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SAMMANFATTNING 
 
Trots att aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige visar studier att patienter i svensk sjukvård 
framför önskemål om detta till läkare. Några studier från Sverige som visar om önskemål om 
aktiv dödshjälp även framförs till sjuksköterskor har inte hittats. Däremot visar studier att 
detta är fallet i andra länder och att sjuksköterskorna upplever det svårt att veta hur de ska 
bemöta dessa önskemål. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
att få förfrågan om aktiv dödshjälp. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med sex 
kvinnliga sjuksköterskor med varierande arbetsplatser och yrkeserfarenheter. Intervjuerna 
analyserades med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Resultatet visade ur sjuksköterskornas perspektiv att lidande var orsaken till att en 
förfrågan om aktiv dödshjälp framfördes. De flesta av sjuksköterskorna var osäkra på hur de 
skulle bemöta dessa förfrågningar. De var osäkra på sitt ansvar och konsekvenserna av deras 
bemötande. De hade ändå en dialog med patienterna/anhöriga vilket de upplevde förbättrade 
vårdrelationen. Slutsatsen görs att det är patienters lidande som är orsaken till att en förfrågan 
uppkommer. För att sjuksköterskor skall känna en större trygghet i att bemöta lidandet behövs 
utbildning och handledning i hur de kan bekräfta patienters lidande och hantera sådana 
vårdsituationer.  
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INLEDNING 
 
Intresset för ämnet aktiv dödshjälp började då vi sökte artiklar som skulle beröra palliativ 
vård. Under sökningen av artiklar framkom artiklar som berörde både och. Det som främst 
väckte intresse var vårdpersonalens erfarenheter av att få förfrågningar om aktiv dödshjälp 
och hur de bemötte dessa. Trots att aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige visade en studie gjord 
av Valverius, Nilstun och Nilsson (2000) att läkare i Sverige hade fått förfrågan om aktiv 
dödshjälp. En studie gjord i Belgien visar att sjuksköterskor fick frågan om aktiv dödshjälp 
innan det legaliserades där (de Bal, Dierckx de Casterle, de Beer & Gastmans, 2005). Med 
utgångspunkt från detta väcktes vårt intresse för att undersöka svenska sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter där patienten själv och/eller anhöriga uttryckt en önskan om 
aktiv dödshjälp. I denna uppsats avser termen anhörig patientens familj.  
 

BAKGRUND 
 
Aktiv dödshjälp är idag olagligt i Sverige, men lagligt i Holland (Mendelson & Jost, 2003) 
Belgien (Verpoort, Gastmans, & Dierckx de casterlé, 2003) och Luxemburg (Mail Online, 
2008). Aktiv dödshjälp innebär att en läkare vid obotlig sjukdom medvetet utför en handling 
med avsikt att aktivt förkorta en patients liv (The world Medical Association, 2005). Aktiv 
dödshjälp är en aktiv handling som leder till en annan människas död och är därmed olagligt i 
Sverige, eftersom detta enligt den svenska brottsbalken kan räknas som mord, dråp eller 
vållande till annans död (SFS 1962:700). Det strider även mot Hälso- och sjukvårdslagen som 
anger att en människa har rätt till en god och säker vård (SFS 1982:763). En annan form av 
dödshjälp är läkarassisterat självmord. Denna form av dödshjälp innebär att en läkare 
medvetet förser en människa som har för avsikt att begå självmord med kunskap och/eller de 
medel som kräv för att begå självmord. Detta inkluderar rådgivning om dödsliga doser av 
läkemedel, att skriva ut läkemedel till eller att förse patienten med läkemedlet (The world 
Medical Association, 2005). Läkarassisterat självmord är inte förenligt med svensk 
lagstiftning då det innebär medverkan till mord (SFS 1962:700) eller förenligt med god och 
säker vård (SFS 1982:763).  
 
I Sverige kan en läkare besluta att avstå eller avsluta livsuppehållande åtgärder då det bedöms 
att människans liv inte kan räddas.  Beslutet skall stämma överens med vetenskap och 
beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 1992) Vid livets slutskede skall patienten få fortsatt 
symtomlindring och olika insatser vid fysiska, psykosociala och existentiella problem som 
kan uppkomma i samband med sjukdomen (World Health Organization, 2009).  
 
Aktuell forskning av sjuksköterskors upplevelser av att få förfrågan om aktiv dödshjälp visar 
att det var främst sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård som träffade patienter med 
önskningar om aktiv dödshjälp. De bedömde att oftast ville patienten egentligen inte dö utan 
att det var ett sätt att uttrycka sitt lidande. Sjuksköterskor som inte arbetade inom palliativ 
vård, menade att hög arbetsbelastning var orsak till att de inte hann samtala med patienten och 
svara på de existentiella funderingar som denne kunde ha. De ansåg att detta kunde leda till att 
patienterna ifrågasatte meningen med livet och därför önskade aktiv dödshjälp (de Bal, 
Dierckx de Casterle, de Beer & Gastmans, 2005). Enligt flera studier såg sjuksköterskorna 
önskemål om aktiv dödshjälp som ett rop på hjälp, vare sig önskemålet framfördes av 
patienten eller av anhöriga (de Bal et al., 2005; Volker, 2001). 
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Orsak till att önskan om aktiv dödshjälp framförs 

I Volkers (2001) studie ansåg sjuksköterskorna att patienter som önskade aktiv dödshjälp 
försökte få kontroll över sitt lidande. Då anhöriga bad om aktiv dödshjälp ville de att 
patientens lidande skulle upphöra. De hade inte ork att vänta på en naturlig död och ville 
kunna gå vidare med sina liv. I en studie av Mak och Elwyn (2005) beskrivs hur patienter som 
önskade aktiv dödshjälp kände sig som en börda för deras partner och ansåg sig orsaka denne 
lidande. De oroade sig för en framtid utan värdighet och autonomi och med outhärdlig smärta. 
Patienterna upplevde bristande förståelse för deras lidande och uttryckte därför inte sina 
behov. De var rädda för att ses som en börda och för att få bristfällig vård. De kände sig ofta 
otillräckligt informerade om sin prognos. I studien av Hudson et al. (2006) beskrivs att 
vårdpersonalen upplevde att patienterna hade existentiell oro, var deprimerade och kände 
hopplöshet. Georges et al. (2005) visar i sin studie att de patienter som begärde aktiv 
dödshjälp i större utsträckning än andra patienter hade yrsel, smärta, hosta och kräkningar. 
Vidare framgår av Georges et al. (2006) att patienter som önskade aktiv dödshjälp hade 
önskat detta redan innan de var i livets slutskede. 
 
Sjuksköterskorna uppfattade att förfrågningar om aktiv dödshjälp kunde vara direkta eller 
indirekta. Det framkom att patienter inte alltid säger att de vill ha aktiv dödshjälp, utan de kan 
säga ”varför låter du mig inte få dö” (de Bal et al., 2005). En studie av Volker (2001) visar 
hur sjuksköterskor kunde bli ombedda av patienters anhöriga om att t.ex. öka patienters 
morfindos eller att ge patienten läkemedel med avsikt att förkorta dennes liv. Detta kunde 
sjuksköterskor bemöta med att förklara att de inte kunde ge aktiv dödshjälp, utan att de gjorde 
sitt bästa att för lindra patientens smärta. 
  
Sjuksköterskans upplevelser av att få förfrågan om aktiv dödshjälp 

Förfrågningen om aktiv dödshjälp kom som en chock för många sjuksköterskor (de Bal et al., 
2005; Volker, 2001) och väckte en rädsla hos dem (de Bal, Gastmans, & Dierckx de Casterle, 
2008). I en belgisk studie av de Bal et al. (2005) framkom att frågor om aktiv dödshjälp 
väckte ångest hos sjuksköterskorna då de inte visste hur de skulle reagera på önskemålet. 
Många sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i samband med att de fick en förfrågan om aktiv 
dödshjälp, då de var osäkra på om patienten verkligen ville dö eller om det var ett rop på 
hjälp. Sjuksköterskorna upplevde det också betungande att de inte fullt ut kunde förstå 
patientens önskan, tankar och känslor i samband med att önskan om aktiv dödshjälp 
framfördes. Sjuksköterskorna som var för aktiv dödshjälp kände en maktlöshet eftersom de 
inte kunde tillgodose patientens önskan, då aktiv dödshjälp fortfarande var förbjudet i Belgien 
då studien genomfördes. Sjuksköterskorna kände frustration när läkarna enbart ville bota och 
ignorerade behovet av palliativ vård. Detta ledde till att vissa av sjuksköterskor hade 
svårigheter att diskutera patientens behandling med behandlande läkare.  
 
