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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Eutanasi kan beskrivas som att en människas liv avslutas på dennes 

begäran. I de flesta delar av världen är eutanasi olagligt. Få studier har genomförts i 

syfte att ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors 

attityder till eutanasi. Syftet var att belysa bakomliggande faktorer avseende 

sjuksköterskors attityder till eutanasi. Metod: En systematisk litteraturstudie 

genomfördes med utgångspunkt från nio vetenskapliga studier, med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Resultatet visade likheter och skillnader kring medverkande faktorer 

till sjuksköterskornas attityder. Många var för eutanasi i fall där patientens lidande inte 

gick att lindra. Troende sjuksköterskor var oftare emot eutanasi i jämförelse med dem 

som inte var troende. Etiska frågor medverkade till ställningstaganden både för och 

emot eutanasi. En del sjuksköterskor var oroliga för att eutanasi kunde missbrukas inom 

vården. Yrkesrelaterad erfarenhet påverkade även deras åsikter. Slutsatser: 

Sjuksköterskors attityder gällande eutanasi präglas bland annat av faktorer som berör 

sjuksköterskors egen livsvärld, såsom deras upplevelse av patientens lidande samt olika 

etiska och moraliska aspekter. Sjuksköterskor kan genom att medvetandegöras kring 

vad som påverkar deras attityder gällande eutanasi känna en större säkerhet i att föra 

fram åsikter kring ämnet, samt möta patienter som efterfrågar eutanasi med större 

öppenhet. 

 

Nyckelord 
Eutanasi, sjuksköterskor, attityder 
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1 INLEDNING 

Dagens moderna vårdteknik och terapeutiska metoder har resulterat i att 

sjukdomsprocesser blivit mer långdragna och människor lever därmed längre än vad de 

tidigare gjort (Backlund, 1998). I samband med att dödsprocessen blivit längre har 

eutanasi aktualiserats och blivit ett väldebatterat ämne som diskuteras bland människor 

världen över, oberoende av kön och kultur (Fereshteh, 2008). Vissa menar att en 

anledning till att ämnet blivit så pass uppmärksammat kan bero på att självständighet, 

autonomi och valfrihet är något som idag värderas högt (Backlund, 1998). Argument 

både för och emot eutanasi menas även bygga på religiösa, etiska, moraliska och 

juridiska värderingar (Backlund, 1998; Fereshteh, 2008). Sjuksköterskan kan tänkas ha 

en central roll i denna fråga då Socialstyrelsen (2005) framlyfter att sjuksköterskans 

fundamentala uppgift bland annat syftar till att lindra lidande och återställa hälsa. 

 

2 BAKGRUND 

I Sverige har eutanasi varit ett omdebatterat ämne sedan 1960-talet då det så kallade 

Kirunafallet uppmärksammades. Fallet avser en situation på Kiruna lasarett då en 

medvetslös patient avled kort efter att en läkare beslutat om att sätta ut ett läkemedel. 

Ärendet gick till domstol men läkaren blev friad då hans handlingar inte kunde bedömas 

som straffbara (Forsbeck, 2000). Avståndstagandet från eutanasi har alltid funnits inom 

svensk lagstiftning och aktiv eutanasi är idag förbjudet enligt svensk lag (Forsbeck, 

2000; Ottosson, 2012). Palliativ sedering är tillåtet i Sverige, dock är frågan om läkare 

har rätt att hjälpa patienter till självmord ännu inte prövad i domstol. I Holland har 

eutanasi varit lagligt sedan 1970-talet och kort därefter genomfördes en legalisering i 

Belgien samt i de norra delarna av Australien. Trots detta råder delade meningar om 

eutanasins berättigande i dessa länder. För att få utföra eutanasi krävs att patienten vid 

upprepade tillfällen begärt detta, att prognosen är mycket dålig samt att alternativa 

åtgärder saknas. Utöver detta ska patienten vara grundligt informerad, vara införstådd 

med sitt tillstånd samt förstå innebörden av det som begärs. En utomstående läkare ska 

även godkänna genomförandet av eutanasin (Ottosson, 2012). Läkarassisterat självmord 

är tillåtet i de tidigare nämnda länderna samt i Schweiz och i delstaterna Washington, 

Montana samt Oregon i USA där villkoren är desamma som för eutanasi. Det finns de 

som rättfärdigar eutanasi i fall där patienten inte själv yttrat en önskan om det. 

