I en studie som skrevs utifrån intensivvårdssjuksköterskor i Turkiet av Kumas, 

Öztunc och Alparslan (2007) uttrycks det att en tredjedel av alla intensivvårdsjuksköterskor 

sammankopplar eutanasi med att en patient vill bli fri från sitt lidande. 

 

Religion som skäl till motstånd 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor som har en religiös bakgrund har en mindre acceptans till 

eutanasi än sjuksköterskor som är icke-religiösa. Kumas et al. (2007) studie bekräftade också 

att intensivvårdssjuksköterskorna var osäkra kring hur de skulle ställa sig till frågan kring 
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eutanasi på grund av islam och den religiösa tron. I länder där sjuksköterskor är religiösa 

tycker de flesta att eutanasi är en onaturlig väg till att dö och är eniga om att det inte går att 

styra över döden och döendet. En litteraturöversikt av White, Wise, Young & Hyde (2008) 

styrkte ovanstående påstående. När det kom till religiös trosuppfattning var det inte av 

betydelse om eutanasi var lagligt kontra olagligt. Eriksson (1997) skriver att Gud och den 

religiösa tron spelar en stor roll för hur människan formar och formas utifrån hur människan 

präglas av sina värderingar. 

Enligt Eriksson (1994) uppstår ofta frågor om synd, skuld och straff där sjukdom och 

lidande äger rum, många kan uppfatta detta som religiösa frågor. Det religiösa motståndet 

uttrycktes av sjuksköterskor att det är en dödssynd att hjälpa sjuka människor att dö, detta 

styrktes även av tidigare artiklar i resultatet. Sjuksköterskor som hade en religiös tro hade 

även svårare att se människor dö i förtid genom administrering av läkemedel som kunde leda 

till dödlig utgång. Sjuksköterskorna tyckte att människan ska ha respekt till livet och det är 

inte vi utan någon högre makt som bestämmer när vi inte längre får leva. Kumas et al. (2007) 

visade att mer än hälften av alla sjuksköterskor var emot eutanasi på grund av att den 

muslimska tron säger att ingen förutom Gud kan ta ett liv som Gud har gett en människa.  

Då det i resultatet framkom att religion var ett starkt skäl till motstånd i flera länder 

gällande eutanasi är Sveriges syn på detta intressant. I Sverige som är ett sekulariserat land är 

eutanasi olagligt. En studie gjord över tio länder visar att Sveriges läkare är minst benägna att 

legalisera eutanasi (Cuttini et al., 2004). Detta kan bero på att Sverige är så styrt av sina lagar 

och regler samt väger in mycket etiska aspekter. Vi anser att Sverige är mer för att bedriva en 

god och säker vård och vill lägga resurser och satsa på detta istället för att bedriva 

eutanasifrågan. Detta kan också bero på att Sverige redan har en god palliativ vård och 

smärtlindrar patienter på ett adekvat sätt. Vi tror också att när det kommer till den palliativa 

vården att det skulle ses som ett misslyckande om eutanasi blev lösningen på lidandet istället 

för god symtomlindring.  

 

Utbildning och erfarenheter 

Utbildning går hand i hand med hur sjuksköterskan ser på eutanasi. Det visade sig att det var 

av stor vikt att ha högre utbildning då dessa sjuksköterskor hade större förståelse för patienter 

i livets slut. Studierna tog även upp att sjuksköterskorna behövde mer utbildning inom 

palliativ vård samt smärtlindring för att få en större förståelse för patienterna i den palliativa 

vården. De flesta sjuksköterskor upplevde att de ville ha mer kunskap om den döende 
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patienten då dom tror att frågan om eutanasi inte skulle uppkomma i samma utsträckning som 

det gör idag. Erfarenhet var även en viktig punkt som återkom i ett flertal studier, att inneha 

en större erfarenhet ledde till större förståelse för patienterna i den palliativa vården. Utifrån 

studierna visade det även sig att det var skillnad på var man arbetade som sjuksköterska 

kontra vad man hade för syn på eutanasi. Eriksson (1997) skriver om vikten av kunskap, den 

bidrar till ett självständigt handlande och en möjlighet att förändra samt att vårdpersonal får 

en adekvat utbildning som passar dennes professionalitet. Hur vårdandet utvecklas är svårt att 

se rent historiskt sett. Eriksson anser dock att kvalité har ersatts med kvantitet i vården samt 

att vårdpersonal över tid har mer fokus på det kliniska och det praktiska. Kumas et al. (2007) 

bekräftade att 50 % av sjuksköterskorna uppgav att de hade otillräcklig kunskap om 

dödshjälp.  