Forskningen visar även att förfrågningar kunde väcka skuldkänslor hos sjuksköterskorna. 
Många kände att de hade misslyckats med att tillgodose patientens behov av vård då patienten 
framförde önskan om aktiv dödshjälp. Detta kunde få sjuksköterskorna att känna sig olyckliga 
och även gråta (Ibid.).  
 
Sjuksköterskor kunde uppleva att önskan om aktiv dödshjälp gjorde att de kom i konflikt 
mellan olika värderingar. Sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård ansåg att aktiv 
dödshjälp stred mot principerna för palliativ vård (Ibid.). Sjuksköterskorna ville å ena sidan 
tillmötesgå patientens önskan om aktiv dödshjälp och å andra sidan upprätthålla de 
värderingar som rådde inom yrket (Volker, 2001). De försökte hitta ett svar som var 
respektfullt, moraliskt och som stämde överens med lagen (de Bal et al., 2008). Enligt de Bal 
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et al. (2005) upplevde sjuksköterskor som var emot aktiv dödshjälp det betungande att få en 
förfrågan då det stred emot deras moraliska syn och de försökte därför hitta andra lösningar. 
de Bal et al. (2008) fann i sina studier att sjuksköterskor undvek att diskutera patienternas 
önskemål pga. rädsla för sanktioner mot den egna professionen och oro för rättsliga 
konsekvenser. Det framkommer inte vilka sanktioner de oroade sig för. 
 
Vidare beskriver de Bal et al. (2008) att sjuksköterskorna upplevde det känslomässigt viktigt 
att få diskutera förfrågningar om aktiv dödshjälp med andra i vårdlaget, samt läkare och 
avdelningschef.  
 
Studien av de Bal et al. (2005) visar att vissa sjuksköterskor upplevde att patienten hade valt 
att anförtro sig till just dem. De såg det som sin plikt att ta förfrågningen på allvar och bemöta 
den. Sjuksköterskorna såg förfrågningen som en bekräftelse på att de hade gett patienten god 
vård och att de därmed hade lyckats med sitt arbete. Gemensamt för dessa sjuksköterskor var 
att de hade en god förmåga att prata öppet med patienten om dennes önskan och känslor.  
 
Sjuksköterskor inom palliativ vård upplevde det inte problematiskt att diskutera förfrågan 
med läkare. De ansåg att en önskan om aktiv dödshjälp oftast var ett uttryckt för andra behov. 
De upplevde att de hade lärt sig att bemöta sådana situationer, vilket innebar att samtala med 
patienten om önskemålet och utforska bakomliggande orsaker (Ibid.).  
 
Hur hanterade sjuksköterskorna förfrågan om aktiv dödshjälp 
Forskningen av de Bal et al. (2005) visade även att sjuksköterskor som fick förfrågan om 
aktiv dödshjälp valde att lyssna på patienten och försökte vara observerande för att kunna 
tolka de bakomliggande orsakerna. Vissa sjuksköterskor valde att konfrontera patientens 
förfrågning eller ge sin egen åsikt om aktiv dödshjälp. Sjuksköterskorna informerade ofta sina 
kollegor om framkomna förfrågningar t.ex. på ronden. Vissa dokumenterade även att de hade 
fått en förfrågan om aktiv dödshjälp. På de avdelningar där förfrågningarna diskuterades 
ordinerade läkarna i samråd med sjuksköterskorna åtgärder för att lindra patienters symtom. 
På de avdelningar där patienternas förfrågningar inte diskuterades gav några ytterligare 
omvårdnadsåtgärder utöver dem patienterna redan hade.  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Uppsatsen bygger på begreppen livsvärld och vårdrelation som teoretisk referensram. Det är 
genom livsvärlden som vi känner och tänker, söker livsinnehåll och mening. Livsvärlden 
omfattar en människas erfarenheter och upplevelser, samt betonar människans 
vardagsverklighet. Livsvärlden omfattar människans inre värld eller hennes omgivning, samt 
relationen mellan dessa. Som människor kan vi inte komma ifrån vår livsvärld eftersom den 
utgör vår kontakt till oss själva och till världen. Livsvärldsperspektivet innebär en förmåga att 
kunna se, förstå, beskriva och analysera hur människor upplever världen eller delar av den 
utan att förändra den (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Sjuksköterskan har en nära relation till patienter och anhöriga. En förfråga om aktiv dödshjälp 
kommer därmed att ha en inverkan både på sjuksköterskans och på patientens/den anhöriges 
livsvärld. Eftersom livsvärlden omfattar människans inre värld och den relation människan 
har med sin omgivning, omfattar det även den relation sjuksköterskan har med 
patient/anhöriga, dvs. vårdrelationen.   
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I Dahlberg et al. (2003) beskrivs att vårdrelationen påverkas av sjuksköterskans förmåga att se 
patienten som en levd och subjektiv kropp. För att sjuksköterskan ska kunna se detta måste 
det finns en mänsklig relation mellan denne och patienten. Som professionell vårdare krävs 
reflektion över tyst kunskap dvs. att vårdaren reflekterar över varför denne gör som den gör. I 
denna studie skulle det kunna innebära en reflektion över hur jag som sjuksköterska ska förstå 
en förfrågan om dödshjälp och hur jag ska hantera den för att minimera lidande och främja 
välbefinnande för patienten. Vårdrelationen utgör grunden till vårdlidande och sjuksköterskan 
bär ansvaret för att förhindra detta. Sjuksköterskan ansvarar även för att vårdrelationen ska 
upplevas som positiv. En vårdande relation bör därför finnas mellan vårdare och patient 
eftersom sjuksköterskan ska lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande. Wiklund 
(2003) beskriver att den vårdande relationen ska ge utrymme för patienterna att uttrycka sina 
behov, begär och problem. Därför är en god vårdrelation viktig för att patienter ska våga 
uttrycka sina behov. 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Eftersom forskning visar att sjuksköterskor i andra länder får förfrågan om aktiv dödshjälp 
från patienter och anhöriga bör detta även förekomma i Sverige, även om vi inte funnit några 
studier som visar detta. Om en patient/anhörig ber om aktiv dödshjälp anser vi att det handlar 
om att uttrycka ett behov. Genom att sjuksköterskan har en vårdande relation till 
patienter/anhöriga, kan de bakom liggande orsakerna till det uttryckta behovet framkomma 
och kan därmed bemötas. Men för att kunna uttala oss om detta krävs mer kunskaper om 
området. Det anses därför vara angeläget att lyfta fram de erfarenheter som sjuksköterskor i 
Sverige har av att bli tillfrågade om aktiv dödshjälp. Med utgångspunkt från detta 
formulerades följande frågeställningar. 
 

 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
– I vilka situationer ber patient/anhörig om aktiv dödshjälp? 
– Hur hanterar sjuksköterskor förfrågan om aktiv dödshjälp? 
– Upplever sjuksköterskorna att vårdrelationen påverkas av förfrågan om aktiv dödshjälp?  

 I så fall på vilket sätt?    
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att få förfrågan om aktiv 
dödshjälp från patienter och/eller anhöriga. 
 

