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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   

Eutanasi debatteras i många länder och åsikterna är många. Att agera etiskt och moraliskt 

utifrån lagar och regler kan vara en utmaning för sjuksköterskor som vårdar patienter med 

en önskan om eutanasi. Detta kan leda till att patientens rätt till autonomi och 

självbestämmande blir lidande. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors inställning till eutanasi i livets slutskede, 

samt vilket stöd och vilka åtgärder sjuksköterskan kan ge patienter som uttrycker önskan 

om eutanasi i livets slutskede. 

 

Metod  

En litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar utfördes genom sökningar i databaserna 

PubMed och CINAHL. Sexton artiklar inkluderades. Artiklarna har granskats och 

analyserats och sammanfattas i en matris och löpande text. 

 

Resultat 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studier utförda i länder där eutanasi är tillåtet enligt lag 

ställde sig positiva till eutanasi. I övriga Europeiska länder rådde stora skillnader gällande 

inställningen till eutanasi. Faktorer som påverkade sjuksköterskans inställning till eutanasi 

var yrkeslivserfarenhet, ålder, kön, arbetsplats och religion. Genom att skapa tillit hos 

patienten, utveckla en god kommunikation och ge god palliativ vård kunde omvårdnaden 

leda till att patienten tog tillbaka sin önskan om eutanasi. 

Slutsats 

Sjuksköterskors inställning till eutanasi påverkades av flera olika individuella faktorer. 

Även lagar och förordningar i de länder sjuksköterskorna var verksamma i visade sig ha 

inverkan på sjuksköterskors etiska och moraliska reflektioner i ämnet. Genom att som 

sjuksköterska se patienten ur ett holistiskt perspektiv kunde omvårdnaden leda till att 

patienter tog tillbaka sin önskan om eutanasi. 

 

Nyckelord: Eutanasi, Sjuksköterskor, Sjuksköterskans roll, Attityder.  
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Begrepp 

 

Eutanasi/aktiv dödshjälp innebär att läkaren aktivt och avsiktligt förkortar livet för en 

allvarligt och obotligt sjuk patient. Detta görs genom att administrera en dödlig dos 

läkemedel på patientens begäran. Termerna används framförallt när det gäller patienter för 

vilka döendet innebär ett lidande som inte längre kan lindras. Patienten ska bedömas vara 

beslutskapabel, obotligt sjuk och ha upprepat begäran om dödshjälp (Lynöe & Juth, 2009). 

 

Läkarassisterat självmord innebär till skillnad från aktiv dödshjälp att läkaren endast 

tillhandahåller medicinen och inte administrerar den. En patient som nått ett skede i en 

obotlig sjukdom, där det inte finns terapeutisk behandling, kan be läkare om att få 

läkemedel utskrivet för att själv administrera i syfte att avsluta sitt liv. Detta innebär att en 

patient som bedöms beslutskapabel kan göra ett självvalt livsslut. (Lynöe & Juth, 2009). 

 

Passiv dödshjälp används i samband med att sjukvården avstår från att inleda och/eller 

avbryter en livsuppehållande behandling på en obotligt sjuk patient, som inte längre 

bedöms ha gagn av behandlingen (Lynöe & Juth, 2009). 

 

Palliativ sedering uppnås genom att en patient i livets slutskede får intermittent eller 

kontinuerlig tillförsel av lugnande och ångestdämpande läkemedel för att sänka 

medvetandegraden, så att patienten inte längre uppfattar svåra symtom, det. Behandlingen 

ges utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov (Socialstyrelsen, 2011).  
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BAKGRUND 

Inledning 

Frågan om liv och död är komplex och omfattar en svår balans mellan rättsliga, etiska, 

medicinska och psykosociala problem. Dessutom inbegriper frågan om liv och död när 

livsuppehållande behandling ska avslutas, eller till och med påskynda döden för svårt sjuka 

patienter (Seale, 2006). När friska människor tillfrågas hur de vill dö svarar de flesta att de 

vill dö ”plötsligt” och helst i hemmiljö. För de flesta ser verkligheten annorlunda ut. 

Majoriteten av oss dör efter en längre tids sjukdom och med ökande funktionsnedsättning 

och oftast på någon form av vårdinstitution eller särskilt boende (Jakobsson, Andersson & 

Öhlén, 2009). I Hippokrates läkared står det: "Efter förmåga och omdöme skall jag följa 

den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter...  Jag skall icke ge någon gift, 

även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant" (Svenska Läkaresällskapet, 

u.å.). Debatten om dödshjälp är en fråga som berör många och är ett stort diskussionsämne 

i Sverige (Statens medicinsk-etiska råd, 2008). Sjuksköterskor som arbetar med patienter i 

livets slutskede ställs inför många svåra situationer när det gäller omvårdnaden av patienter 

som lider och är döende. Att möta patienter som ber om att få avsluta sitt liv ställer oerhört 

stora krav på vårdpersonal, hur en sådan önskan ska bemötas. Det är därför viktigt att 

belysa hur sjuksköterskor inom vården i livets slutskede upplever och bemöter patienter 

som har en önskan om eutanasi och vilka tankar som finns kring detta. 

 

Eutanasi 

Huruvida eutanasi ska tillåtas eller inte är en etisk fråga som inte kan avgöras på 

vetenskaplig väg. Däremot finns röster både för och emot eutanasi som forskningen byggt 

på för att söka stöd åt den ena eller andra synvinkeln. Forskare har även studerat länder där 

eutanasi är tillåtet för att undersöka hur det påverkar vårdpersonal och samhälle (Lövtrup, 

2009). 

 

Det finns länder där eutanasi är tillåtet, bland dessa finner vi Nederländerna, Belgien och 

Luxemburg. I Schweiz och de tre amerikanska delstaterna Oregon, Washington och 

Montana tillåts läkarassisterade självmord (Steck, Egger, Maessen, Reisch & Zwahlen, 

2013). Outhärdligt lidande anses vara en viktig bevekelsegrund för patienter som begär 

aktiv dödshjälp eller läkarassisterat självmord. Det kan dock ifrågasättas om det är det 

avgörande kriteriet för en begäran eftersom de flesta patienter som befinner sig i vård i 

livets slut lider av smärta och andra plågsamma symtom, såväl fysiska som psykiska 

(Ruijs, van der Wal, Kerkhof & Onwuteaka-Philipsen, 2014). 

 

Länder där eutanasi och/eller läkarassisterat självmord är tillåtet har stiftat lagar och 

skyddsåtgärder för att förhindra missbruk och felaktigt användande av eutanasi. 

Åtgärderna har bland annat omfattat: uttryckligt samtycke av den som begär eutanasi, 

obligatorisk rapportering av alla fall, administrering av läkemedel endast av läkare och 

konsultation av en andra läkare. I Schweiz kan administreringen av läkemedlen ske av 

andra personer än läkare. Det har framkommit att lagar och åtgärder regelbundet ignorerats 

och överträtts utan åtal. Risken med en ökad tolerans av sådana överträdelser i ett samhälle 

- en ”social slippery slope” - innebär en social indikationsglidning och kan bidra till att de 

lagar och kriterier som följer en legalisering ändras (Pereira, 2012).  
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Ett av de vanligaste argumenten mot eutanasi är just risken för indikationsglidning i 

användningen (Lynöe & Juth, 2009). Andra argument mot eutanasi grundas ofta på idén 

om livets okränkbarhet, att ingen människa får avluta sitt eller någon annans liv. Det 

framförs även argument att äldre och handikappades förtroende för sjukvården skulle 

minska på grund av rädsla att de inte skulle upplevas ha samma värde som yngre och 

friska. Ytterligare ett argument mot eutanasi är att utövandet kan bidra till inre konflikt för 

läkaren då det går emot läkaretiken om att rädda liv. Det vanligaste argumentet för eutanasi 

grundas på patientens autonomi och självbestämmande (Arlebrink, 2012). 

 

Riktlinjer gällande eutanasi  

World Health Organisation [WHO] samt European Assiciation of Palliative Care [EAPC] 

tar avstånd från aktiv dödshjälp med argumentet att det finns alternativa metoder att lindra 

individens lidande i samband med döendet. Däremot anser organisationerna att det är etiskt 

försvarbart att både avstå eller avbryta en livsuppehållande behandling om den inte ganar 

patienten, utan endast förlänger döendet (WHO, 1990; Materstvedt et al., 2003).  

 

World Medical Association [WMA] (2013) uppmanar alla nationella läkarsällskap och 

läkare att avstå från att delta i både eutanasi och läkarassisterat självmord, även om den 

nationella lagstiftningen medger det eller avkriminaliserar det under vissa förhållanden. 

Eutanasi och läkarassisterat självmord strider mot grundläggande etiska principer för 

medicinsk praxis enligt WMA. Det finns dock inget hinder för läkaren att respektera 

patientens önskan att avböja medicinsk behandling även om det resulterar i patientens död. 

 

Under senare tid har frågor kring patienter i livets slutskede fått stor uppmärksamhet. 

Diskussioner inom svenska läkarkåren har lett till ändrade riktlinjer när det gäller vård av 

patienter i livets slutskede. Statens medicinetiska råd [SMER] har sammanfattat vilka 

ändringar som gjorts för olika sektioner inom läkarkåren. Där framkommer att Svenska 

Läkaresällskapets etikdelegation år 2003 införde riktlinjer om palliativ sedering av döende 

patienter och år 2007 om att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling. Även 

Sektionen för Anestesi och Intensivvård införde nya riktlinjer 2006 om att avstå eller 

avbryta behandling inom svensk intensivvård. År 2008 lämnade SMER, en skrivelse till 

regeringen om att patienter bör få ett större inflytande över vården i livets slutskede. 

SMER anser att patienter bör få ökade möjligheter att påverka när tillämpning av palliativ 

sedering ska ske, men även att patienten under särskilda omständigheter ska beviljas 

möjlighet till läkarassisterat självmord. De fall där detta skulle vara möjligt, skulle enligt 

SMER vara obotliga sjukdomar, sjukdomar som innebär svåra fysiska eller mentala 

symtom och som upptäcks långt innan döden äger rum. Flertalet av ledamöterna i SMER 

ställer sig däremot tveksamma till aktiv dödshjälp (Statens medicinsk-etiska råd, 2008). 