 

Vägen till beslutet 

Har alla människor rätt till att bestämma över sitt eget liv? Sjuksköterskor världen över är 

oeniga, många menar att patienten har rätt till sitt självbestämmande och andra menar att 

ingen kan bestämma över någon annans liv. Resultatet skiljde sig när det kom till patientens 

självbestämmande samt hur involverad sjuksköterskan vill vara i eutanasiprocessen. Återigen 

framkom det från studier att det är viktigare med få en god palliativ vård än att få bestämma 

över om man skall få eutanasi eller inte. De sjuksköterskor som var för individens rätt att 

bestämma själv menade på att det krävdes vissa kriterier kring detta som att patienten bör vara 

kapabel till ett beslutsfattande samt ha en obotlig sjukdom och att alla andra alternativ är 

uttömda. Faran med att införa laglig eutanasi kan vara att patienter känner sig som en börda i 

samhället och att det finns risk för att liv avslutas tidigare än nödvändigt. Sjuksköterskans 

uppgift skiljde sig i resultatet då majoriteten i en studie skulle kunna administrera den dödliga 

dosen om de fick bestämma medan det i en annan studie framkom att det inte ingår i deras 

arbetsuppgift och de vill själv kunna bestämma om de skall ta på sig detta. Patientens 

autonomi är den starkaste motiveringen till eutanasi i resultatet då det finns ett outhärdligt 

lidande. 

Om adekvat bot ersatte outhärdlig smärta skulle inte patienter ha eutanasi i åtanke vilket en 

ytterligare artikel styrkte (Kumas et al., 2007). Sjuksköterskor i länder där det är olagligt vill 

inte vara involverade i eutanasiprocessen på grund av att de är fostrade att det är olagligt i 

deras länder. Kumas et al. (2007) beskrev att många är emot eutanasi på grund av sitt eget 

samvete och sin moraliska ståndpunkt. I Tyskland där eutanasi också är olagligt precis som i 
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Turkiet beskrev Clemens et al. (2008) vikten av att betrakta människans fria vilja. Deltagarna 

i studien lyfte upp patientens autonomi när det kom till eutanasi och det var den främsta 

orsaken till att de ställde sig positiva till detta. Den motivering för laglig eutanasi som 

beskrivs skulle i så fall vara just patientens rätt att bestämma över sitt eget liv.  

I resultatet framkom det att om eutanasi skulle legaliseras på grund av människans rätt till 

självbestämmande skulle de vara i en hopplös situation där alla alternativ har övervägts och 

att återstående livslängd skulle vara ångestfylld. Eriksson (1994) skriver att den lidande 

människan inte är en människa fullt ut och man ska då se till att tillgodose det personen 

behöver för att åter bli en människa. När man inte klarar sig själv längre ska man få hjälp av 

andra medmänniskor, som ska uppmärksamma ens behov och ska ingripa utan att man ska 

behöva be om hjälp. Eriksson (1987) skriver att sjuksköterskan har en svår uppgift i sin 

yrkesroll, där hon blir tvingad att ställa upp i vårdsituationer hon egentligen inte önskar. 

Vårdförhållandena är ofta onåbara i en sjuksköterskas yrke men med mod så kan man 

övervinna och hjälpa människor man ibland inte trodde var möjligt. Eriksson menar att 

sjukvårdspersonal måste ha se till den aktuella situationen vad just denna patient behöver här 

och nu, på så sätt kan vården gå fram och bli värdig för patienten. 

Det framkommer i resultatet att ett gott vårdande påverkar sjuksköterskan och patienten 

emellan. Eriksson (1987) har en teori om att människan är okränkbar och att medmänniskor 

måste bevara ens egna och andras värdighet. Man kan inte döma en annan människa, vi får 

även aldrig se en annan människas liv som obetydligt.  