METOD  
 
Då författarna inte har hittat någon forskning om svenska sjuksköterskors upplevelser av att få 
en förfrågan om aktiv dödshjälp, har författarna valt att göra en intervjustudie med kvalitativ 
ansats. Enligt Dahlberg (1997) är kvalitativa intervjuer ett sätt att möta en människas 
livsvärld. Kvalitativ ansats användes för att beskriva individens syn på ett fenomen (Friberg, 
2003), målet med kvalitativa intervjuer är att förstå människans livsvärld och fördjupa sig i ett 
fenomen (Patel & Davisson, 2003). För att lyckas med detta krävs en öppenhet inför det 
fenomen som skall undersökas (Dahlberg et al., 2003).  
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Genom kvalitativ ansats kan människors uppfattningar och upplevelser förklaras och en 
djupare förståelse uppnås. Målet är att upptäcka mönster och kännetecken i det som 
framkommer. Utgångspunkten är en holistisk syn, vilket innebär att människan ses som en 
odelbar enhet (Willman, Stoltz & Batshevani, 2006).  
 

Urval 
Resultatet bygger på intervjuer med sex kvinnliga sjuksköterskor. Av dessa arbetade två inom 
öppenvård och fyra inom sluten vård. Inom öppenvård arbetade en sjuksköterska inom öppen 
psykiatri och en inom landstingets rådgivningsteam som fungerar som konsultteam åt 
kommunens hemsjukvård. Av de fyra som arbetade inom sluten vård arbetade två på 
medicinavdelning varav en på en medicinavdelning med palliativ inriktning. En arbetade 
inom smärtenheten och en inom sluten psykiatrisk vård. Yrkeserfarenheten varierade mellan 
åtta månader och 32 år.  
 
För att få svar på våra frågeställningar har vi enligt Polit och Beck (2006) funderat över vilka 
som är mest lämpliga som informanter. Detta låg till grund för de inklusionkriterier som 
valdes. För att resultatet skulle spegla hur sjuksköterskor i olika vårdsammanhang upplever en 
förfrågan om aktiv dödshjälp ville vi intervjua sjuksköterskor som arbetar inom olika 
vårdområden. Ett annat inklusionskriterium var att sjuksköterskorna skulle ha varit med om 
minst en situation där en patient och/eller anhörig direkt eller indirekt uttryckt en önskan om 
aktiv dödshjälp.  
 
Datainsamling 

Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera informanter. Detta innebar att vi kontaktade 
sjuksköterskor som vi kände till eller som vår handledare hade kännedom om. Det var 
sjuksköterskor som vi inte hade någon privat relation till. Samtliga informanter kontaktades 
via e-post där det medföljde ett informationsbrev (se bilaga 1). 
 
Som hjälp i genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2). Enligt 
Polit och Beck (2006) utgör en intervjuguide ett stöd under intervjun för att påminna om alla 
de områden som intervjun ska beröra. Författarna gjorde en pilotintervju för testa om frågorna 
i intervjuguiden var tydliga för informanterna och gav svar som motsvarade syftet med 
studien. Då pilot intervjun föll väl ut gjordes inga ändringar av guiden.  Ett annat syfte med 
pilotintervju var att studera författarnas intervjuteknik. Pilotstudien inkluderades i studien då 
den ansågs ge tillfredställande svar i relation till studiens syfte. Kvale (1997) poängterar att 
intervjuaren själv utgör verktyget och det enda sättet att bli bra på att intervjua är att själv 
genomföra intervjuer. Eftersom pilotintervjun bandades kunde författarna genom att lyssna på 
bandet identifiera styrkor och svagheter i intervjutekniken. Framförallt tydliggjordes behovet 
av att ställa följdfrågor. För att ytterligare utveckla intervjutekniken har författarna efter varje 
intervju lyssnat igenom banden och kritiskt granskat intervjutekniken. Ett tredje syfte med 
pilotintervjun var att författarna skulle känna sig mer trygga i intervju situationen. Vilket 
enligt Kvale (1997) stärker självförtroende och bidrar till att skapa ett tryggt och stimulerande 
samspel mellan intervjuaren och informanten.  
 
Informanterna fick välja plats för intervju för att de skulle kunna välja en plats som de kände 
sig trygga med. Intervjuerna hölls dels på informanternas arbetsplatser och dels i egna det 
hemmet. Under intervjun fick informanterna ta del av frågeguiden då detta enligt Thomson 
(2002) ökar känslan av delaktighet hos informanten samt även skapar en trygghet då 
informanten vet vad intervjun kommer att beröra.  
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Båda författarna deltog under samtliga intervjuer. Thomson (2002) framhåller att fördelen 
med att vara två som intervjuar är att båda kan tolka och förstå det som framkommer i 
intervjun. En nackdel kan vara att intervjuarna avbryter varandras tankekedjor genom att en 
ställer en ny fråga då den andre hade tänkt ställa en följdfråga. För att undvika detta hade 
författarna ögonkontakt med varandra då informanten pratat klart. Detta för att ”läsa av” om 
den andre tänkt ställa en följdfråga, dvs. det gavs en medveten tystnad mellan det att de 
förutbestämda frågorna ställdes.  Den ena av intervjuarna ställde intervjufrågorna medan den 
andre ställde följdfrågorna.  
 
Följdfrågor användes för att få en djupare förståelse av informantens upplevelser och 
erfarenheter. Följdfrågor användes också för försäkra oss om att vi förstått svaren på ett 
korrekt sätt. Exempel på följdfrågor var ”vill du berätta mera?” eller ”hur menar du?”.  
 
Intervjuerna varade mellan 14 och 45 minuter (m 27, md 28,5). För att kunna fokusera på 
informanternas svar och inte på att skriva ner svaren bandades intervjuerna. Det bidrog också 
till att risken för att viktig information skulle förloras minskades. Intervjuerna skrevs sedan ut 
ordagrant inför analysen.  
 
Dataanalys   
Författarna har använt en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Analysmodellen innebär att analysen följer olika steg som slutligen leder till ett 
resultat. Analysen inleddes med att texten lästes igenom ett antal gånger för att få ett 
helhetsintryck av innehållet i intervjuerna. Därefter identifierades och markerades de utsagor i 
intervju texten som motsvarade syftet med studien, vilka benämns meningsbärande enheter. 
Meningsenheterna kondenserades dvs. kortades ned utan att innebörden av dessa ändrades. 
Detta gjordes för att få fram det väsentliga i de meningsbärande enheterna och en hanterbar 
mängd text. Genom de kondenserade meningsenheterna framkom kärnan i innehållet som 
uttrycktes som koder, vilket beskrevs med ett eller flera ord.  Kodernas jämfördes utifrån 
likheter och skillnader analyserades för att se ett mönster i hur dessa förhöll sig till varandra, 
koder med likartat innehåll fördes samman till subkategorier. Dessa fördes sedan på samma 
sätt samman till huvudkategorier.  
 
Analysen avslutades med att intervjuerna lästes i sin helhet igen. Avsikten var att försäkra att 
delarna i den ursprungliga helheten fortfarande utgjorde en del av den nya helheten.  
 
Förförståelse innebär att det finns förkunskaper om något för att kunna förstå det. Detta kan 
medföra att t.ex. förutfattade meningar begränsar öppenheten för det som skall studeras 
(Dahlberg, 1997). För att i så stor utsträckning som möjligt ha ett öppet förhållningssätt under 
analysen, har författarna ifrågasatt den egna och varandras förståelse genom att ha en kritisk 
och problematiserande hållning. Därmed har författarna ”tvingats” att bli medvetna om vad 
som ligger bakom egna tankar och resonemang. Författarna analyserade de olika stegen i 
analysen var för sig och träffades efter varje steg för att gemensamt reflektera över och 
jämföra det som framkommit vid aktuellt analyssteg, för att på så sätt främja öppenheten och 
minska risken för att förförståelsen påverkar analysen och resultatet.  
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Tabell 1. Exempel på hur innehållanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har tillämpas 
i denna studie. 
Meningsbärande 
enhet 
 

Kondencerad 
meningsenhet 

Koder Subkategorier Kategorier 

Jag valde alltså 
och lyssna ut så 
mycket som 
möjligt äh och 
så att de fick ur 
sig allt det här 
på något vis de 
öste ur sig 
egentligen sin 
ångest  
 

Jag lyssnade så 
de kunde prata 
ut om sin ångest  
 
 

Lyssnar för att 
lindra ångest 
 
 
 