 

Socialstyrelsen (2011) har förtydligat att om vården följer en patients önskan, att avstå eller 

avluta livsuppehållande behandling, inte ska räknas som dödshjälp. Det innebär att 

patienter som har förmågan att tillgodogöra sig tillräcklig information, överblicka 

konsekvenserna av sitt beslut och inte lider av psykisk sjukdom har rätt till det. I beslutet 

betonas patientens självbestämmande och delaktighet. 

 

Allmänhetens och sjukvårdspersonalens inställning 

I en studie gjord i sex europeiska länder, varav endast ett av länderna tillåter eutanasi, 

ansåg majoriteten av både sjukvårdspersonal, patienter och familjer att eutanasi kunde vara 

ett alternativ om patienten lider av allvarlig smärta vid dödlig sjukdom (Sprung et al., 

2007). I en intervjustudie av Chapple, Ziebland, McPherson och Herxheimer (2006) med 
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18 obotligt sjuka personer i Storbritannien framkom stöd för en lagändring för assisterat 

självmord eller eutanasi. De som stödde en lagändring angav ofta flera anledningar, 

förutom rätten till självbestämmande av tidpunkten för livsslutet. De anledningar som 

angavs var smärta, förväntad smärta, oro för kognitiv svikt, rädsla för förödmjukelse, 

rädsla för förlust av kontroll och oro att bli en börda för andra. För ett fåtal var självmord 

ett alternativ, vilket de beklagade eftersom de då skulle komma att dö ensamma. De som 

motsatte sig en lagändring utgick från att eutanasi skulle kunna utövas utan patientens 

medgivande eller hänvisade till religiösa skäl eller oro för felaktig användning. 

 

Forskning i Sverige gällande läkares attityder kring läkarassisterat självmord visar att en 

stor andel, 64 procent, är emot eller osäkra (Lindblad, Löfmark & Lynöe, 2008). Det 

framkom farhågor att tillåtande av läkarassisterat självmord skulle minska förtroendet för 

sjukvården. I jämförelse visar en studie av allmänhetens inställning att majoriteten, 72 

procent, av deltagarna stödde läkarassisterat självmord. Studien visade ingen signifikant 

skillnad mellan yngre och äldre individer i befolkningen (Lindblad, Löfmark & Lynöe, 

2009).   

 

Palliativ vård 

Den svenska översättningen av WHO:s definition lyder:  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som 

uppstår vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar 

lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta 

och andra fysiska, psykosocial och existentiella problem (Nationella Rådet 

för Palliativ Vård [NRPV], 2010, s.10).  

Denna betoning på bästa möjliga livskvalité bör enligt Strang (2012) leda till överväganden 

om patientens livskvalité förbättras av en vårdinsats och om det är patientens önskemål. 

Utgångspunkten inom palliativ vård är att lidandet inte endast uppstår utifrån fysiska 

problem utan att även psykiska, sociala och existentiella problem inkluderas. Behoven i de 

olika dimensionerna uppfylls med de fyra hörnstenarna inom palliativ vård: teamarbete, 

symtomlindring, kontinuitet och kommunikation samt stöd till närstående enligt NRPV 

(2010). Teamarbetet bidrar med en effektiv organisation och ökar både tryggheten och 

tillgängligheten för att hjälpa patienten. Symtomlindring avser lindrig av såväl fysiska och 

psykiska symtom, men även lindring och stöd vid exempelvis existentiella och sociala 

problem. Kontinuitet i vården och en fungerande kommunikation mellan patienter, 

närstående och vårdteam är grunden för ett respektfullt bemötande och bevarande av den 

sjukes värdighet och integritet. Den sista hörnstenen för god palliativ vård innebär att stöd 

till närstående är integrerat under sjukdomstiden och i sorgearbetet (NRPV, 2010).  

 

Den palliativa vårdens olika faser  

Socialstyrelsens (2013) kunskapsstöd för den nationella palliativa vården i Sverige utgår 

från WHO:s definition och människovärdesprincipen. Palliativ vård är en process med två 

faser och övergången däremellan, det vill säga brytpunkten. Den tidiga fasen inleds i de 

flesta fall i samband med konstaterandet att patienten har en progressiv, obotlig sjukdom 

eller skada. I den tidiga fasen både granskas den livsförlängande behandlingens lämplighet 

för patienten samtidigt som insatser som ska främja livskvalitén genomförs. Denna period 

kan vara långvarig. När det konstateras att den livsförlängande behandlingen inte längre är 

meningsfull och ger allvarliga symtom och biverkningar tas beslut om övergång till den 
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senare fasen. Detta sker på initiativ av ansvarig läkare, och i samråd med patienten och 

närstående tas beslut om att avsluta den livsförlängande behandlingen. I den sena palliativa 

vården handlar det framförallt om lindrande i livets slutskede.  

  

Patientens perspektiv  

I en studie på en palliativ vårdenhet framkommer att patientens önskan om att dö kan vara 

ett uttryck för att personen inte vill förlänga livet på konstgjord väg, vill påskynda döden 

eller har självmordstankar. Att vårdteamet fångar upp patienternas önskan att dö kan vara 

ett tecken på en väl fungerade kommunikation i teamet. De uttryckliga önskningarna 

påvisar vikten av att vårdpersonalen är uppmärksam gentemot patienten, dennes lidande 

och sammanhang. Även i en palliativ vårdmiljö, som i grunden ska säkerställa vård och 

stöd, konfronteras vårdpersonalen med önskemål om eutanasi (Guirimand, Dubois, 

Laporte, Richard & Leboul, 2014). 

 

Begäran om att påskynda döden kan kvarstå trots adekvat smärtlindring och psykologiskt 

stöd av specialister. Forskning pekar på att det kan vara problematiskt för patienter att 

uttrycka en sådan begäran. Döende patienter måste hantera bland annat förlust av 

autonomi, svårigheter att äta, inkontinens, förlust av värdighet och en frånvaro av ett 

realistiskt behandlingsalternativ (Ferrand, Dreyfus, Chastrusse, Ellien, Lemaire & Fischler, 

2012). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt International Council of Nurses [ICN] har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa innebär att sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återupprätta hälsa och att lindra lidande. ICN:s etiska kod är 

framtagen för att kunna vägleda sjuksköterskor till ett etiskt handlande och som även ska 

bygga på samhällets värdegrund och behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att ansvara för omvårdnaden av patienter. Detta 

innebär bland annat ett ansvar att tydliggöra omvårdnadsteoretiska och etiska grunder som 

ska vara ett fundament i det dagliga arbetet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). När det 

gäller patienter med allvarliga och svåra sjukdomstillstånd krävs det att sjuksköterskor har 

fått speciell utbildning för att kunna ge specifik omvårdnad (Jakobsson & Lützén, 2009). 

Utmaningarna för sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slutskede är många och 

komplexa. Att kunna kontrollera och lindra patienternas symtom och se till att alla får en 

värdig död är några av utmaningarna (Costello, 2006). 

 

Etik och moral 

Med etik menas våra teoretiska reflektioner över olika normer, det vill säga hur vi bör 

handla i olika sammanhang, och vilka värden som kommer till uttryck i tankar, ord och 

gärningar. Moral avser vårt verkliga handlande utifrån värden och normer. Varje 

människas handlande är ett uttryck för ens moral. Däremot är det inte säkert att alla 

människor har ett etiskt genomtänkt handlande som bygger på etiska reflektioner och 

kritiskt granskande (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om etiken som ligger till grund för våra 

handlingar. Detta är en förutsättning för att kunna agera på bästa sätt. Vårdetiken bygger på 

fyra huvudprinciper som handlar om autonomi, rättvisa, att inte skada samt att göra gott 
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(Birkler, 2007). Vid en god moral inom omvårdnaden är det viktigt att se objektivt på 

situationer för att samspelet mellan normer och värden ska kunna ske på bästa sätt. Detta 

innebär att försöka se vad som är bäst för den enskilde patienten för att kunna hjälpa denne 

på bästa sätt i rådande situation. Uppriktigheten och bedömningen leder till ett moraliskt 

beslut (Alvsvåg, 2014). 

 

Många etiska och moraliska konflikter inom vården uppkommer när det gäller vård av 

patienter i livets slutskede. Att moraliska konflikter uppstår är inte konstigt då alla 

individer har olika syn på vad som är rätt och fel, men det är när de etiska konflikterna 

uppstår som det blir problem inom vården. Mitt i dessa konflikter befinner sig ofta svårt 

sjuka patienter (Pavlish, Brown-Saltzman, Jakel & Fine, 2014). För vårdpersonalen handlar 

det då om att hela tiden försöka göra det bästa för patienten och närstående. Patientens 

autonomi måste vara i centrum, noggrann omsorg måste utföras och uppmärksamhet inför 

patientens behov måste hela tiden beaktas (Latimer, 1998). Många inom vården vittnar 

dock om att vissa faktorer, som till exempel stress, kan påverka det känslomässiga och 

förmågan att fatta beslut som därmed leder till en försämrad moral. Handlingarna blir inte 

alltid till det bästa för patienten (Raus et al., 2014).  

  

Autonomi  

När det gäller den centrala värdegrunden för omvårdnad är det viktigt att skydda patientens 

integritet genom respekt och lyhördhet för varje persons olikheter och sårbarhet. När en 

person behöver vård hamnar denne i ett beroendeförhållande till de personer som ska 

utföra vården. I detta läge är det mycket viktigt att som vårdpersonal respektera patientens 

integritet och rätt till autonomi. Autonomi är ett etiskt begrepp som innefattar 

självbestämmande och oberoende. Detta innebär att varje patient har rätt att fatta sina egna 

beslut om den egna livssituationen. Patienter har även rätt till information och ett 

informerat samtycke vid olika vårdsituationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det 

är dock viktigt att vara medveten om, att om det övergripande målet för vården är att 

bevara patientens autonomi, så finns det en risk för att vårdpersonalen tar för givet att 

patienten har förmåga att vara aktiv och kunna fatta egna beslut. Detta kan medföra att 

vårdpersonalen lägger för stort ansvar på patienten att fatta beslut, beslut som kan skada 

eller kränka patienten (Delmar, Alenius-Karlsson & Mikkelsen, 2011). 