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt skulle kunna användas för att främja den palliativa vården och 

betydelsen av fortsatt utbildning om kunskap av patienter i livets slutskede. Genom utökad 

kunskap och intresse kan man avleda patienter från viljan till eutanasi. Litteraturöversikten 

visar en tyngdpunkt på att patienter inte bara kan lida av ren fysisk smärta utan även 

existentiellt, psykiskt och socialt. Vi ska sträva efter en god palliativ vård och hålla oss à jour 

genom utbildningar för att på så sätt undvika att patienter kan ha eutanasi i åtanke. Med hjälp 

av god palliativ smärtlindring kan vårdpersonalen avleda frågor kring eutanasi. För att detta 

ska uppnås måste utbildning och kunskap vara i fokus. Alla enskilda fall ska ses till varje 

enskild individs behov och inte som ett allmänt fall. När frågan uppkommer och patienten inte 

ser något hopp om framtiden och vill avsluta sitt liv, ska det finnas verktyg hur man kan 
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bemöta detta. Det är viktigt att professioner emellan har samma strategi för att möta 

människor i dessa frågor.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna saknade information och vidare forskning om hur den svenska sjukvården och 

sjuksköterskor ställer sig till frågan kring eutanasi. Vi skulle vilja ta del av fler studier och hur 

man ska ställa sig till frågor kring eutanasi när de uppkommer. I Sverige har vi palliativ 

sedering och det skulle vara intressant att veta hur svenska sjuksköterskor ställer sig till 

skillnaden mellan palliativ sedering och aktiv eutanasi. Vidare forskning skulle kunna visa på 

om eutanasifrågan bland svenska patienter är ett problem. Hur många uttrycker en 

dödslängtan vid ett outhärdligt lidande och är det en diskussion i Sverige som är värt att 

forska vidare på eller har vi i Sverige en god palliativ vård där frågan inte uppkommer 

speciellt ofta? 

 

Slutsats 

Att lindra lidande är det primära i palliativ vård. Det framkom av resultatet att hur den 

palliativa vården fungerar är avgörande för synen på eutanasi. I några studier beskrevs att 

eutanasi inte skulle vara lika efterfrågat om en god palliativ vård fanns. Om symtomen som 

kan vara både fysiska och psykiska kan gå att lindra är förfrågan om eutanasi inte lika stort. 

Det viktiga är att ha en välfungerande vård i livets slutskede där smärtlindring skall ge gott 

resultat.  Sett från en sjuksköterskas perspektiv så spelar det ingen roll var vården bedrivs utan 

det viktigaste var att se till varje individs autonomi. Det visade sig att det inte var så enkelt att 

ställa sig för eller emot eutanasi då det beror på hur situationen ser ut för den enskilde 

patienten. Det kan vara riskfyllt i länder där eutanasi är lagligt att människor beslutar att 

avsluta sitt liv i förtid då de känner sig som en last för familj och samhället. I länder där 

eutansi inte är legaliserat kan det bli en krock mellan patientens självbestämmande och 

vårdens mål att lindra och hjälpa i livets slut.  
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“euthanasia” 

47 Peer reviewed 

Full text 

2000-2015 

6 2 Inghelbrecht et al. (2009). 
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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 

Broztek, T., 

Dekkers, W., 

Januszewska, A., 

& Górkiewicz,M. 

Perception of 

palliative care 

and euthanasia 

among recently 

graduated and 

experienced 

nurses 

2008, Polen, Nursing 

Ethics. 

Att utforska synen på palliativ 

vård och eutanasi bland 

nyutexaminerade och erfarna 

sjuksköterskor. 

Metod: Explorativ studie. 

Urval: 206 nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 252 

erfarna sjuksköterskor. 

Datainsamling: Enkäter.  

Analys: Fisher, Pearson, 

Mann-Whitney (Wilcoxon) & 

chi-squared test. 

Majoriteten av både de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna och de erfarna 

sjuksköterskorna tycker att eutanasi är 

oacceptabelt.   

Sett till lagen då det är olagligt i Polen hade den 

större betydelse för de erfarna sjuksköterskorna 

medan de nyutexaminerade inte värderade lagen 

som en sådan viktig faktor i deras syn på 

eutanasi.  Andra faktorer som var viktiga var 

livsfilosofi, etik samt erfarenhet och kunskap. 

Denier, Y., 

Gastmans, C., De 

Bal., & Dierckx de 

Casterlé. 