Exempelvis då en patient lider av medvetandestörningar eller demens och inte är i stånd 

att själv uttrycka sina önskningar. Andra poängterar dock vikten av autonomikriteriet 
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och menar att den egna personen måste tillåtas göra avgörande val gällande sitt eget liv 

(NE, 2013). 

 

2.1 Etik och moral  

Etiska ställningstaganden grundar sig i olika människosyner och utifrån människosynen 

bedöms människovärdet. Den naturalistiska människouppfattningen bedömer 

människans värde efter överlevnadsförmåga och funktionsduglighet. Den humanistiska 

människosynen bedömer istället människors värde utifrån mänsklighet, där det inte sker 

någon värdering utifrån exempelvis kön, hudfärg, ålder eller social position. 

Människans värdighet genererar en personlig integritet hos den enskilda individen och 

innebär att varje människa är oersättlig. Oberoende av hur sjuk eller svag en människa 

är eller vilka förmågor som gått förlorade är värdet hos alla individer detsamma 

(Birkler, 2007). Redan för 2400 år sedan myntade Hippokrates uttrycket ”stundom bota, 

ofta lindra, alltid trösta” (Strang & Beck-Friis, 2012, s. 346). Dessa tankar ligger till 

grund för dagens etiska principer inom svensk sjukvård som innebär att inte skada, att 

göra gott, att utöva rättvisa och att respektera patientens rätt att själv bestämma (Strang 

& Beck-Friis, 2012). Autonomi har en central roll inom sjukvården och innebär att som 

individ kunna förmedla sin vilja, sina önskningar samt kunna reflektera över 

konsekvenserna av beslut som fattas (Tennerstedt, Österlind, Henoch & Andershed, 

2012). Inom sjukvården är det patienten själv som ska fatta de slutgiltiga besluten i 

behandlingsprocessen (Sumner, 2012). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

poängterar dock att patientens möjligheter till att välja mellan olika 

behandlingsalternativ står i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Enligt Tennerstedt et al. (2012) innebär motsatsen till autonomi i vårdsammanhang att 

patientens vilja eller samtycke inte efterfrågas av vårdpersonalen. De menar att en 

människas rätt att förverkliga mål och utöva självbestämmande inte får inkräkta på 

någon annan. De förklarar vidare hur detta kan försvåras genom att människor i 

varierande grad är beroende av varandra och påverkas av varandras beslut. 

Sjuksköterskor tillhör en profession som betraktar patienters behov ur olika synvinklar. 

Lidande betraktas i stor utsträckning och sjuksköterskans uppgift syftar bland annat till 

att lindra människors lidande samtidigt som rätten till självbestämmande bör beaktas 

(Socialstyrelsen, 2005). ICN står för International Council of Nurses och är den etiska 

kod vilka alla sjuksköterskor lyder under. Den etiska koden innefattar fyra olika 

ansvarsområden vilka är grundläggande inom sjuksköterskeyrket: att främja hälsa, 
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förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). Vidare 

beskrivs att vården bör individanpassas samt att patientens individuella möjligheter och 

behov bör respekteras, vilket även innefattar att en värdig död möjliggörs. Enligt Birkler 