 

Kari Martinsens omvårdnadsteori 

Martinsens omvårdnadsteori inriktar sig huvudsakligen på de som är svårt sjuka, med 

andra ord de mest vårdbehövande och svaga grupperna. Sjuksköterskans omsorg bör 

handla om personligt engagemang, inlevelse samt moralisk ståndpunkt. För att kunna 

utföra en kvalificerad omvårdnad ska den baseras på praktiska och erfarenhetsmässiga 

yrkeskunskaper. Martinsen menar att sjuksköterskans professionella omdöme väger tyngre 

än teoretiska kunskaper (Alvsvåg, 2014). För bästa omvårdnad bör sjuksköterskan aktivt 

handla för patientens bästa i alla tänkbara situationer. Målet med omvårdnaden är inte 

alltid att patienten ska återvinna hälsa och bli frisk, omsorgen i nuet är viktigare för hälsan 

än uppsatta målresultat. Att göra det så bra som möjligt för patienten här och nu är ett mål i 

sig enligt Martinsen (Kristoffersen, 2006).  

 

Martinsen betonar alla människors lika värde och att alla människor riskerar att hamna i 

situationer där vi behöver andras hjälp. Det faller då på andra människor att sörja för dessa 

personer, då är det viktigt att relationen bygger på tillit och barmhärtighet. Martinsens 
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människosyn bygger på att relationer är grundläggande i en människas liv (Kristoffersen, 

2006). 

  

Att sätta sig in i patientens situation och agera utifrån en professionell förståelse är det 

arbetssätt sjuksköterskan bör utöva omvårdnaden på. Allt för att det ska gynna patienten på 

bästa sätt. Sjuksköterskan bör upprätta sin omvårdnad utifrån den gemensamma mänskliga 

vardagen och förankra den i sin yrkeskunskap. Omvårdnaden av patienten ska 

karakteriseras av omsorg som bidrar till att patienten känner sig sedd och respekterad 

(Alvsvåg, 2014). 

  

Omvårdnaden av patienter i livets slutskede 

När en patient befinner sig i livets slutskede övergår vården främst till att lindra symtom 

och försöka skapa så god livskvalitet som möjligt för patienten. Att lindra patientens 

lidande handlar om att behandla såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. 

Här blir samarbetet inom det interprofessionella teamet viktigt (Socialstyrelsen, 2011). För 

att kunna lösa och hantera etiska dilemman som uppstår vid omvårdnaden i livets slutskede 

måste teamet ständigt föra diskussioner och finna rutiner i verksamheten som gynnar 

patienten (Lillemoen & Pedersen, 2012). Resultatet av en studie visar att sjuksköterskor 

anser att beslut och integritet i livets slutskede bör belysas och att samverkan mellan 

sjuksköterskan, patienten, de anhöriga och teamet måste bli bättre. Personlig och 

multiprofessionell teamträning anses vara en lämplig strategi för att hantera svåra frågor i 

livets slutskede och för att minska lidandet för patienten (Fernandes & Moreira, 2013). Här 

fyller sjuksköterskan en viktig roll i att leda och samordna teamet för att alla patienter ska 

få rätt vård (Goodridge, Bond, Cameron & Mc Kean, 2005). 

 

Genom att fokusera på god livskvalitet avdramatiseras förhoppningsvis patientens och 

närståendes tankar och syn på döden. Vid omvårdnad av patienter i livets slutskede bör 

sjuksköterskan säkerställa kvaliteten på livet och tillhandahålla positiva erfarenheter av 

livets slutskede (Costello, 2006). Det är viktigt att behandla patienten med värdighet och 

göra allt man kan för patienten. Många gånger kan det räcka med att bara vara närvarande 

för att patienten ska känna trygghet (Cartwright & Kayser-Jones, 2003). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg i sin profession och roll för att kunna 

bemöta patienter i svåra situationer. För att kunna stötta patienten på bästa sätt är det 

viktigt att kunna agera empatiskt utan att bli alltför personligt engagerad (Bergdahl, 

Wikström & Andershed, 2007). Men många sjuksköterskor som arbetar med patienter i 

livets slutskede känner att det uppstår många etiska dilemman som är komplicerade och 

känsloladdade. Det är inte ovanligt att de känner frustration, sorg, skuld och rädsla 

(Molewijk, Kleinlugtenbelt, Pugh & Widdershoven, 2011).  

 

När en patient svävar mellan liv och död utmanas både sjuksköterskans professionella roll 

och roll som människa. Vid vård av patienter i livets slutskede behövs det ett formellt 

engagemang, stöd och vidareutbildning för sjuksköterskor (Hov, Athlin & Hedelin, 2009). 

Det finns tre teman sjuksköterskor som arbetar med människor i livets slutskede bör ha 

med sig: kunskap, viljan att göra gott och lyhördhet. Lyhördhet kan tänkas vara den 

viktigaste förmågan en sjuksköterska kan ha för att uppnå expertnivå inom omvårdnad 

(Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007). Expertnivå kan en sjuksköterska nå genom stor 

klinisk erfarenhet och kunskap. Dessa erfarenheter och kunskaper leder i sin tur till att 

sjuksköterskan kan på ett snabbt och intuitivt sätt lösa olika situationer. Alla har inte 
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förmågan att uppnå denna nivå. För att göra det krävs ett stort intresse och engagemang 

(Benner, 1993). Sjuksköterskan bör kunna förstå patientens verklighet och vara lyhörd för 

dennes behov och värderingar. Det är även viktigt att kunna bemöta och samtala kring 

frågor som berör döden (Zimmermann & Rodin, 2004). 

 

Resultatet av en studie visar att sjuksköterskor upplever det är psykiskt påfrestande att 

vårda patienter som är svårt sjuka och döende. Att få frågor gällande döden från både 

patienter och närstående kan ge en känsla av förtvivlan och hopplöshet när det inte finns 

några enkla svar att ge (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). 

 

Problemformulering 

Debatten om dödshjälp är en fråga som berör många och åsikterna går isär (Statens 

medicinsk-etiska råd, 2008). I Sverige är eutanasi olagligt, men trots det kan 

sjuksköterskor möta patienter som har en önskan om eutanasi. Att vårda patienter i livets 

slutskede kräver komplicerad och specifik omvårdnad (Jakobsson & Lützén, 2009). Att 

som sjuksköterska kunna kontrollera och lindra patienters symtom och se till att de får en 

värdig död är några av utmaningarna (Costello, 2006). Ökad kunskap om sjuksköterskors 

inställning till eutanasi, och vad som påverkar deras inställning, kan leda till utveckling av 

stöd och åtgärder vid omvårdnaden av patienter som har en önskan om eutanasi. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors inställning till eutanasi i livets slutskede, 

samt vilket stöd och vilka åtgärder sjuksköterskan kan ge patienter som uttrycker önskan 

om eutanasi i livets slutskede. 

 

METOD 

Val av Metod 

Metoden som användes var en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar, i vilken både 

kvalitativa och kvantitativa studier analyserades. Friberg (2006) beskriver att 

litteraturstudier med både kvalitativa och kvantitativa studier belyser ämnesområdet utifrån 

flera aspekter och ger därmed en bredare översikt och förståelse. Det bedömdes att syftet 

lämpligast belystes utifrån ett bredare perspektiv. Det fanns ett intresse att granska den 

aktuella forskningen inom ämnesområdet för att få en översikt av problem och fenomen 

inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Eftersom studien baserades på vetenskapliga 

artiklar publicerade i olika tidskrifter, innebar detta i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013) att litteraturöversikten utfördes genom systematisk sökning, kritisk 

granskning samt efterföljande jämförelse och sammanställning för att kunna belysa det 

aktuella ämnesområdet. Kvalitativa studier studerar upplevelser, meningar och betydelser 

av fenomen systematiskt. Resultatet redovisas som verbala formuleringar. Kvantitativa 

studier strävar efter att ordna, klassificera, se samband, förutsäga och förklara utifrån olika 

mätmetoder och redovisa med statistik (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Urval 

Fokus i föreliggande studie var gruppen sjuksköterskor, vilka deltar i vården kring 

patienter i livets slutskede. Ett inklusionskriterie var vetenskapliga artiklar publicerade 
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under tidsperioden januari 2005 till januari 2015, för att garantera aktuella studier. En 

annan begränsning var endast artiklar skrivna på engelska, eftersom det var det språk båda 

författarna behärskade förutom svenska. Endast artiklar som förhandsgranskats 

vetenskapligt, ”peer reviewed”, inkluderades för att garantera kvalitet och trovärdighet. I 

sökningarna användes begräsningen artiklar utgivna i ”full text”, för att möjliggöra 

tillgången till hela artikeln, antingen via databasen eller via beställning från biblioteket. 

Ytterligare en filtrering som användes var att sökningarna endast avsåg studier gällande 

människor. En geografisk avgränsning gjordes, och endast studier gjorda i Europa 

inkluderades, eftersom det bedömdes underlätta jämförelsen genom att de har likartade 

hälso-och sjukvårdsorganisationer. Artiklar utgivna både i länder där eutanasi är tillåtet 

enligt lag och länder där det inte är tillåtet inkluderades, för att öka möjligheten till 

jämförelser. Exklutionskriterier var studier gjorda på barn, eftersom de handlade om 

framförallt neonatal vård, och i det sammanhanget är inte frivillighet en aspekt som kan 

uppnås rörande eutanasi. Rosén (2012) beskriver vikten av att använda urvalskriterier för 

att öka träffsäkerheten och avgränsa sökningarna. Genom att ange tydliga inklusions- och 

exklutionskriterier ökade studiens innehållsvaliditet och bekräftelsebarhet i enlighet med 

Wallengren och Henricson (2012).   