Omvårdnads-
åtgärder för att 
lindra lidandet i 
den direkta 
situationen  
 

Sjuksköter-
skornas 
omvårdnads-
åtgärder när 
önskemål om 
aktiv dödshjälp 
framförts  

jag tror att det 
egentligen är en 
försvinnande 
liten del tror jag 
som egentligen 
vill ha dödshjälp 
utan det handlar 
om mer ett rop 
på hjälp 
 

jag tror endast 
en liten del vill 
ha dödshjälp 
utan det handlar 
om ett rop på 
hjälp 
 

Rop på hjälp 
 

Lidande Orsak till att 
önskan om 
dödshjälp 
framförs 

när man satt där 
och såg hur hon 
mådde så kände 
man en 
sorgsenhet visst 
man kände man 
ville gråta med 
henne äh och 
man kände att 
man så långt det 
bara gick vill 
lindra all de här 
symtomen 

kände en 
sorgsenhet över 
hur hon mådde 
och ville gråta 
med henne och 
lindra hennes 
symtom 

Sorgsenhet och 
empati 
 

Sjuksköterskans 
upplevelse få en 
förfrågan om 
medverka till 
aktiv dödshjälp  
 

Förfrågan om 
aktiv dödshjälp 
 

 
Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen måste all forskning vila på en god vetenskaplig grund. Den 
ska ha ett syfte vars värde skall ställas mot de risker och obehag den kan medföra deltagarna. 
Detta innebär bland annat att respektera individens autonomi och integritet vilket uppnås 
genom informerat samtycke och konfidentialitet (World Medical Association declaration of 
Helsinki, 2009). För att uppnå kraven om autonomi och integritet har informanterna fått 
skriftlig information genom ett brev (se bilaga 1) som skickades ut i samband med förfrågan 
om deltagande i studien. Av brevet framgår vad materialet skulle användas till, hur 
intervjuerna skulle gå till, att deltagandet var frivilligt och att informanten hade rätt att avbryta 
intervjun när hon ville. De informerades även om att resultatet skulle redovisas på ett sådant 
sätt att deltagarnas identiteter enbart var känt för författarna och deras handledare samt hur 
materialet skulle förvaras under studiens gång och att allt material skulle förstöras när 
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uppsatsen var godkänd. Namn och telefonnummer till författarna och handledare lämnades i 
brevet så att informanterna kunde återkomma med frågor om något var oklart. Informanterna 
har inför intervjun undertecknat informerat samtycke. Innan intervjun började fanns tillfälle 
för förtydligande och frågor. 
 
Det är svårt att förutse alla risker som eventuellt kan uppstå vid en intervju. Det ansågs vara 
angeläget att sträva efter att minimera dessa. Det har beaktats att det kan vara känsligt att bli 
intervjuad om aktiv dödshjälp då det eventuellt kan väcka svåra minnen. Om en sådan 
situation hade uppstått var vi förberedda på att fråga informanten om denne önskade avbryta 
intervjun. Samt erbjuda informanten vårt stöd i situationen genom att lyssna och samtala, 
informanten skulle även ges möjligheten att ta kontakt med oss igen längre fram om denne om 
så önskade. Då samtliga informanter är representerade i resultatet har citaten inte numrerats 
t.ex. informant 1. Detta har valts för att säkerställa informanternas integritet. 
 

RESULTAT 
 
Ur analysen framkom följande fyra huvudkategorier: Förfrågan om aktiv dödshjälp; Lidande 

som orsak till önskan om aktiv dödshjälp; Sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder när 

önskemål om aktiv dödshjälp framförts och Vårdrelationen.  
 
Några av citaten i resultatet har ändrats så att dess innehåll lättare kan förstås, detta utan att 
innebörden i citaten har ändrats. Det förekommer dubbla snedstreck i citaten ( // ) som innebär 
att partier av dessa har borttagits då de inte har utgjort någon relevans för dess innehåll.  
 
Förfrågan om aktiv dödshjälp 

Förfrågningar om aktiv dödshjälp gjordes enligt sjuksköterskorna av både patienter och 
anhöriga. Av resultatet framgår att förfrågningarna var direkta eller indirekta.  
 
Direkt förfrågan 

Patienternas förfrågan om aktiv dödshjälp var oftast direkta. En direkt förfrågan kunde handla 
om önskemål om vilka åtgärder sjuksköterskan skulle göra t.ex. att patienten bad 
sjuksköterskan om att ge en injektion så denne kunde dö. Förfrågan kunde även innehålla hot 
om vad som skulle hända om inte önskemålet tillgodosågs. En sjuksköterska berättade att hon 
fick en direkt förfrågan av en anhörig som bad om aktiv dödshjälp, vilket patienten också 
önskade. Den anhöriga sa att patienten inte ville leva längre och om sjukvården inte kunde 
hjälpa dem med aktiv dödshjälp skulle de ta saken i egna händer 
 

Indirekt förfrågan 

En patient eller anhörig sa inte alltid rakt ut att de vill ha aktiv dödshjälp. Av 
sjuksköterskornas berättelser framgår att anhörigas förfrågningar oftare var indirekta.  De 
anhöriga bad t.ex. sjuksköterskorna om att öka patientens morfindos utan att berätta det för 
läkaren. De kunde även be sjuksköterskorna om hjälp för att underförstått förkorta patientens 
liv: ”Jag har varit med om att anhöriga har // sagt // kan du inte öka droppet och då mer än 

vad situationen kräver alltså för att korta livet. ” 
 
Sjuksköterskans upplevelse av att få en förfrågan om att medverka till aktiv dödshjälp  

Sjuksköterskorna upplevde främst att förfrågan om aktiv dödshjälp var svår att hantera.  
Frågan väckte en osäkerhet då de inte visste hur de skulle bemöta patienter och anhöriga. De 
upplevde att de hade bristande erfarenheter av hur de skulle hantera en förfrågan om aktiv 
dödshjälp eftersom de inte var vana att prata med någon om att de ville dö. De kände sig 
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utsatta i situationen eftersom ingen kollega fanns i närheten som kunde hjälpa dem att hantera 
situationen. Sjuksköterskorna kunde även uppleva det chockartat att bli ombedd av en anhörig 
att aktivt bidra till att förkorta patientens liv, då de ansåg att sjukvårdens uppgift var att ge bra 
symtomlindring vilket de ansåg att patienten fick: ”Det var chockartat att uppleva att någon 

sa // kan du inte köra på droppet så att det går fortare”. Förfrågan väckte sorg, empati, men 
även frustration särskilt i situationer då sjuksköterskan inte kunde samtala med patienten utan 
anhörigas närvaro. Bemötandet försvårades också av att sjuksköterskorna ibland upplevde att 
de hade svårt att sätta sin in i patientens situation då denne inte var döende och ändå önskade 
aktiv dödshjälp. Eftersom de inte kände sig säkra på sjuksköterskans ansvarsområde oroade 
de sig också för juridiska och sociala konsekvenser, samt hur patienten skulle reagera när de 
deras önskan inte uppfylldes. De oroade sig för att patienter/anhöriga skulle ta saken i egna 
händer. Efteråt kände sig sjuksköterskorna utmattade: ”Fast man inte hade den nära 

relationen så var man ganska utmattad själv när man åkte därifrån i början.” 
 
En sjuksköterska upplevde förfrågan som något positivt. Hon såg den som ett tillfälle att 
lindra patientens lidande och upplevde frågan som ett tecken på förtroende: ”Att bli tillfrågad 

// en sådan sak det kändes inte obehagligt på något sätt utan jag kände det mer som att han 

hade ett väldigt förtroende för mig.” 

 
Lidande som orsak till önskan om aktiv dödshjälp  
Ur analyserna framkom att sjuksköterskorna upplevde att patientens och/eller anhörigas 
önskan om aktiv dödshjälp i grunden handlade om ett lidande pga. att livssituationen drastiskt 
förändrats.  
 