Communication 

in nursing care 

for patients 

requesting 

euthanasia: a 

qualitative study. 

2010, Belgien, Journal 

of Clinical Nursing. 

Att beskriva 

kommunikationen under 

dödshjälpsprocessen för 

mentalt kapabla, terminala 

patienter ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ metod, 

grounded theory. Urval: 18 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Utförd enligt Corbin 

& Strauss. 

Sjuksköterskorna beskrev vårdprocessen för 

patienter som begär dödshjälp som en komplex 

och dynamisk process både från begäran av 

eutanasi till eftervården. Kommunikationen med 

alla berörda parter beskrivs som avgörande för 

kvaliteten på vägen fram till utförandet av 

eutanasi. 

Ferrell, B., Virani, 

R., Grant, M., 

Coyne, P., & 

Uman, G. 

Beyond the 

supreme court 

decision: nursing 

perspectives on 

end-of-life care 

2000, USA, Oncology 

Nursing Forum. 

Att beskriva sjuksköterskors 

syn på vårdande av terminalt 

sjuka. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

Urval: 2033 sjuksköterskor 

Datainsamling: Enkäter 

Analys: Deskriptiv statistik, 

T-test & one-way-Anova 

Mindre än en tredjedel av deltagarna var för en 

legalisering av eutanasi. Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplever att förfrågningar 

kring eutanasi är få. De flesta upplevde att de 

behövs mer utbildning kring den döende 

patienten och smärtlindring. Majoriteten menar 

på att får patienterna adekvat smärtlindring och 

lindring av symtom uppkommer förfrågan om 

dödshjälp inte. Sjuksköterskorna är inte rädda 

för att smärtlindra ordentligt, även om det 

påskyndar döden är det inte att orsaka den. 
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Författare  Titel  År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Ingelbrecht, E., 

Bilsen, J., Mortier, 

F., & Deliens, L. 

Nurses’ attitudes 

towards end-of-

life decisiions in 

medical practice: 

a nationwide 

study in 

Flanders, 

Belgium. 

2009, Belgien, Palliative 

Medicine. 

Att undersöka sjuksköterskors 

attityder till beslut i livets 

slutskede som påskyndar 

döden och sjuksköterskans 

roll i dessa beslut. 

Metod: Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

Urval: 6000 sjuksköterskor 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Deskriptiv statistik, 

Bonferroni 

korrektionsprocedur, StatXact6 

och SPSS16. 

Studien fann ett stort stöd att administrera 

läkemedel trots att dessa påskyndar döden 

Kennedy Schwarz, 

J.   

Understanding 

and Responding 

to Patients´ 

Requests for 

Assistance in 

Dying 

2003, USA, Journal of 

Nursing Scholarship 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att svara på 

patienternas önskemål vid 

frågor om dödshjälp. 

Metod: Fenomenologisk studie 

Urval: 10 sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervjuer per 

telefon samt ansikte mot 

ansikte.  

Analys: Kodning och teman. 

Deltagarna var överens om att ge 

smärtstillande som påskyndade döden var 

moraliskt okej då syftet var att lindra lidande 

och inte orsaka död.  

Kuuppelomäki, M. Attitudes of 

cancer patients, 

their family 

members and 

health 

professionals 

toward active 

euthanasia. 

2000,  

Finland,  

European Journal of 

Cancer care. 

Att undersöka hur patienter, 

anhöriga & vårdpersonal 

ställer sig till eutanasi där 

cancern inte går att bota.    

 

Metod: Kvalitativ studie.  

Urval: 32 patienter, 13 

anhöriga, 13 sjuksköterskor och 

13 läkare.  

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

fokusintervjuer.  

Analys: Innehållsanalys.  

 

Mer än hälften av de intervjuade kunde etiskt 

motivera aktiv dödshjälp. E tredjedel kunde 

inte motivera aktiv dödshjälp under några 

omständigheter. 10% kunde inte uttala sig om 

ämnet. 

Ryynänen, O-P., 

Myllykangas, M., 

Viren, M., & 

Heino, H. 

Attitudes 

towards 

euthanasia 

among 

physicians, 

nurses and the 

general public in 

Finland. 

2002, Finland, Public 

Health. 