 

Genomförande  

Datasökningarna genomfördes i ämnesdatabaserna Public Medline [PubMed] och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] för att garantera ett 

urval av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad (Karlson, 2012; Forsberg & Wengström, 

2013). PubMed är en bred databas inom hälso- och medicinområdet och CINAHL är en 

databas inriktad på omvårdnadsområdet. Genom användningen av två databaser 

begränsades risken för att publikationer förbisågs och därmed stärkte det vetenskapliga 

innehållet i datainsamlingen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). I 

enlighet med Wallengren och Henricson (2012) utfördes både en inledande sökning och en 

huvudsökning av artiklar för att stärka innehållsvaliditeten av föreliggande studies resultat. 

Den inledande databassökningen gjordes i PubMed och CINAHL för att öka kunskapen 

och kännedomen om ämnesområdet inför examensarbetet. Fritextsökningar genomfördes 

med termerna: Euthanasia, Nurse, Involvement, Dilemman, Palliative Care, Patient 

relations, Nursing, Autonomy och end-of-life-request i olika kombinationer. Under 

huvudsökningen skapades sökorden utifrån syftet i respektive databas ämnesordlista. 

Bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola bidrog med bedömning av sökstrategiernas 

sensitivitet och specificitet (Rosén 2012). I PubMed används MeSH-termer, och de som 

användes i sökningarna var: Euthanasia, Nurses, Nurse´s role, Attitude of Health 

Personnel, Nurse-Patient Relations, Nursing. I CINAHL används CINAHL-Headings och 

de som användes i sökningarna var: Euthanasia, Nurses, Nurse Attitudes, Nursing Role och 

Nurse-Patient Relations. De booleska operatorerna AND och NOT användes för att 

specificera och snäva in sökningarna (Karlsson, 2012). Sökorden användes i olika 

kombinationer och resultatet redovisas i tabell 1. Genom optimerade sökstrategier ökade 

träffsäkerheten och möjligheten till ett urval av relevanta artiklar för att besvara syftet 

(Rosén, 2012). Under datasökningen uteslöts dubbletter direkt och redovisas inte i tabell 1. 

I enlighet med Polit och Beck (2012) genomfördes datainsamlingen omsorgsfullt för att 

öka relevansen och trovärdigheten av resultatet. Under granskningen av artiklarna hittades 

ytterligare tre referenser gällande föreliggande studies syfte. Via manuella sökningar av 

referenserna i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) och efter granskning av de tre 

artiklarna i fulltext inkluderades två av artiklarna i urvalet.  
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Tabell 1. Databassökning i PubMed och CINAHL 
Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

150219 

English, 10 år, 

Humans 

Euthanasia (MeSH) AND 

Nurses (MeSH) AND 

Attitudes of Health 

Personnel (MeSH) NOT 

Review 

25 14 3 3 

PubMed 

150219 

English, 10 år, 

Humans 

Euthanasia (MeSH) AND 

Nurse´s Role (MeSH) 

NOT Review 

35 20 13 7 

PubMed 

150219 

English, 10år, 

Humans 

Euthanasia (MeSH) AND 

Nurse´s Role/psychology 

(MeSH) NOT Review 

14 1 1 0 

PubMed 

150219 

English, 10 år, 

Humans 

Euthanasia (MeSH) AND 

Nurse-Patient Relations 

(MeSH) NOT Review 

15 2 1 1 

PubMed 

150219 

English, 10 år, 

Humans 

Euthanasia (MeSH) AND 

Nursing (MeSH) NOT 

Review 

21 4 3 1 

PubMed 

150219 

English, 10 år, 

Humans 

Euthanasia (MeSH) AND 

Nurses (MeSH) NOT 

Review 

30 2 2 1 

CINAHL 

150219 

English, 10 år, 

Humans, Peer 

Reviewed, Europe 

Euthanasia (MH) AND 

Nurses (MH) 

6 0 0 0 

CINAHL 

150219 

English, 10 år, 

Humans, Peer 

Reviewed, Europe 

Euthanasia (MH) AND 

Nurse Attitudes (MH) 

33 0 0 0 

CINAHL 

150219 

English, 10 år, 

Humans, Peer 

Reviewed, Europe 

Euthanasia (MH) AND 

Nursing Role (MH) 

10 1 0 0 

CINAHL 

150219 

English, 10 år, 

Humans, Peer 

Reviewed, Europe 

Euthanasia (MH) AND 

Nurse-Patient Relations 

(MH) 

33 5 1 1 

Totalt   222 49 24 14 

 

Databearbetning 

Granskningen och bedömningen av huvudartikelsökningen gjordes gemensamt av 

författarna till studien (se tabell 1). Samtliga titlar lästes igenom och de som saknade 

koppling till syftet exkluderades. Därefter lästes abstrakten och de artiklar som var 

litteraturstudier (reviews) uteslöts. I de artiklar som svarade på syftet och stämde med 

urvalskriterierna granskades abstrakten med avseende på metod och studiens relevans. 

Totalt lästes 26 utvalda artiklar i fulltext av båda författarna enskilt. I enlighet med 

Karlsson (2012) genomfördes en källkritisk utvärdering av de vetenskapliga artiklarna 

utifrån om de var vetenskapligt granskade (peer reviwed), etiskt granskade och godkända, 

hade tydligt angivna ansvariga författare, angivet syfte, trovärdighet och aktualitet. Utifrån 

föreliggande studies författares oberoende bedömningar, om artiklarnas relevans för syftet 

samt om inklusionskriterierna var uppfyllda, gjordes en gemensam bedömning. Artiklar 

som inte uppfyllde kriterierna uteslöts. Sammanlagt bedömdes 16 artiklar besvara syftet. 

Artiklarna som inkluderades i det slutgiltiga urvalet sammanställdes i Sophiahemmet 

Högskolas modifierade matris för litteraturöversikt utifrån William, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) (bilaga A). I enlighet med Wallengren och Henricson (2012) deltog båda författarna 

i studiens sammanställning av det gemensamma resultatet för ökad trovärdighet. 
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Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes i enligt med Forsberg och Wengström (2013) genom att 

resultaten i artiklarna granskades utifrån syftet i föreliggande studie. Under 

genomläsningen av artiklarna markerades resultaten med färgpennor och post-it-lappar.   

Genom noggranna och upprepade genomläsningar av artiklarna tillämpades ett strukturerat 

arbetssätt vilket enligt Friberg (2006) ökar tillförlitligheten och minskar risken för felaktiga 

tolkningar. Föreliggande studiens syfte översattes till två rubriker i resultatredovisningen. 

Resultatet delades upp i underrubriker som belyste huvudrubrikerna. Dataanalyserna 

jämfördes och kontrollerades av båda författarna för att uppnå konsensus om resultaten, i 

enlighet Wallengren och Henricson (2012), vilket ökade trovärdigheten för resultaten. 

Kvalitetssäkring av referenserna gjordes genom att de valda artiklarna bedömdes med, för 

Sophiahemmet Högskolas modifierade bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet, avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierade 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999), samt William, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Bedömningen genomfördes i enlighet med Rosén (2012) av båda författarna oberoende av 

varandra. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Helgesson (2006) har, för att stärka kontrollen av kvalitén, etiken och 

tillförlitligheten, endast vetenskapliga artiklar som granskats av forskningskollega (peer 

reviewer) och etiskt godkända studier av en etisk kommitté eller studier som redovisat 

etiska överväganden ingått i artikelurvalet. En litteraturöversikt förutsätter att författarna 

har goda kunskaper i engelska och vetenskapliga metoder, vilket annars kan leda till etiska 

problem, och därmed påverka förmågan att göra rättvisa och riktiga bedömningar av alla 

artiklarna (Kjellström, 2012). Bristande kunskaper kan bidra till felaktiga tolkningar. 

Under hela forskningsprocessen har etiska överväganden följts enligt Helgessons (2006) 

aspekter för god forskningsetik. Författarna har reflekterat över att inte styras mot på 

förhand önskade resultat för undvika bias i resultatet. Referenser och resultat har återgivits 

objektivt och noggrant. I enlighet med god forskningssed har referenser återgivits med 

tydlig hänvisning till källan enligt Sophiahemmets Högskolas modifierade APA-mall för 

referenshantering. 

 

RESULTAT 

Resultatet har baserats på 16 artiklar, varav tio kvantitativa och sex kvalitativa. Artiklarna i 

resultatet har markerats med asterisk i referenslistan. I resultatet presenteras 

sjuksköterskors inställning till eutanasi, samt vilket stöd och vilka åtgärder sjuksköterskor 

anser vara viktigt att ge till patienter med en önskan om eutanasi. Litteraturöversikten 

bygger på studier utförda i europeiska länder, både där eutanasi är tillåtet enligt lag och där 

det inte är tillåtet enligt lag. 

 

Av de länder där eutanasi är tillåtet enligt lag ingår Belgien och Nederländerna i studien, 

och av de länder det inte är tillåtet enligt lag ingår Finland, Frankrike, Polen, Spanien och 

Turkiet. Artiklarna har presenterats i en tabell (se bilaga A) med författare, publiceringsår, 

land, titel, syfte, metod, deltagare, resultat, typ av studie samt artikelns kvalitet. 
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Sjuksköterskors inställning till eutanasi 

I Belgien och Nederländerna blev eutanasi tillåtet ungefär samtidigt. Där var majoriteten 

av sjuksköterskorna positivt inställda till eutanasi (Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 

2009b; Kouwenhoven et al., 2012). Spanien var det land, där eutanasi inte var tillåtet enligt 

lag, där sjuksköterskorna ställde sig mest positivt till eutanasi. Där ansåg tre av fyra 

sjuksköterskor att eutanasi borde bli lagligt (Tamayo-Velázquez et al., 2012). Studier 

gjorda i övriga länder, där eutanasi inte var lagligt, visade att av sjuksköterskorna i 

Frankrike var drygt hälften positiva till eutanasi, medan 75 procent av sjuksköterskorna i 

Turkiet var negativt inställda till eutanasi (Bendiane et al., 2007, 2009; Kumaş et al., 

2007). Polen var det land där motståndet mot eutanasi var som störst. Fyra av fem sa sig 

vara emot eutanasi (Brzostek et al., 2008).  