Orsaker till patientens önskan om dödshjälp 

Den mest framträdande förändringen i patienternas liv var enligt sjuksköterskorna att 
livssituationen förändrades pga. sjukdomslidande. Sjukdomslidandet innebar symtom 
och/eller biverkningar av behandling till följd av somatisk eller psykisk sjukdom. 
Sjuksköterskorna beskrev att patienterna upplevde lidandet outhärdligt och därmed upplevdes 
även livet som meningslöst: ”Han ville absolut dö och det var bara ont, ont, ont och ångest 

det var // det enda han såg”. Till exempel beskrevs att biverkningarna av 
cytostatikabehandling innebar att en patients möjlighet att bli förälder hade minskat och att 
patienten därför drabbats av en depression. Symtomen och biverkningarna gav enligt 
sjuksköterskan patienterna en stark längtan efter att få dö.  
 
Av resultatet framkom också att önskan om dödshjälp, enligt sjuksköterskorna, kom från 
patienter som inte var döende men vars förutsättningar i livet hade ändrats så att patienterna 
inte längre kunde göra det som tidigare gett dem livskvalitet och välbefinnande. Det kunde 
bero på symtom som orkeslöshet, smärtor, nedsatt rörelseförmåga, andningssvårigheter, 
trötthet eller biverkningar tillföljd av behandling.  
 
Andra förändringar i livssituationen som enligt sjuksköterskorna ledde till lidande för 
patienterna var förlusten av autonomi. Om patienten var sängbunden eller av andra 
anledningar var beroende av andra menade sjuksköterskorna att det kunde bidra till att 
patienten inte kände något människovärde. Informanterna beskrev även upplevelser av 
ensamhet som en trolig orsak till lidande och önskan om dödshjälp. En sjuksköterska 
beskriver t.ex. att en patient med psykisk sjukdom bad om aktiv dödshjälp då denne enligt 
sjuksköterskan upplevde ett lidande pga. att han kände ett utanförskap och ensamhet.  
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Han berättade ju då om sin schizofreni att det var det att vara annorlunda mot andra 

att känna sig utanför, han kände att han inte var i samma verklighet som jag och det 

var jätte plågsamt sa han, ”jag är annorlunda och folk tittar på mig. 

 
Det framkom också i en av sjuksköterskornas berättelser att brister i vårdrelationen kunde 
leda till att patienten önskade aktiv dödshjälp. Om sjuksköterskorna misslyckas med att ge 
patienten en god vård kunde det innebära att sjuksköterskorna ansåg att det var patientens fel. 
Detta kan enligt sjuksköterskan leda till att patienten kände skuld och upplevde sig övergiven 
av vården.  

 
Men så är det dessvärre inte så ofta kanske, och då går det ofta över till att det är 

patientens fel på något konstigt vis och då stackars patienten blir ännu mer belastad 

då när vi inte ens finns där för dem och då kan det verkligen uppstå en önskan om en 

dödshjälp. 

 
Orsaker till anhörigas önskan om dödshjälp 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att den bakomliggande orsaken till patienters 
och anhörigas önskan om dödshjälp delvis var likartade. Enligt informanterna var det 
sjukdomslidandet som även för anhöriga var orsak till att de upplevde patienternas lidande 
som outhärdligt. I likhet med patienterna framförde även anhöriga önskemål om aktiv 
dödshjälp i situationer där patienten inte var döende men där de anhöriga menade att 
patientens liv hade förlorat sin mening. Sjuksköterskorna upplevde också att en 
bakomliggande orsak till önskan om aktiv dödshjälp från anhöriga var att lindra sitt eget 
lidande då de inte orkade se sina kära lida. Sjuksköterskorna beskrev hur anhöriga upplevde 
det som plågsamt, meningslöst och de ville att patientens liv skulle kortas så att ett 
meningslöst lidandet skulle få ett slut: ”Som jag minns så tyckte dem väl varför göra ett 

lidande längre när vi ändå vet att hon måste dö.”  

 
Sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder när önskemål om aktiv dödshjälp framförts 

Informanterna beskrev att önskemål om aktiv dödshjälp alltid ledde till att 
omvårdnadsåtgärder genomfördes i själva situationen men däremot inte alltid till mer 
långsiktiga åtgärder. Omvårdnadsåtgärderna riktades mot både patienter och anhöriga. När det 
gäller dokumentation vid situationer då patienten och/eller anhöriga framfört önskemål om 
aktiv dödshjälp hanterades olika av sjuksköterskorna. En del dokumenterade inte att önskemål 
framförts och de som dokumenterade att önskemål framförts gjort det mer eller mindre 
tydligt.  
 
Omvårdnadsåtgärder för att lindra lidandet i den direkta situationen  

Då sjuksköterskorna fick en förfrågan om aktiv dödshjälp berättade samtliga informanter att 
de stannade kvar i situationen. De lyssnade, observerade och samtalade med patienten 
och/eller den anhörige för att samla in tillräckligt med data för att kunna analysera de 
bakomliggande orsakerna. De kunde då tillsammans komma överens om omvårdnadsåtgärder 
som kunde ge patienten lindring i lidandet och ökad livskvalitet.  
 
”Vad kan jag hjälpa dig med för att lindra ditt lidande och vi kom ju fram till vissa saker.” 

 
Sjuksköterskorna använde också samtal för att dämpa patientens oro och lindra lidandet. Då 
anhöriga framförde en önskan om aktiv dödshjälp gav sjuksköterskorna dem bekräftelse 
genom att säga sig ha förståelse för deras känslor. Sjuksköterskorna försökte även ge den 
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anhörige tröst och hopp genom att försäkra att sjukvården gjorde allt för att lindra patientens 
lidande den sista tiden.  
 
Det var också viktigt för sjuksköterskorna att beskriva för patienterna och anhöriga vilka 
åtgärder sjuksköterskorna utifrån eget ansvar kunde genomföra och vad som var juridiskt 
möjligt att utföra när det gäller aktiva åtgärder för att förkorta patientens liv, t.ex. att de som 
sjuksköterskor inte kunde ta beslut om att ge mer medicin. Andra berättade att de på förfrågan 
om aktiv dödshjälp sa ett direkt nej och motiverade detta med att de tillsammans med 
vårdlaget har i uppgift att lindra symtomen och inget annat.  
 
Det var inte alltid sjuksköterskan lyckades med åtgärderna. En sjuksköterska beskrev en 
situation där patienten nekades mer läkemedel eftersom det skulle överskrida ordinationen.  
Trots sjuksköterskans försök att motivera varför det var viktigt att inte överskrida 
ordinationen försökte patienten att lämna avdelningen. Sjuksköterskan valde då att fysiskt 
hindra patienten från att lämna avdelningen då hon var osäker på var gränsen för hennes 
ansvar gick, samt oro för att patienten skulle ta sitt liv.   
 
Omvårdnadsåtgärder för att lindra lidandet genom att främja vårdkontinuitet och 

samordning  

Ibland krävdes omvårdnadsåtgärder som syftade till att samordna insatser då patienten hade 
stora omvårdnadsbehov. Detta innebar t.ex. att se till att personal i hemsjukvården hade 
tillräcklig kompetens för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov och att personal med 
denna kompetens fanns tillgänglig hela dygnet. Sjuksköterskornas uppfattning var att 
anhöriga fick avlastning genom att utbildad personal tog hand om patienten, vilket bidrog till 
att anhörigas lidande lindrades. Ett annat sätt att avlasta anhöriga var att sjuksköterskan såg 
till att de anhöriga blev sjukskrivna av en läkare, om sjuksköterskan bedömde det som 
nödvändigt för att orka.  
 
För att främja vårdkontinuiteten introducerades ny personal tillsammans med personal som de 
anhöriga och patienten redan kände. Andra åtgärder för att främja vårdkontinuiteten var att 
antal personer som vårdade patienten minimerades enligt patientens och anhörigas önskan.  
 
Sjuksköterskorna berättade att de diskuterade med läkaren vad som framkommit i 
sjuksköterskornas samtal med patienter och anhöriga gällande förfrågningar om aktiv 
dödshjälp.  Detta kunde bidra till att medicinska åtgärder insattes. Dessa åtgärder kunde 
innebära att patienten fick läkemedel mot smärta och ångest för att dämpa dessa symtom. En 
sjuksköterska berättade om en patient som hade cancer som medförde svåra smärtor. 
Patienten hade inte förmåga att föra sin egen talan. De anhöriga ville enligt sjuksköterskan att 
patienten skulle få obegränsat med morfin och lugnande medicin så att denne fick somna in. 
Något som efter diskussion med andra sjuksköterskor och läkare ledde till ett beslut om att 
patienten skulle få mer morfin och lugnande medicin så denne till största delen kunde sova för 
att inte lida.  
 