Att undersöka attityder hos 

läkare, sjuksköterskor och 

allmänheten till 

läkarassisterat självmord, 

aktiv eutanasi och passiv 

dödshjälp.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Slumpmässigt utvalda. 

814 läkare, 800 sjuksköterskor 

& 1000 personer från 

allmänheten. 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

Analys: The Chi Squared test. 

Hälften av sjuksköterskorna reagerade positivt 

på allmän fråga om acceptans av eutanasi. 

Majoriteten var för eutanasi om sjukdomen 

var mycket smärtsam för cancerpatienten. I 

frågan kring dödshjälp var det mer accepterat 

med eutanasi för sjuksköterskor som var icke-

religiösa och yngre. 
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Författare  Titel  År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Tamayo-

Velázquez, M-I., 

Simón-Lorda, P., 

& Cruz-Piqueras, 

M. 

Euthanasia and 

physicianassisted 

suicide: 

Knowledge, 

attitudes and 

experience of 

nurses in 

Andalusia 

(Spain). 

2012, Spain, Nursing 

Ethics 

Syftet med denna studie är att 

utvärdera kunskaper, attityder 

och erfarenheter av spanska 

sjuksköterskor i förhållande 

till 

eutanasi och läkarassisterade 

självmord 

eutanasi och läkarassisterade 

självmord 

Metod: Tvärsnittsstudie 

Urval: 390 sjuksköterskor 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Chi square test & 

Fisher’s test. 

Resultatet visade på att obotligt sjuka patienter 

som är juridisk kapabla till att fatta egna beslut 

ska få hjälp att dö. Hälften av 

sjuksköterskorna tyckte dock att om kvaliteten 

på palliativ vård förbättrades skulle färre 

patienter begära dödshjälp. 

Terkamo-Moisio, 

A. 

Multifaceted 

Nature of 

Euthanasia.  

2015, Finland, Journal 

Article 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning 

omeutanasi och eventuell 

legalisering.  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 17 sjuksköterskor 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: Induktiv analys och 

innehållsanalys 

Resultatet visade att religös tro har betydelse 

för de sjuksköterskor som var negativa mot 

eutanasi. De sjuksköterskor som var positiva 

till eutanasifrågan hade argumentet 

”autonomi” som motivering. De värderade 

patientens rätt till självbestämmande. 

Van Brumchem-

van de Scheur, A., 

van der Arend, A., 

van Wijmen, F., 

Huijer Abu-Saad, 

H., & ter Meulen, 

R. 

Dutch nurses’ 

attitudes towards 

euthanasia and 

physican-

assisted suicide. 

2008, Holland, Nursing 

Ethics 

Syftet var att undersöka 

vilken roll, uppfattningar, 

ansvar och problem 

sjuksköterskor stod inför i 

beslut kring eutanasi i livets 

slutskede.   

Metod: Mixad metod 

Urval: 1509 sjuksköterskor 

Datainsamling: Resultat från 

tidigare kvalitativ studie 

utgjorde enkäter till den 

kvantitativa delen. 

Analys: Kodning med hjälp av 

SPSS 

Resultatet visar att det skiljer sig mellan olika 

sjuksköterskor beroende på var de jobbar 

kring eutanasifrågan när det kommer till 

administrering och förberedelse. Sett till alla 

sjuksköterskor uppgav mindre än hälften att 

det ingår i deras jobb att sätta en infusionsnål 

för att administrera läkemedel för eutanasi. 

Majoriteten tyckte inte att det ingick i deras 

roll som sjuksköterska.  Majoriteten tyckte 

även att förberedelse inför eutanasi inte heller 

ingick i deras yrkesroll. 
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Författare  Titel  År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Veerport, C., 

Gastmans, C., & 

Dierckx de 

Castérle, B. 

Palliative care 

nurses’ views on 

euthanasia. 

2004, Beligen, Journal 

of Advanced Nursing. 

Den palliativa vårdens 

sjuksköterskors syn på 

dödshjälp. 

Metod: Kvalitativ metod 

Grounded theory. 

Urval: 12 sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Ansikte mot ansikte intervjuer.  

Analys: Enligt Strauss & 

Corbin.  

Majoriteten av sjuksköterskorna var varken 

för eller emot dödshjälp utan åsikterna var 

beroende på situationen. Det som räknades var 

graden av lidande samt tillgängliga palliativa 

alternativ. 
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