 

Av de sjuksköterskor som var positivt inställda till eutanasi ansåg majoriteten att det var ett 

sätt att få slut på smärta och outhärdligt lidande, när det inte fanns något hopp om 

förbättring hos patienten (Bendiane et al., 2007; Inghelbrecht et al., 2009a, Kouwenhoven 

et al., 2012; Tamayo-Velázquez et al., 2012; Tepehan et al., 2009). Sjuksköterskorna 

menade att det var moraliskt försvarbart i sådana situationer (Kouwenhoven et al., 2012). I 

Nederländerna och Belgien ansåg en stor del av sjuksköterskorna att det bör gälla för 

patienter som lider av demens. Andra studier visade att det fanns sjuksköterskor som ansåg 

att patienterna själva skulle få avgöra om de ville avsluta sitt liv oavsett tillstånd patienten 

befann sig i (Inghelbrecht et al., 2009b; Kouwenhoven et al., 2012; Kumaş et al., 2007; 

Tepehan et al., 2009). När det gällde beslut för patienter i livets slutskede var det viktig att 

tänka på patientens autonomi (Kouwenhoven et al., 2012). Sjuksköterskor i Finland 

upplevde att det kunde vara svårt. De ansåg att det blev mycket känslor inblandade både 

hos patienten och närstående, vilket kunde leda till att det var svårt att få dem att ta till sig 

information om prognosen för patienten (Hildén & Honkasalo, 2006). 

 

En anledning till att sjuksköterskor var negativt inställda till eutanasi var att det inte var 

etiskt försvarbart (Brzostek et al., 2008; Gielen et al., 2009; Tepehan et al., 2009). Några 

studier visade att flera av de sjuksköterskor som var negativt inställda till eutanasi ofta 

hade utbildning i palliativ vård. (Bendiane et al., 2007; Inghelbrecht et al., 2009b). Palliativ 

sedering ansågs vara ett bättre alternativ än eutanasi (Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et 

al., 2009a). En studie visade att det fanns sjuksköterskor som ansåg att eutanasi kunde 

likställas vid mord (Kumaş et al., 2007). Det fanns även de sjuksköterskor som menade att 

tillförsel av stora doser läkemedel till patienter i livets slutskede var detsamma som 

eutanasi (Bendiane et al., 2009). Oavsett en patients tillstånd så ansågs läkarens uppgift 

vara att försöka rädda patienten till varje pris, även om en patient bad om att få avsluta sitt 

liv (Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009b; Kumaş et al., 2007). 

 

Yrkeslivserfarenhet 

Yrkeslivserfarenheten påverkade sjuksköterskornas inställning till eutanasi. Det visade sig 

att sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet var mer negativt inställda till eutanasi än 

sjuksköterskor med kortare erfarenhet (Gielen et al., 2009). I Polen undersöktes 

nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskors inställning till eutanasi, om det gällde dem 

själva eller anhöriga. Av de nyutexaminerade var det 15 procent som skulle acceptera 

eutanasi på en anhörig om det var lagligt och 26 procent om det gällde dem själva. 

Sjuksköterskorna med yrkeslivserfarenhet visade lägre procentsatser i båda fallen 

(Brzostek et al., 2008). Det rådde även skillnader i var sjuksköterskor arbetar och hur deras 

inställning till eutanasi var. I Belgien var de sjuksköterskor som arbetade på vårdhem mer 
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negativt inställda till eutanasi än sjuksköterskor som arbetade på sjukhus. De 

sjuksköterskor som var verksamma inom hemsjukvård var mer positivt inställda till 

eutanasi än de som arbetade på sjukhus (Inghelbrecht et al., 2009b). I Frankrike ansåg 

knappt hälften av sjuksköterskorna som arbetade på sjukhus att eutanasi borde legaliseras, 

medan det var 65 procent av distriktsköterskorna som ansåg att en legalisering av eutanasi 

borde ske i Frankrike (Bendiane et al., 2007, 2009). En stor andel sjuksköterskor som hade 

utbildning i palliativ vård ställde sig mer tveksamma till eutanasi, då de ansåg att god 

palliativ vård var ett bättre alternativ för patienten än eutanasi (Bendiane, 2009; De Bal et 

al., 2006; Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009b). 

 

Ålder och kön 

Ålder och kön påverkade också sjuksköterskornas inställning till eutanasi. Flera studier 

visade att äldre sjuksköterskor var mer negativa till eutanasi jämfört med yngre 

sjuksköterskor (Bendiane et al., 2007, 2009; Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009a). 

När det gällde skillnaden mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor och deras 

inställning till eutanasi så var männen mer positivt inställda till eutanasi än kvinnorna 

(Benediane et al., 2007, 2009; Inghelbrecht et al., 2009a), förutom i Spanien. Där var 

männen mer negativt inställda till eutanasi än kvinnorna (Tamayo-Velázquez et al., 2012). 

I en undersökning gjord i Belgien däremot, visade resultatet inte på några skillnader alls 

mellan mäns och kvinnors inställning till eutanasi (Gielen et al., 2009). 

 

Religion 

Religion var ytterligare en faktor som påverkade sjuksköterskors inställning till eutanasi. I 

Polen, som var det land som var mest negativt inställt till eutanasi, uppgav majoriteten av 

deltagarna i studien att de var religiösa (Brzostek et al., 2008). Även i Turkiet var 

religionen en stor anledning till sjuksköterskornas inställning till eutanasi. Drygt hälften av 

sjuksköterskorna i den turkiska undersökningen ansåg att det bara var gud som kunde 

avsluta en människas liv (Kumaş et al., 2007). Trots att det rådde skillnader mellan 

Frankrikes och Belgiens sjuksköterskors inställning till eutanasi överlag, så visade det sig 

att i båda länderna var religiös tro en anledning hos de sjuksköterskor som var negativt 

inställda till eutanasi (Bendiane et al., 2007, 2009; Inghelbrecht et al., 2009b, 2009a). 

 

Sjuksköterskans stöd och åtgärder till patienter med önskan om eutanasi 

Att vårda patienter som har en önskan om eutanasi ansågs vara en komplex och dynamisk 

process (Dierckx de Casterlé et al., 2010). Önskan om eutanasi bygger ofta på outhärdlig 

smärta, andra plågsamma symtom eller andligt/existentiellt lidande. Även faktorer som 

personkemin mellan patient och vårdpersonal visade sig kunna påverka patientens önskan 

om eutanasi (Dierckx de Casterlé et al, 2006). Som sjuksköterska ansågs det viktigt att ta 

reda på vad som låg bakom patientens önskan om eutanasi och om det verkligen var att dö 

patienten ville (De Bal et al., 2006; Denier et al., 2009; Denier et al., 2010; Dierckx de 

Casterlé et al., 2010; Dierckx de Casterlé et al., 2006). 

 

Relation sjuksköterska- patient 

Sjuksköterskor menade att det var viktigt att stötta patienten genom att visa respekt för 

patientens önskan om eutanasi och visa empati (Denier, 2009), samt ha ett öppet sinne utan 

förutfattade meningar (Dierckx de Casterlé et al., 2010). Både sjuksköterskornas 

inställning till eutanasi och i vilken utsträckning de tillät sig bli berörda, påverkade hur 

sjuksköterskorna hanterade patientens önskan om eutanasi (De Bal et al., 2006). Att visa 
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sin hängivenhet och kunna ge ett känslomässigt och existentiellt stöd till patienter visade 

sig kunna öppna upp för diskussioner (Denier et al., 2009; Hildén & Honkasalo, 2006). 

Sjuksköterskornas arbete nära patienterna visade sig ofta leda till en trygg och pålitlig 

miljö, vilket ledde till att patienterna kände tillit och kunde diskutera djupare frågor med 

sjuksköterskorna. Genom att sjuksköterskorna skapade en god relation till patienterna med 

önskan om eutanasi, tog patienterna ofta tillbaka denna önskan (De Bal et al., 2006; 

Dierckx de Casterlé et al., 2010). 

 

Kommunikation 

Kommunikation ansåg sjuksköterskorna var av stor betydelse vid vårdande av patienter 

som har en önskan om eutanasi. Att lyssna noga, vara observant och lyhörd för tecken och 

signaler som patienten ger uttryck för, samt att ge patienten utrymme för att prata om 

känslor, funderingar och rädslor ansågs vara av stor vikt (De Bal et al., 2006; Denier et al., 

2010; Dierckx de Casterlé et al., 2010; Hildén & Honkasalo, 2006). Sjuksköterskorna 

betonade även vikten av att våga ställa frågor till patienten om döden, för att veta vad 

önskan om eutanasi bottnade i. Att våga prata med patienten om allt möjligt, både bra och 

dåliga saker betonades. En annan viktig del i kommunikationen med patienten, menade 

sjuksköterskorna, var att tillhandahålla information till patienten, framförallt om olika 

alternativ av palliativ vård (De Bal et al., 2006; Denier et al., 2010). Att våga prata om 

döden med patienterna ansåg sjuksköterskorna som viktigt, samt att lugna patienterna 

genom att tala om att man finns där för dem när det behövs. Detta ansågs vara faktorer som 

kunde få patienter att ta tillbaka sin önskan om eutanasi (De Bal et al., 2006). Ärlighet var 

något som betonades av sjuksköterskorna, att alla patienter har rätt att höra sanningen om 

sin prognos (Denier et al., 2010).  

 

Sjuksköterskorna framhävde även vikten av deras roll som ett språkrör mellan patienten 

och läkaren. Patienterna visade sig inte alltid förstå vad läkarna menade och då blev det 

sjuksköterskornas roll att förtydliga detta. Sjuksköterskorna förmedlade även patientens 

tankar till läkarna (Denier et al., 2010; Dierckx de Casterlé, Denier et al., 2010; Dierckx de 

Casterlé, Verpoort et al., 2006; Hildén & Honkasalo, 2006). Sjuksköterskorna fungerade 

även som en saklig företrädare åt patienten inom det interprofessionella teamet, för att 

kunna ge den bästa möjliga palliativa vården (De Bal et al., 2006; Denier et al., 2010; 

Dierckx de Casterlé, Verpoort et al., 2006). 
 