(2007) kan eutanasi ses som en etisk konflikt vilken utgår ifrån fyra olika komponenter: 

personen som utför handlingen, själva handlingen (i detta fall eutanasi), handlingens 

konsekvenser samt målet med handlingen, exempelvis att hjälpa patienten till en värdig 

död. Han förklarar att det kan finnas ett positivt värde i att hjälpa patienter att dö en 

värdig död samtidigt som ett positivt värde även kan finnas gällande att låta ödet vara 

avgörande och därmed avstå från att hjälpa patienter att dö. Den etiska konflikten står 

mellan två motstridande normer. Det handlar om att å ena sidan aldrig leda någon in i 

döden men att å andra sidan uppnå målet gällande att ge patienten en värdig död, genom 

att lyssna till hans eller hennes önskan (Birkler, 2007). Svårigheterna med detta menar 

Birkler (2007) ligger i att avgöra vilka normer som har störst etiskt värde det vill säga 

de som tar hänsyn till målet, handlingen, till konsekvenserna av handlingen eller till 

personen. 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

2.2.1 Eutanasi 

Begreppet eutanasi grundar sig på de två grekiska orden eu som betyder väl, gott, 

riktigt, skönt samt thanatos som betyder död. Därmed blir den ordagranna 

översättningen “god död” eller “skön död” och anses vara den ursprungliga innebörden 

i ordet (Forsbeck, 2000). Eutanasi innebär att en människas liv avslutas på dennes 

begäran (Ottosson, 2012). Med aktiv eutanasi menas att patienten tillförs en letal dos av 

ett läkemedel med syfte att påskynda döden (NE, 2013). Passiv eutanasi kan förklaras 

genom att livsuppehållande behandling avslutas i syfte att inte förlänga dödsprocessen. 

Försöken att bota patienten avslutas med anledning av att det anses vara omänskligt och 

medicinskt omotiverat att fortsätta behandlingen (Backlund 1998). Passiv eutanasi är 

enligt Ottosson (2012) olämpligt att förklara som ett avstående från livsförlängande 

åtgärder, då det kan ge en felaktig bild av att syftet är eutanasi eller att vården är passiv. 

Assisterat självmord innebär att patienten själv avslutar sitt liv med hjälp av preparat 

som skrivits ut av läkare. Vid palliativ sedering sövs patienten ner i syfte att lindra svåra 

symtom. Detta sker enbart om patienten har en kort förväntad överlevnadstid och syftar 

inte till att förlänga eller förkorta dödsprocessen (Ottosson, 2012). 
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2.2.2 Attityd 

Begreppet attityd kan enligt NE (2013) förklaras som ett förhållningssätt eller en 

inställning till något. Attityd är en viktig term inom socialpsykologin där den används 

för att beskriva en inställning som byggts upp genom erfarenheter och uttrycker om 

individen är för eller emot något (NE, 2013). Begreppet attityd används i 

litteraturstudien för att beskriva inställningen till eutanasi. 

 

2.3 Katie Erikssons teori om lidande  

Enligt Eriksson (2001) är lidandet en del av livet och innebär en kamp för alla 

människor, där valen står mellan viljan att kämpa eller att ge upp. Hon beskriver att det 

finns olika sorters lidande inom vården, att patienten är den lidande människan samt att 

vårdens viktigaste uppgift är att lindra lidandet. Eriksson (2001) menar att lidandet inom 

vården kan delas in i tre olika former beroende på orsak: livslidande, vårdlidande samt 

sjukdomslidande. Enligt Eriksson (2001) innefattas människans fullständiga 

livssituation i livslidandet och kan exempelvis yttra sig i form av att sociala samspel 

inte fungerar som tidigare. Hon beskriver vidare att alla människor förr eller senare 

drabbas av livslidande, exempelvis i form av en livskris. Hon anser även att personlig 

utveckling uppnås i samband med att människor uthärdar lidande. Vårdlidande har 

enligt Eriksson (2001) inget samband med själva sjukdomen utan är en form av lidande 

som orsakas av vården. Hon beskriver att lidandet exempelvis kan uppkomma i 

samband med felbehandling eller dåligt bemötande. Vidare förklarar hon att detta kan 

ses som en kränkning av människans värdighet och att denna form av lidande kan 

undvikas. Sjukdomslidande är enligt Eriksson (2001) det lidande som uppstår i relation 

till sjukdom och behandling och som orsakas av smärta, ångest eller oro. Eriksson 