Att avstå från ytterligare omvårdnadsåtgärder  

Förutom de omvårdnadsåtgärder som redan genomförts i den direkta vård situationen dvs. att 
samtala och lyssna, genomfördes inte alltid ytterligare omvårdnadsåtgärder. En anledning till 
detta var att sjuksköterskan bedömde att patienten redan hade optimal omvårdnad. Andra skäl 
som framfördes var att patienten redan hade fått sin dygnsordination av vid behovsmedicin 
och att sjuksköterskan därför inte kunde ge mer läkemedel. Ytterligare en anledning som 
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beskrevs var att sjuksköterskorna trodde sig veta att läkaren inte skulle tillgodose patientens 
önskan om mer läkemedel och därför valde att inte diskutera patientens situation med läkaren. 
 

Det visste jag redan om från början att han inte skulle få någon mer medicin för han 

hade sin vid behovsordination den var liksom full // för den dagen.  

 
Dokumentation 

Av resultatet framgår att förfrågan om aktiv dödshjälp inte alltid dokumenterades i 
omvårdnadsjournalen. När det dokumenterades var det inte heller alltid så tydligt att en 
förfrågan om aktiv dödshjälp framförts. Det kunde bero på att sjuksköterskan valt att 
dokumentera i journalen på ställen som personal utanför vårdavdelningen inte hade tillgång 
till eller att sjuksköterskan i dokumentationen skrev mer övergripande att existentiella samtal 
genomförts. Detta kan t.ex. beskrivas som att de hade haft existentiellt samtal om anhörigas 
upplevelser av att se någon i deras närhet plågas.  

 
Jag tror att jag mer har dokumenterat det som att vi har haft existentiella samtal med 

anhöriga // och kanske inte exakt vad vi har pratat om utan att det är svårt för dem 

och så, men inte att // anhöriga har frågat om vi kan ge aktiv dödshjälp. 
 
De sjuksköterskor som tydligt dokumenterat i journalen att förfrågan framförts gjorde det 
genom text som beskriva att de haft ett existentiellt samtal i samband med att patienten 
och/eller anhöriga hade uttryckt en önskan om aktiv dödshjälp.  
 
Sjuksköterskorna angav olika anledningar till att de valde att dokumentera en förfrågan om 
aktiv dödshjälp. En del såg det som en självklarhet att detta var väsentligt för vården och 
därför ska dokumenteras. Andra anledningar som framkommer var att dokumentationen 
gjordes för att ”ha ryggen fri” och för att det var tungt att vara ensam om att veta att den 
önskan fanns.  
 

För när man får en sådan fråga så går man och bär på det själv det fungerar inte 

riktigt tycker inte jag //, jag har gjort så att jag har dokumenterat det någonstans i 

datorjournalen. 

 

Vårdrelationen 
Sjuksköterskorna hade olika upplevelser av hur vårdrelationen påverkades av 
patienters/anhörigas önskan om aktiv dödshjälp. De sjuksköterskorna som ansåg sig ha fått en 
vårdrelation med patienten upplevde att den blev bättre efter att patienten eller den anhörige 
hade frågat om aktiv dödshjälp.  
 
De kände en ökad trygghet i situationen genom att patienten/anhöriga och sjuksköterskan fick 
mer tillit till varandra och att patienten och/eller anhöriga respekterade att sjuksköterskan inte 
kunde medverka till aktiv dödshjälp. Sjuksköterskorna upplevde också en ökad gemenskap 
med patienten och anhöriga efter samtalet vilket bidrog till att de även kunde samtala om 
annat än patientens tillstånd. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att få förfrågan om aktiv 
dödshjälp från patienter och/eller anhöriga. Resultatet visade ur sjuksköterskornas perspektiv 
att lidande var orsaken till att en förfrågan om aktiv dödshjälp framfördes. De flesta 
sjuksköterskor var osäkra på hur de skulle bemöta förfrågningarna. De var osäkra på sitt 
ansvar och konsekvenserna av deras bemötande. De hade ändå en dialog med 
patienterna/anhöriga, vilket de upplevde förbättrade vårdrelationen. Därmed anses syftet med 
studien vara uppnått. 
 
Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att få förfrågan om aktiv 
dödshjälp. Vi hittade inga svenska studier inom detta område. De studier vi fann var till 
största delen baserade på intervjuer av sjuksköterskor från länder där aktiv dödshjälp är 
tillåtet. Litteraturstudie som metod upplevdes därför inte som mest lämplig. Eftersom syftet 
var att beskriva erfarenheter bedömde vi att en intervjustudie med kvalitativ ansats var det 
bästa metodvalet för att uppnå studiens syfte. 
 
Ett bekvämlighets urval användes för att rekrytera informanter. Därmed rekryterades endast 
informanter som hade kunskaper om det fenomen som studien skulle beskriva. Syftet med 
inklusionskriterierna var att få ett resultat som skulle spegla erfarenheter från sjuksköterskor i 
olika vård sammanhang eftersom vi ville få en bred erfarenhetsbas för att få fram likheter och 
olikheter som fanns i sjuksköterskornas erfarenheter.  
 
Då informanterna tillfrågades om deltagande i studien medföljde ett informationsbrev (se 
bilaga 1). Informationsbrevet förtydligades efter det att en av informanterna inte hade 
uppfattat att denne själv skulle ha upplevt en situation där en patient/anhörig bad om aktiv 
dödshjälp. Intervjun visade sig dock vara användbar då den till viss del innehöll upplevelser 
som utgick ifrån konkreta situationer som informanten upplevt. De intervjuer som redan var 
genomförda hade vi muntligen försäkrat oss att informanten hade uppfattat studiens syfte och 
vad som väntades av dem.  Då alla inte gav svar på huruvida det fanns intresse av att deltaga, 
skickades ytterligare e-post till nya informanter som mottog det ändrade informationsbrevet.  
 
Genom intervjuer framkommer människors erfarenheter och fördjupad kunskap om ett 
fenomen (Patel & Davisson, 2003).  I dataanalysen beskriver vi för- och nackdelar med att 
vara två som intervjuar. Före intervjuerna diskuterade vi hur vi skulle förhålla oss gentemot 
varandra så att det var klart hur vi skulle samverka. Informanterna var i förväg informerade 
om att vi var två som skulle intervjua, de fick själva välja var intervjun skulle äga rum för att 
miljön skulle kännas trygg för informanterna. Vi upplevde inte att informanterna tyckte att det 
var störande att vi var två som intervjuade och vår samverkan fungerade bra. Under samtliga 
intervjuer fick vi sitta ostörda utan avbrott vilket har bidragit till en möjlighet att hålla fokus 
på det som avsågs undersökas.  
 
Enligt Kvale (1997) utgör den som intervjuar själva instrumentet och resultatet påverkas av 
dennes erfarenhet av att intervjua. Detta kan både vara en styrka eller svaghet i en studie. 
Kvale (1997) menar att det är en styrka att den som intervjuar har kunskaper om det som skall 
studeras. Reliabilitet handlar om att den metod som används ska vara tillförlitlighet och säker 
så att resultatet inte blir slumpmässigt (Dahlberg, 1997). Det som höjer reliabiliteten i denna 
studie är att vi är insatta i ämnet. Genom pilotintervjun samt att vi kontinuerligt har lyssnat 
igenom banden ökade vår medvetenhet om brister i intervjutekniken vilket bidragit till att 



 

14 
 

denna förbättrats och därmed förhoppningsvis i någon mån ökat reliabiliteten. Dock är det 
sannolikt att vår ovana att intervjua har minskat reliabiliteten.  
 
Pilotintervjun ledde inte till några ändringar av frågeguiden då intervjuerna visade sig svara 
på studiens syfte och informanterna hade inte svårt att förstå de frågor som ställdes. 
Pilotintervjun användes då den ansågs vara av god kvalitet och ge svar på studiens syfte.  
 