Palliativ vård  

När patienter hade svåra smärtor och andra plågsamma symtom, menade sjuksköterskorna 

att det var av största vikt att alla i det palliativa teamet ansträngde sig för att hjälpa 

patienten med smärtlindring och så god komfort som möjligt (De Bal et al., 2006; Denier 

et al., 2010). Genom erfarenheter av palliativ vård kunde sjuksköterskor se patienterna ur 

ett holistiskt perspektiv och därmed inte bara hjälpa patienterna med deras fysiska smärtor, 

utan även med psykologiskt, socialt och andligt lidande (Dierckx de Casterlé, Verpoort et 

al., 2006). Patienter som hade haft en önskan om eutanasi tog ofta tillbaka denna önskan 

när de upptäckte effekterna av god palliativ vård (Bendiane et al., 2009; Dierckx de 

Casterlé et al., 2006; Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009a; Tamayo-Velázquez et 

al., 2012). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors inställning till 

eutanasi i livets slutskede. Faktorer som visade sig påverka inställningen till eutanasi var 

yrkeslivserfarenhet, arbetsplats, ålder, kön och religion. Studiens andra syfte var att belysa 

vilket stöd och vilka åtgärder som sjuksköterskan kan ge patienter som uttrycker en önskan 

om eutanasi. En god omvårdnad kan leda till att patienten tar tillbaka sin önskan. 

Huvudfynden här visade sig vara att som sjuksköterska skapa tillit och förtroende hos 

patienten, kommunikation och en god palliativ vård.  

 

I resultatdiskussionen resonerar författarna om huvudfynden från föreliggande studies 

resultat med tidigare forskning inom området. Författarna diskuterar även resultatet i 

förhållande till Kari Martinsens omvårdnadsteori. 

 

Sjuksköterskors inställning till eutanasi 

Eutanasi är ett kontroversiellt ämne som diskuteras i många länder. Etik och moral sätts på 

prov hos sjukvårdspersonalen som vårdar patienter med en önskan om eutanasi. Tidigare 

forskning har visat att det är betydelsefullt att ha kunskap om etiska principer som ligger 

till grund för vården för att hantera detta på bästa sätt (Birkler, 2007). När det gäller 

moralen inom omvårdnaden visade det sig vara viktigt att kunna se objektivt på situationer 

och försöka se vad som är bäst för patienten, vilket får stöd av Kari Martinsens 

omvårdnadsteori där hon betonar att det är viktigt att sjuksköterskors omvårdnad bottnar i 

en moralisk ståndpunkt (Alvsvåg, 2014). 

 

Autonomiprincipen är en av de etiska principerna som ligger till grund för hälso- och 

sjukvården. Denna princip innebär att alla människor har rätt att bestämma över sitt eget 

liv (Socialstyrelsen, 2011). I föreliggande studie framkom att sjuksköterskor menar att 

denna rätt till självbestämmande även ska innebära att patienter har rätt att bestämma om 

de vill avsluta sina liv (Inghelbrecht et al., 2009b; Kouwenhoven et al., 2012; Kumaş et al., 

2007; Tepehan et al., 2009), medan andra ansåg att eutanasi kan likställas med mord 

(Kumaş et al., 2007). Flera sjuksköterskor i Harvath et al. (2006) studie vittnade om att ett 

av de största dilemmana när det gäller patienter i livets slutskede är respekten för 

patientens autonomi. Delmar et al. (2011) menar i sin studie att om målet alltid ska vara att 

bevara patientens autonomi så finns det risk för att det läggs för stort ansvar på patienten 

att fatta beslut. Risken finns då att patienten fattar beslut som kanske kränker eller skadar 

patienten, då alla inte har förmågan att förstå konsekvenserna av sina beslut. I föreliggande 

studie framkom att sjuksköterskor upplevde att patienter kunde ha svårt att fatta beslut vid 

besked av dålig prognos. En konsekvens av detta kunde då bli att sjuksköterskorna bortsåg 

från patientens autonomi och hjälpte istället patienten och närstående att fatta beslut utifrån 

sin profession och kompetens (Hildén & Honkasalo, 2006).  

 

Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskor som var verksamma i de länder där 

eutanasi är lagligt, Belgien och Nederländerna, var mer positivt inställda till eutanasi, 

medan sjuksköterskorna i studierna från de länder där eutanasi inte var lagligt var mer 

tveksamma till eutanasi. Arlebrink (2012) menar att vanligaste argumentet som finns hos 

de som är positivt inställda till eutanasi är patientens autonomi. Resultatet i föreliggande 

studie visade att många sjuksköterskor ansåg att en patient som dras med svåra smärtor och 
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outhärdligt lidande inte ska behöva plågas längre utan därmed borde få avsluta sitt liv 

(Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009b; Kumaş et al., 2007). En del av 

sjuksköterskorna i Nederländerna ansåg även att det borde vara tillåtet med eutanasi för 

patienter med demens. Däremot ansåg de att eutanasi inte skulle få utföras på patienter som 

lider av psykisk sjukdom, och inte heller på patienter som inte befinner sig i livets 

slutskede (Kouwenhoven et al., 2012).  

 

Resultatet av föreliggande studie visade att sjuksköterskorna som deltog i studier utförda i 

Turkiet och Polen var mest negativt inställda till eutanasi. Majoriteten av dem menade att 

det inte är etiskt försvarbart med eutanasi (Brzostek et al., 2008; Gielen et al., 2009; 

Tepehan et al., 2009) och att läkares huvuduppgift var att försöka rädda patienters liv 

(Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009b; Kumaş et al., 2007). Arlebrink (2012) 

skriver att andra argument som förekommer hos de som är negativt inställda till eutanasi är 

att livet är okränkbart och att ingen människa har rätt att avsluta sitt eller någon annans liv, 

vilket bekräftas av föreliggande studie där sjuksköterskor menade att eutanasi kan likställas 

vid mord (Kumaş et al., 2007). 

 

Föreliggande studie visade att det finns flera olika faktorer som påverkar sjuksköterskors 

inställning till eutanasi. Yrkeslivserfarenhet i form av arbetsplats och hur länge 

sjuksköterskorna hade varit verksamma inom yrket var faktorer som spelade roll. 

Sjuksköterskor med kortare yrkeslivserfarenhet var mer liberalt inställda till eutanasi än 

vad sjuksköterskorna som arbetat längre var (Gielen et al., 2009). Största skillnaden när det 

gäller sjuksköterskors erfarenheter och inställning till eutanasi är hos de med utbildning i 

palliativ vård. Den palliativa vården ser döden som en normal process och syftar till att 

lindra patientens lidande både vad det gäller smärta och andra symtom, men även erbjuda 

psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd. Målet är att skapa symtomkontroll och 

fokusera på livskvalitet för patienten (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], 2014). 

Sjuksköterskor i föreliggande studie med utbildning inom palliativ vård såg god palliativ 

vård som ett bättre alternativ än eutanasi (Bendiane, 2009; De Bal et al., 2006; Gielen et 

al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009b). 

 

I flera av artiklarna i föreliggande studie framgick det att äldre sjuksköterskor var mer 

negativt inställda till eutanasi än yngre sjuksköterskor (Bendiane et al., 2007, 2009; Gielen 

et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009a). Det framkom dock att Spanien var ett undantag, 

där rådde det omvända förhållanden (Tamayo-Velázquez et al., 2012). Martinsen menar att 

omvårdnad är något som måste läras in genom praktiska erfarenheter och 

verklighetsförankrade situationer. Genom intryck och handledning av erfarna mentorer 

utvecklas sjuksköterskor. Martinsen menar även att sjuksköterskors professionella 

omdöme växer fram med tiden. Erfarenheter leder till att sjuksköterskor tränar upp sin 

förmåga att förändra det som syns och hörs hos den lidande till något positivt. När 

sjuksköterskor har tränat upp denna tolkningsförmåga kan det goda växa fram i form av 

livsmod hos patienter (Kirkevold, 2000). Författarna till föreliggande studie menar därmed 

att dessa kunskaper kommer med åldern och att många äldre sjuksköterskor i och med det 

har större kunskaper och fler erfarenheter om hur smärtor och lidande kan lindras och 

finner därmed ingen anledning till att avsluta patienters liv med hjälp av eutanasi. 

 

De flesta artiklar som ingick i föreliggande studie visade att män var mer positivt inställda 

till eutanasi än vad kvinnor var (Benediane et al., 2007, 2009; Inghelbrecht et al., 2009a). 

Här menar författarna till föreliggande studie att resultatet kan ifrågasättas då majoriteten 
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av sjuksköterskorna som förekom i de olika artiklarna var kvinnor och att det då inte kan 

bli en rättvis jämförelse. 

 

Föreliggande studie visade att länder där religionen har ett större inflytande på kulturen 

och samhället påverkade sjuksköterskornas värdegrund. I både Polen och Turkiet angav 

majoriteten av sjuksköterskorna som ingick i studierna att de var religiösa och att deras 

religiösa tro var en stor anledning till att de var negativt inställda till eutanasi (Brzostek et 

al., 2008; Kumaş et al., 2007; Tepehan et al., 2009). Även i de länder där motståndet mot 

eutanasi inte var lika stort så uppgav många av de som var motståndare att det var på grund 

av deras religiösa tro (Bendiane et al., 2007, 2009; Inghelbrecht et al., 2009b, 2009a). Flera 

sjuksköterskor ansåg att det bara är gud som kan avsluta en människas liv (Kumaş et al., 

2007). Detta styrks av tidigare forskning där sjuksköterskor motsatte sig en legalisering av 

eutanasi på grund av sin religiösa tro (Chapple et al., 2006). 