Att intervjuerna bandades höjer reliabiliteten då ingen information går förlorad och att det 
blev ett bättre samspel mellan informant och intervjuare då uppmärksamheten tydligare 
riktades mot varandra. Dock kan informantens öppenhet ha påverkats av att intervjuerna 
bandades, vilket kan sänka reliabiliteten.  
 
I en av intervjuerna blev vi väldigt berörda av informanten. Detta ledde till att vi emellanåt 
inte styrde upp intervjun på det sätt som vi borde. Detta ledde även till att andra områden än 
de som avsågs studeras berördes. Men efter att ha lyssnat igenom intervjun bedömde vi att 
den var användbar eftersom den innehöll för studien relevanta erfarenheter, samt att den även 
bidrog med nya variationer till resultatet.  
 
God validitet innebär att det fenomen som avsågs undersökas verkligen är det som har 
studerats. Validiteten i en kvalitativ studie hänger ihop med förmågan att vara öppen inför 
fenomenet. Samtidigt kan fullständig objektivitet inte uppnås i en kvalitativ studie, utan det är 
något som måste eftersträvas (Dahlberg, 1997). Då vi medvetet har arbetat med att ha ett 
öppet förhållningssätt under intervjuerna och under analysen ökar detta validiteten. Under 
intervjuerna ställdes följdfrågor som ”hur menar du?” för att undvika att vi missförstått det 
informanten sagt. För att undvika att påverka informanten strävade vi efter att ställa öppna 
frågor samt använde följdfrågor för att fördjupa och förtydliga svaren. Dahlberg (1997) 
beskriver att intervjuaren kan påverka resultatet genom sitt bemötande av det som 
informanterna säger. Genom sin kroppshållning, att lyssna, vara tyst eller att humma kan 
intervjuaren uppmuntra eller avskräcka informanten och påverka dennes öppenhet. Under 
intervjuerna eftersträvades ett neutralt förhållningssätt t.ex. att undvika visa gillande eller 
ogillande med kroppsspråket för att dölja egna värderingar. Att vara helt neutral går inte dvs. 
att inte att inte visa något kan uppfattas som ointresse/ogillande. Vi eftersträvade att skapa en 
tillåtande atmosfär för att få informanterna att öppna sig. Vi lyssnade, hummade en del och 
tillät tystnad, vilket därför har inneburit en påverkan på informanterna. Fördelen med detta 
kan vara att informanterna visades intresse och därför berättade mer. Nackdelen kan vara att 
informanterna uppmuntras att berätta sådant som inte var relevant för studiens syfte eller att 
ett uteblivet hummande upplevts som tecken på ointresse. Vi upplever att vi till stor del inte 
har påverkat informanterna med våra värderingar då vi innan intervjuerna medvetandegjorde 
för oss själva hur detta kunde undvikas.  
 
Styrkan med kvalitativ en ansats är att de variationer och det gemensamma av det studerade 
fenomenet kan beskrivas genom en manifest innehållsanalys som inom vissa ramar även 
tillåter tolkning (Graneheim & Lundeman, 2004). Då vi var två som analyserade kunde vi 
ifrågasätta varandras sätt att tänka och resonera. Vi resonerade kring och förklarade våra 
slutsatser för varandra. Genom detta ökade vår medvetenhet om hur vi hade nått våra 
slutsatser. Vi försökte även genomgående problematisera om vi utgick ifrån informantens 
livsvärld eller vår egen förförståelse detta genom ett kritiskt förhållningssätt. De gånger då vi 
hade olika uppfattningar under analysförfarandet, problematiserade vi detta och läste åter 
intervjuerna och/eller lyssnade på banden för att komma fram till en gemensam uppfattning. 
Detta förfarande anser vi ökar validiteten då vi har strävat efter att ha en reflekterad hållning.  
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Resultatdiskussion 
Ett outhärdligt lidande låg enligt sjuksköterskornas perspektiv till grund för att patienter och 
anhöriga framförde en önskan om aktiv dödshjälp. Lidandet uppstod pga. symtom, 
biverkningar och drastiskt ändrade förutsättningar i livet. Även ett dåligt bemötande i vården 
menade sjuksköterskorna kunde bidra till en önskan om aktiv dödshjälp. Liknande resultat 
framkommer i flera andra studier (Georges et. al, 2005; Hudson et. al, 2006; Mak & Elwyn, 
2005; Volker, 2001). En anledning till att patienters omvårdnadsbehov inte har 
uppmärksammats innan det att förfrågningen om aktiv dödshjälp framkom kan bero på att 
sjuksköterskor inte har eller inte tar sig den tid som behövs för att prata med patienter. Då 
sjuksköterskorna inte tar sig tid finns en risk att de inte reflekterar över varför de gör som de 
gör och vilka konsekvenser deras agerade kan få. Då patienten inte får uttrycka sitt lidande 
och/eller visas förståelse blir lidandet outhärdligt och det finns en risk att en genuin önskan 
om aktiv dödshjälp uppkommer. Denna förfrågan kan dock vara ett desperat rop på hjälp, då 
inget annat har väckt uppmärksamhet för deras lidande. Eftersom patientens behov inte 
kommer i uttryck hindras denne i att vara delaktig i sin vård, vilket patienten har rätt till enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Dahlberg et al. (2003) framhåller att det är 
vårdpersonalen som har ansvar för att vårdrelationen bidrar till välbefinnande och inte till 
vårdlidande. Detta kan undvikas då vårdaren har ett vårdande förhållningssätt vilket innebär 
att patienters behov kan komma i uttryck och då kan även lidandet lindras. Om 
patienter/anhöriga upplever att de inte kan uttrycka sina behov kan det leda till en bristfällig 
vård och att de dessutom förlorar förtroendet för vården.  
 
Sjuksköterskorna i denna studie bemötte förfrågningen genom att lyssna och samtala, men 
analyserade även situationen för att förstå de bakomliggande orsakerna. Då sjuksköterskorna 
hade lyssnat kunde de identifiera behov och därmed förhoppningsvis bidra till att patienter 
och anhöriga upplevde att lidandet lindrades, även om önskan om aktiv dödshjälp inte 
tillgodosågs. Studien av de Bal et al. (2005) har liknande resultat, dock framkom det inte om 
några omvårdnadsåtgärder riktades till de anhörigas behov. 
 
I de Bal et al. (2008) beskrivs att sjuksköterskorna ansträngde sig för att hitta ett svar som 
kändes acceptabelt både moraliskt och lagligt. Något liknande framkommer inte i vår studie. 
Detta beror troligen på att studierna har olika bakgrunds förutsättningar vad det gäller lagar 
och frågor som rör värderingar. 
 
Vårt resultat visar över lag att sjuksköterskor behöver bättre beredskap för att bemöta svåra 
existentiella frågor. Detta grundar vi på att sjuksköterskorna berättar att de är osäkra i 
situationen då de inte har något stöd eller erfarenhet av prata med någon som vill dö. De har 
bristande kunskaper om sitt ansvarsområde och oroar sig för konsekvenserna av vad de säger. 
Därför anses sjuksköterskor behöva mer utbildning om, men även handledning i hur svåra 
möten kan hanteras. En sådan utbildning och handledning bör ha fokus på människans 
existentiella villkor. 
 
Det framkommer att dialogen mellan sjuksköterskan och patient/anhöriga om önskan om 
aktiv dödshjälp är viktig för vårdrelationen. Vårdrelationen hade förbättrats eller fördjupats 
efter detta enligt sjuksköterskorna. De upplevde att de fick ökad gemenskap, mer respons och 
mer respekt av patienter/anhöriga. Det har inte hittats andra studier som berör vårdrelationen 
med fokus på om den har ändrats efter att sjuksköterskorna har fått en förfrågan om aktiv 
dödshjälp.  I vårdrelationen handlar det om två eller flera subjekt eller livsvärldar som möts 
och påverkar varandra. Det är viktigt för vårdrelationen att sjuksköterskan vågar bli berörd av 
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patienter och anhöriga. Det kan vara en anledning till att vårdrelationen har förbättrats när 
patienten har blivit sedd som en lidande människa och fått uttrycka sina behov.  
 