 

Sjuksköterskans stöd och åtgärder till patienter med önskan om eutanasi 

Kari Martinsens omvårdnadsteori inriktar sig på de riktigt svårt sjuka, vilket gör att den är 

lämplig att applicera inom den palliativa vården där tillfrisknande och oberoende inte är 

möjligt (Alvsvåg, 2014). I föreliggande studie framkom att en patients önskan om eutanasi 

gör sig oftast gällande vid outhärdlig smärta och andra plågsamma symtom, såväl andliga 

som existentiella (Dierckx de Casterlé et al., 2010). Här menar Martinsen att det är viktigt 

att sjuksköterskor förstår att det är av stor vikt att göra det så bra som möjligt för patienten 

här och nu. Martinsen menar att omsorgen i nuet är viktigare för patienten än uppsatta 

målresultat. Patientens välbefinnande i nuet kan räknas som ett mål i sig (Kristoffersen, 

2005). Resultatet i föreliggande studie bekräftar vikten av ta reda på vad som ligger bakom 

en patients önskan om eutanasi (De Bal et al., 2006; Denier et al., 2009, 2010; Dierckx de 

Casterlé et al., 2006, 2010). Tidigare forskning visar att det då blir lättare att hjälpa 

patienten till ökad livskvalitet, vilket förhoppningsvis även kan avdramatisera patientens 

och närståendes syn på döden (Costello, 2006). 

 

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskor ansåg att en patients önskan om eutanasi 

sällan kommer som en överraskning. För att kunna stötta patienter som har en önskan om 

eutanasi på bästa sätt är det viktigt att skapa en god relation med patienten (Dierckx de 

Casterlé, et al., 2010). Martinsen menar i sin teori att omvårdnaden ska upprättas utifrån 

den gemensamma mänskliga vardagen. Omsorgen av patienten måste ske på ett sådant sätt 

så patienten känner sig sedd och respekterad (Alvsvåg, 2014). Resultatet i föreliggande 

studie visade att det är viktigt att ge patienter som har en önskan om eutanasi en känsla av 

trygg och pålitlig miljö för att skapa en god relation (De Bal et al., 2006; Dierckx de 

Casterlé et al., 2006). Även detta får stöd av Martinsens teori där hon menar att relationer 

bygger på tillit och barmhärtighet. Hon anser att relationer är grundläggande i människors 

liv (Kristoffersen, 2005). Tidigare forskning visar på att med en god relation mellan patient 

och sjuksköterska kan det många gånger räcka med att bara vara närvarande för att skapa 

trygghet för patienten (Cartwright & Kayser-Jones, 2003). Detta bekräftas i föreliggande 

studie där det framkom att om sjuksköterskorna kan skapa en god relation med patienter 

som har en önskan om eutanasi, ofta leder till att patienten tar tillbaka denna önskan (De 

Bal et al., 2006; Dierckx de Casterlé et al., 2006). 

 

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskor anser att kommunikation är av stor 

betydelse när patienter har en önskan om eutanasi. Att lyssna noga, vara observant och 

lyhörd för tecken och signaler som patienten ger uttryck för, samt att ge patienten utrymme 
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för att prata om känslor, funderingar och rädslor (De Bal et al., 2006; Denier et al., 2010; 

Dierckx de Casterlé et al., 2010; Hildén & Honkasalo, 2006). Tidigare forskning styrker 

vikten av sjuksköterskans förståelse för patienten samt sjuksköterskans lyhördhet 

(Zimmermann & Rodin, 2003). Att vara lyhörd i omvårdnaden av patienter som befinner 

sig i livets slutskede kan räknas som en förmåga att ha uppnått expertnivå (Bergdahl et al., 

2007). Genom nära och känslomässig kommunikation, där man vågar prata om patientens 

oro, uppgivenhet och tankar om döden, menar Hudson et al. (2006) att sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal ofta kan avstyra patientens önskan om eutanasi. 

 

Det framkom i föreliggande studie att sjuksköterskor fyller en viktig roll i kontakten 

mellan läkare och patient. Då patienterna inte alltid förstår vad läkaren menar får 

sjuksköterskorna ofta förtydliga detta för patienterna. Eftersom sjuksköterskorna ofta har 

en närmre kontakt med patienten agerar de ofta språkrör för att förmedla patientens tankar, 

känslor och funderingar till läkarna (Denier et al., 2010; Dierckx de Casterlé et al., 2006, 

2010; Hildén & Honkasalo, 2006). I studien framkom även att sjuksköterskorna har en 

viktig roll när det gäller att föra patientens talan i det interprofessionella teamet (De Bal et 

al., 2006; Denier et al., 2010; Dierckx de Casterlé et al., 2006). Detta blir viktigt för 

patienten då samordningen i teamet har en central mening i den palliativa vården, vilket 

öppnar upp för bättre insatser, som därmed gynnar patienten (Socialstyrelsen, 2013). 

 

När det handlar om att lindra lidandet för patienter som befinner sig i livets slutskede, 

handlar det om såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidanden (Socialstyrelsen, 

2011). Lindring av patientens behov utifrån de olika dimensionerna ska försöka uppfyllas 

utifrån de fyra hörnstenarna inom palliativ vård: teamarbete, symtomlindring, kontinuitet 

och kommunikation samt stöd till närstående (NRVP, 2010). Föreliggande studie visar att 

genom att se patienten ur ett holistiskt perspektiv underlättar det för sjuksköterskor att 

lindra lidandet på alla plan (Dierckx de Casterlé et al., 2006). Det framkom även i 

föreliggande studie att den vanligaste orsaken till att patienter uttrycker en önskan om 

eutanasi är smärta och andra plågsamma symtom (De Bal et al., 2006; Denier et al., 2010). 

I enlighet med en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, borde därför stort fokus 

läggas på just symtomlindring (NRVP, 2010). Det framkom i föreliggande studie att 

patienter som erhöll god palliativ vård ofta tog tillbaka sin önskan om eutanasi (Bendiane 

et al., 2009; Dierckx de Casterlé et al., 2006; Gielen et al., 2009; Inghelbrecht et al., 2009a; 

Tamayo-Velázquez et al., 2012). 

 

Metoddiskusson 

I de inledande sonderande sökningarna framkom relevanta studier inom ämnesområdet, 

vilket gjorde att litteraturöversikt valdes som metod. För att besvara föreliggande studies 

syften utifrån en bredare ansats inkluderades både kvalitativa- och kvantitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har eftersträvat att arbeta systematiskt för att 

undvika selektionsbias, dock har tidsaspekten inneburit begränsningar (Rosen, 2012). I 

föreliggande litteraturöversikt inkluderades 16 artiklar varav tio med kvalitativansats och 

sex med kvantitativansats. Ett alternativ till litteraturöversikt hade varit att datainsamling 

skett genom en enkät (Billhult & Gunnarson, 2012) eller en intervjustudie (Danielsson, 

2012). Dock bedömdes utifrån de givna tidsramarna och krav på metodologiska kunskaper, 

att utformandet av en enkät som fångar inställningar hade krävt kunskaper författarna 

saknade. Att genomföra intervjuer i detta komplexa och etiskt laddade ämne hade krävt 

vidgående etiska överväganden och strategier författarna i föreliggande studier inte ansåg 

sig kunna uppfylla.  
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Den geografiska begränsningen till Europa kan ha bidragit till det snedvridna utfallet, 

vilket innebar att av de 16 inkluderade studierna var åtta från Belgien, två från Frankrike 

respektive Turkiet, en från vardera Nederländerna, Finland, Polen och Spanien. 

Begränsningen gjordes för att underlätta jämförelsen mellan olika länder och öka 

överförbarheten av till Sverige. Eftersom likheterna i de europeiska ländernas hälso- och 

sjukhusorganisation är stora, ökar överförbarheten av resultatet i föreliggande studie till ett 

svenskt sammanhang (Henricson, 2012). Det vinklade utfallet av artiklar kan komma av att 

det funnits ett större forskningsintresse inom ämnesområdet i Belgien, ett land med legal 

eutanasi. Utifrån den sneda fördelningen av artiklar begränsades möjligheter till jämförelse 

mellan länder där eutanasi är lagligt och inte lagligt. Resultatens trovärdighet minskar 

genom risken för det selektiva urvalet i föreliggande studie (Friberg, 2006). En högre 

överförbarhet av resultatet i föreliggande studie till andra sammanhang hade kunnat uppnås 

om urvalskriteriet varit alla västerländska länder, vilket ökat urvalet av länder. 

 

I en litteraturstudie granskas aktuell forskning vilket avgjorde urvalskriteriet från 2005 och 

tio år framåt. Dock hade en utökad period ökat urvalet av relevanta artiklar. En snävare 

begränsning till att endast inkludera de senaste fem åren hade ökat aktualiteten i studierna, 

emellertid skulle det även inneburit ett alltför begränsat urval av relevanta artiklar.  

 

Artikelsökningarna utfördes av båda författarna i föreliggande studie, både i databaserna 

PubMed och CINAHL, för att för minska möjligheten att relevanta artiklar förbisågs, vilket 

stödjer studiens trovärdighet. I den inledande datainsamlingen som gjordes genom fri 

sökning framkom artiklar som svarade på till föreliggande studies syfte. Efter noggrannare 

granskning visade sig urvalet begränsat eftersom flertalet av studierna var genomförda i ett 

fåtal länder. Även vid huvudsökningen som genomfördes med tydliga sökord för att öka 

sökningarnas relevans var utfallet begränsat av artiklar från ett fåtal länder. De framtagna 

sökorden eftersträvade hög specificitet och sensitivitet för att öka sökningarnas relevans 

utifrån föreliggande studies syfte (Rosen, 2013). Sökordens utformning kan dock ha varit 

alltför kategoriska och därmed varit alltför specificerade. Sökningarna med MeSH termen 

”Nurse´s Role” gav artiklar som berörde sjuksköterskans roll i eutanasiprocessen. Dessa 

artiklar uteslöts eftersom de inte bedömdes svara på föreliggande studies syfte. Flertalet av 

artiklarna återkom i de olika sökningarna och uteslöts direkt. Det visade sig att 

ämnesområdet var sparsamt utforskat och enligt Friberg (2006) pekar omfattning av aktuell 

forskning inom ett område på var forskningsintresset inom vårdvetenskapen finns.  

 

Granskningen eftersträvades att vara korrekt bedömd enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmodell för kvalitetssäkring av kvalitativa- och kvantitativa studier (bilaga B), 

dock var den problematisk att genomföra eftersom författarna till föreliggande studie 

saknade tidigare erfarenhet av förfarandet. Artiklarnas kvalitet bedömdes av författarna var 

för sig, för att sedan diskuteras och nå konsensus i bedömningarna. (Wallengren & 

Henricson, 2012). För att få ytterligare stöd i bedömningarna av artiklarnas kvalité och 

relevans utgick författarna till föreliggande studie utifrån metodlitteratur. 

 

En svaghet i föreliggande litteraturöversikts analys är att majoriteten av den aktuella 

forskningen var koncentrerad till endast ett land, Belgien, vilket medför risk för selektivt 

urval (Friberg, 2006). De artiklar som bedömdes uppfylla inklusionskriterierna och svara 

på syftet i föreliggande studie har inkluderats. Utifrån det bristande urvalet har studier med 

olika kvalité inkluderats och sammanställningen redovisas i bilaga A. Enligt Rosen (2012) 

ska, i en litteraturöversikt, endast resultat från studier med hög-eller medelhög kvalité 
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inkluderas, men regeln kan undantas om sådana studier saknas. I föreliggande studie 

bedömdes en kvantitativ artikel har ”låg” kvalité utifrån att urvalsgruppen var liten i 

relation till bortfallet. Artikeln inkluderades utifrån att författarna till föreliggande studie 

bedömde att den hade hög relevans för studien. Fyra inkluderade kvantitativa studier 

bedömdes ha ”hög” kvalité och fem ”medel” kvalité.  

 

De inkluderade kvantitativa artiklarna bedömdes alla vara icke-kontrollerade studier med 

datainsamling baserade på standardiserade- eller studiespecifika frågeformulär. Detta 

enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

(bilaga B). Standardiserade frågeformulär används ofta inom kvantitativ 

omvårdnadsforskning för att mäta olika fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Bortfallet i de kvantitativa studierna varierade och innebar att vissa grupper avböjt 

medverkan i undersökningarna, vilket kan ha påverkat resultaten i artiklarna. De sex 

inkluderade kvalitativa studierna bedömdes alla ha en ”hög” kvalité. 

 

De inkluderade resultatartiklarna bedömdes vara etiskt granskade och godkända av 

universitets-eller sjukhuskommitté eller alternativt ha etiska överväganden i metoden. I de 

fall det rådde tveksamheter genomlästes artiklarnas metod och etiska överväganden för att 

garantera studiens etiska grund. För att eftersträva hög vetenskaplig kvalité av artiklarna i 

föreliggande studies resultat inkluderades endast artiklar publicerade i tidskrifter vilka 

angav att de använde förfaringssättet ”peer review” på de enskilda tidskrifternas hemsidor. 

 

Genomläsningen av alla artiklarnas resultat genomfördes av författarna enskilt och olika 

teman som framkom och svarade på syftet markerades. Under nästa steg jämfördes 

markeringarna tillsammans och sorterades under rubriker. Jämförelsen innebar 

samstämmighet och skillnader diskuterades för att nå konsensus. Genom att eftersträva 

korrekta analyser och tolkningar använde författarna i föreliggande studie lexikon vid 

språkbrister. Trovärdigheten eftersträvades även genom att båda författare genomförde 

analyserna (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Ingen avdelning gjordes utifrån artiklarnas skilda studiedesign, vilket innebar att alla 

artiklarna jämfördes med avseende syftet (Friberg, 2006). Artiklarnas resultat som berört 

likartade aspekter kring fenomenet sorterades och redovisades som rubriker i resultatdelen. 

De kvalitativa studierna bidrog med fördjupad innebörd medan de kvantitativa studierna 

bidrog med att förklara samband. Författarna i föreliggande studie anser att resultatet 

förtydligades genom att sammanställas i en integrerad analys. Dock kan inkluderandet av 

både kvantitativa och kvalitativa studier inneburit svårigheter i analysen och tydlighet i 

redovisningen av resultaten förlorats i enlighet med Forsberg och Wengström (2013), som 

menar att resultatet bör redovisas i resultaten från de olika studieformerna var för sig.  

 

Författarna till föreliggande studie anser att syftet har besvarats genom granskning, analys 

och sammanställning av artiklarna i resultatdelen, vilket gagnar studiens trovärdighet. 

Begränsningar i föreliggande studies urval innebär att överförbarheten av studien till andra 

sammanhang är begränsad.  

 

Slutsats  

Eutanasi är en komplex fråga där etik och moral ställs på sin spets. I föreliggande studie 

framkom att majoriteten av sjuksköterskorna var positivt inställda till eutanasi med 

undantag för de länder där religionen har stor inverkan på kulturen. I de sammanhang flest 
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sjuksköterskor ställde sig positiva till eutanasi var vid svår smärta och outhärdligt lidande. 

Resultat i föreliggande studie tyder på att såväl individuella faktorer som lagar och 

förordningar påverkade sjuksköterskors inställning till eutanasi. Tillsammans påverkar de 

olika faktorerna sjuksköterskornas etiska och moraliska reflektioner. Dessa reflektioner ska 

i sin tur anpassas till patientens autonomi, vilket visade sig skapa ett dilemma för många 

sjuksköterskor. Utifrån dessa förutsättningar blir det viktigt att sjuksköterskorna ser 

patienten ur ett holistiskt perspektiv för att skapa så god omvårdnad som möjligt i hopp om 

att patienten tar tillbaka sin önskan om eutanasi. 

 

Fortsatta studier 

Då forskningen om sjuksköterskors inställning till dödshjälp och livsuppehållande 

behandling är bristfällig i Sverige, kan det vara av intresse att studera detta område. Genom 

en ökad kunskap inom ämnet är det lättare att möta upp sjuksköterskor som blir 

involverade i situationer där en patient önskar att avsluta livsuppehållande behandling. 

. 

Klinisk relevans   

Att belysa sjuksköterkors inställning till eutanasi är av vikt för utfromningen av 

omvårdnaden i livets slutskede, då moraliska och etiska överväganden påverkar individens 

förhållningssätt till eutanasi, oavsett om det i kontexten är lagligt eller inte. Då det finns 

evidens för att beprövade omvårdnadsåtgärder kan leda till att patienten tar tillbaka sin 

önskan om eutanasi är dessa kunskaper klart relevanta, framförallt i ett land som Sverige 

där eutanasi inte är tillåtet enligt lag. Genom implementering och utveckling av insatser för 

att skapa förutsättningar för goda relationer mellan sjuksköterska och patient, god 

kommunikation och god pallitiv vård i omvårdnaden i livets slutskede leder 

förhoppningsvis till att patienten upplever bättre livskvalité. 
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enkät. Slumpmässigt urval av 
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regressionsmodeller. 

 

behandlingar, beslut för att lindra symtomen 

med möjliga livsförkortande biverkningar och 

med utövandet av eutanasi. I vilket sammanhang 

sjuksköterskan arbete bestämde åsikten om den 

egna rollen i beslut i livets slutskede. 
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metods approach 

Att utvärdera yttranden från 
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sjuksköterskor och 
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Mixad metod. 

Tvärsnittsstudie bland 
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inom primär- och sjukvård 
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holländska allmänheten. 

Slumpmässigt urval. 
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med intervjuer utifrån 

”snöbollsurval” varav 18 

med sjuksköterskor.  
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Majoriteten av sjuksköterskorna instämde i 

kraven på patientens begäran och vid förväntad 

livslängd på några veckor vid tillåtande av 

tillåtande av eutanasi och läkarassisterat 

självmord.  

Hälften av sjuksköterskorna som stödde eutanasi 

accepterade eutanasi vid svår demens om 

patientens önskan fanns skriftligt dokumenterat.  
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 i tre sjukhus 

i Adana, Turkiet. 

Deskriptiv studie med 

kvantitativ ansats. Icke 

slumpmässigt urval bland 

sjuksköterskor som arbetade 

inom ICU. Strukturerad 

enkät. Deskriptiv statistik och 

jämförande analys med chi-

square test och Wilcoxon. 

 

264 

(78) 

Majoriteten av sjuksköterskorna var  

motståndare av eutanasi (75 procent). Det 

vanligast argumentet var att det stred mot 

samvetet, att det finns mediciner som håller 

människor vid liv, religiösa skäl och medicinsk 

utveckling.  
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med jämförande analys med 

chi-square- och Wilcoxon 

test. 

1428 

(1038) 

Hälften av sjuksköterskorna stödde dödshjälp 

om patienten var beslutskapabel, upprepade 

önskan och terminalt sjuk.  

Hälften ansåg att patienter som får palliativ vård 

önskar inte dödshjälp. Omkring en av fem hade 

fått förfrågningar om eutanasi och färre om 

assisterat självmord.  

 

P 

II 



 V 

 

Tepehan, S., 

Ozkara, E., & 

Yavuz, MF. 

2009 

Turkey 

Attitudes to 

euthanasia in ICUs 

and other hospital 

departments. 

Att beskriva läkarnas och 

sjuksköterskornas attityder 

till eutanasi på 

intensivvårdsavdelningar och 

kirurgiska-, internmedicin 

och barnenheter i Turkiet. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. Urval 

av läkare och sjuksköterskor, 

uppdelad i studiegrupp och 

kontrollgrupp utifrån 

medicinsk inriktning.  

Strukturerade enkäter. 

Jämförande analys med chi-

square test.  

 

527 

(116) 

Läkare och sjuksköterskor som vårdar döende  

patienter på intensivvårdsavdelningar (ICU) 

skilde sig i sina attityder till eutanasi och 

patienträttigheter från annan sjukvårdspersonal. 

Fler än 60 procent av sjuksköterskor som stödde  

legalisering av eutanasi arbetade inom ICU, 

andelen för barnsköterskor var 40 procent. 

Hälften av både sjuksköterskorna och läkarna 

stödde legalisering av eutanasi. Andelen 

sjuksköterskor inom ICU (73 procent) som 

stödde individens självbestämmande över sitt 

eget livsslut var högre jämfört med de andra 

grupperna.  

 

P 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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                          BILAGA B 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 