Vårt resultat visar att förfrågningen om aktiv dödshjälp kom som en chock för många av 
sjuksköterskorna och väckte känslor av obehag, liknande resultat uppges också av de Bal et 
al. (2005) och Volker (2001). Dessa studier samt vårt eget resultat visar att det finns 
sjuksköterskor som känner att de har visats ett stort förtroende vilket de upplever som positivt. 
Detta tyder på att förfrågningen har en inverkan på sjuksköterskornas livsvärld, vilket kan 
relateras till Dahlberg et al. (2003) som menar att det är genom denna vi tänker, känner och 
upplever. Dahlberg et al. (2003) säger att livsvärlden bl.a. innefattar människans inre och 
relationen till dennes omgivning. Detta bör kunna innefatta relationen mellan två 
människor/livsvärldar, dvs. vårdrelationen. I vårdrelationen möts sjuksköterskan och 
patienten/anhöriga. Förfrågningen bör därför ha en inverkan på sjuksköterskans livsvärld, då 
vårdrelationen är en del av livsvärlden. Då patienten påverkar sjuksköterskans livsvärld 
genom förfrågan är det troligt att sjuksköterskans bemötande påverkar patientens/den 
anhöriges livsvärld, då det sker ett mellanmänskligt möte. I resultatet framkommer att 
sjuksköterskorna var i vårdrelationen genom att de stannade kvar i situationen, de lyssnade på 
och samtalade med patienter/anhöriga för att lindra lidande. Efteråt upplevde sjuksköterskorna 
att vårdrelationen hade förbättrats och för vissa hade den även fördjupats.  
 
Alla sjuksköterskor dokumenterade inte att en förfrågan om aktiv dödshjälp framförts. Då det 
dokumenterades framkom det olika tydligt att en önskan om aktiv dödshjälp hade framförts. 
En bristande tydlighet i dokumentationen av förfrågan om aktiv dödshjälp kan innebära 
förlust av värdefull information. Det är därför ett stort värde att sjuksköterskorna 
dokumenterar att de har fått förfrågan om aktiv dödshjälp. Denna information kan utgöra 
underlag för förbättringar av vården, då det i sådana fall även framkommer vilket resultat 
omvårdnaden har gett. Detta är något som skulle vara värdefullt att studera vidare. En god 
vårdrelation och ett gott bemötande är grunden till att sjuksköterskan ser och förstår patienters 
och anhörigas behov. I en stressig miljö kan det vara lätt att prioritera andra arbetsuppgifter 
framför närheten till patienten.  Med tanke på besparningar inom vården kan dokumentationen 
visa hur viktigt det är att sjukvårdspersonalen får lov att ta tid och även tar sig tid att samtala 
och lyssna. Om sjuksköterskan har ett tydligt patient perspektiv i vårdandet ges goda 
förutsättningar för att lyckas. 
 
Förslag på fortsatta studier 

Då vår studie inte på djupet beskriver vårdrelationens och bemötandets betydelse vid 
förfrågan om aktiv dödshjälp, anses det vara viktigt att studera vidare. Det är även av 
betydelse att studera hur vården kan förebygga att det uppstår ett existentiellt lidande hos 
patienter och anhöriga så att en önskan om aktiv dödshjälp inte behöver uppstå. Detta resultat 
visar att ett dåligt bemötande kan leda till en önskan om aktiv dödshjälp, men även att detta 
kan vara ett rop på hjälp. Ytterligare föreslås en studie om dokumentationens betydelse vid 
förfrågningar om aktiv dödshjälp. Eftersom det kan utgöra ett vikigt underlag för 
omvårdnaden av patienter med ett svårt lidande.  
 

Slutsatser 
Lidandet är den grundläggande orsaken till att en önskan om aktiv dödshjälp framförs och är 
oftare ett rop på hjälp snarare än en genuin önskan. Då vårdrelationen är länken mellan 
sjukvårdspersonalen och patienter/anhöriga, bör därför mer uppmärksamhet riktas mot 
vårdrelationens betydelse för att lindra lidandet. Förfrågningar om aktiv dödshjälp borde 
därför bli tydligt dokumenterade. Dels för att dokumentationen kan utgöra en 
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informationskälla, men även för att den utgör ett underlag som kan påvisa vikten av att det 
finns tid för närhet till patienten. Om patienter och anhöriga upplever att sjuksköterskorna har 
lite tid, är stressade eller ointresserade kan de hålla tillbaka existentiella funderingar. Detta 
kan leda till att lidandet blir så stort att en önskan om aktiv dödshjälp framförs. 
Sjuksköterskorna upplever osäkerhet i samband med förfrågningen, de saknar kunskap om 
och erfarenhet av att bemöta patienter/anhöriga som önskar aktiv dödshjälp. Sjuksköterskor 
bör därför få mer utbildning om bemötande där patienter existentiella villkor tillgodoses.  
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Hej! 
Vi är två studenter som läser sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet på 
Växjö universitet och har påbörjat vår C-uppsats. Uppsatsen genomförs som en 
intervjustudie och ska handla om sjuksköterskors upplevelser av att möta 
patienter som uttryckt önskan om aktiv dödshjälp. Vi vill att du ska ha upplevt 
en situation där en anhörig eller en patient direkt eller indirekt har framfört en 
önskan om aktiv dödshjälp. 
 
Intervjuerna kommer att bandas och vara i cirka en timme.  Vi kommer båda att 
delta vid intervjun. Materialet som finns på bandet kommer att skrivas ned på 
papper ordagrant för att sedan analyseras. Under studiens gång kommer allt 
material att förvaras inlåst hos oss, för att säkerställa att ingen otillbörlig 
kommer åt det. Materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  
Studien kommer att uppfylla kraven om forskningsetiska aspekter enligt 
Helsingfors deklarationen vilket innebär att:  

• du ska få information om studien och om hur materialet kommer att 
användas. 

• deltagandet är frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande när som 
helst utan att ange skäl 

• materialet behandlas konfidentiellt det vill säga att det endast är 
studenterna och handledaren som har tillgång till materialet och vet vem 
som har deltagit samt att texten i uppsatsen redovisas på ett sätt så att det 
inte går att spåra vem vi har intervjuat eller vem som har sagt vad.  

• du som informant har du rätt att få tillgång till det material som du genom 
intervjun har lämnat till studien. 

I samband med intervjun vill vi att du undertecknar ett informerat samtycke. 
Detta innebär att du styrker att du har tagit del av ovanstående information, att 
du samtycker till att vi intervjuar dig samt att du godkänner att vi använder 
resultatet från intervjun i vår uppsats.  
 
Student: Martina Häll 
Telefon: 0372-82606 
Mail: mhauc06@student.vxu.se 

 
Student: Soleyd Petersen 
Telefon: 0372-82108 
Mail: speuc06@student.vxu.se 
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Handledare: Elisabeth Carlsson /universitets adjunkt  
Telefon: 0470-708311 
Mail: elisabeth.carlsson@vxu.se 
 
Tid och plats för intervjun sker enligt överenskommelse med dig. 
Har du frågor om innehållet i brevet och/eller uppsatsen vänligen kontakta 
någon av ovanstående. 
 
Här med undertecknar jag att jag tagit del av ovanstående information 
 
_________________________________________________________ 
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Frågekategorier 
Bakgrundsfrågor: 
Hur lång arbetslivserfarenhet som sjuksköterska? 
Inom vilket område? 
Man/kvinna? 
 
Kan du berätta om en/flera situation där du varit med om att patienten och/eller 
anhöriga direkt eller indirekt framfört en önskan om aktiv dödshjälp 

 
Aktiv Dödshjälp 

Upplevda situationer patienten och/eller anhöriga bett om aktiv dödshjälp  
• Vilka omständigheter 

• hur kändes det att bli tillfrågad 

Bemötande/hantering av förfrågan/krav 
• Hantering i situationen och mer långsiktig hantering, 

omvårdnadsåtgärder? Dokumenterat?  

Vårdrelationen  
• Bemötande  

 

 
 

 