(2001) menar att det finns både ett kroppsligt och ett själsligt lidande. Hon beskriver hur 

det kroppsliga lidandet förorsakas av sjukdomar och behandlingar och kan uppta all 

kraft hos patienten. Det själsliga sjukdomslidandet beskrivs av Eriksson (2001) som en 

upplevelse av förnedring, skuld och skam som patienten upplever till följd av sjukdom 

eller behandling. Lidandet kan exempelvis grunda sig i förluster av tidigare förmågor 

vilket kan påverka känslan av det egna människovärdet. 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskeyrket innefattar en rad olika möten av skiftande karaktär (Almås, 2002). 

Oavsett yrkesinriktning är chansen stor att sjuksköterskan möter patienter som befinner 
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sig i livets slut (Ottosson, 2012). Sjuksköterskans arbete ska genomsyras av ett 

helhetsperspektiv och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Det finns etiska 

skäl som kan diskuteras både för och emot eutanasi och det kan upplevas som svårt att 

förena några av sjuksköterskans grundläggande uppgifter, som att lindra lidande och 

främja hälsa med att ta liv (Ottosson, 2012). Många hävdar att eutanasi är försvarbart i 

hänsyn till patientens autonomi då andra åtgärder är otillräckliga för att lindra patientens 

plågsamma symtom (Ottosson, 2012). Andra menar att prognoser kan vara föränderliga 

och att ett livshotande tillstånd inte alltid behöver vara så akut som det initialt befarats 

(Ottosson, 2012). Trots att sjuksköterskor världen över stödjer och vägleder patienter i 

deras kamp mot sjukdom finns det patienter som inte längre vill eller orkar kämpa emot 

sin sjukdom och som önskar att få hjälp med att avsluta sitt liv. Hur sjuksköterskor 

ställer sig till detta och vilka faktorer som påverkar dem är ett ämne som ännu inte är 

väl belyst.  

 

4 SYFTE 

Studiens syfte var att belysa bakomliggande faktorer avseende sjuksköterskors attityder 

till eutanasi. 

 

5 METOD 

Utifrån studiens syfte föll valet på att genomföra en systematisk litteraturstudie vilket 

avser att sammanställa resultaten av vetenskapliga studier och rapporter som sedan 

presenteras och visar vilken aktuell forskning som finns inom området (Forsberg & 

Wengström, 2008). Studier analyseras och beskrivs på ett systematiskt sätt och kan 

användas för att skapa en grund för fortsatt forskning (Friberg, 2006). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Alla de studier som inkluderades i litteraturstudien var vetenskapliga, det vill säga peer 

reviewed (Östlundh, 2006). Vid en systematisk litteraturstudie menar Forsberg och 

Wengström (2008) att det är av fördel att inkludera så aktuell forskning som möjligt. Då 

det valda ämnet misstänktes vara bristfälligt belyst inleddes sökningen med att 

inkludera studier som publicerats mellan åren 2000-2013. Med detta inklusionskriterie 

upplevdes antalet träffar vara otillräckliga och valet föll istället på att inkludera studier 

som publicerats mellan 1995-2013, vilket gav fler träffar. De studier som inkluderades 

var skrivna på engelska och upplevdes utifrån sitt abstract och övriga innehåll vara 
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relevanta utifrån valt syfte. Studier som berörde eutanasi för barn under 18 år och som 

fokuserade på andra vårdgivare än sjuksköterskan exkluderades. 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed samt PsycINFO, då de utifrån 

uppsatt syfte ansågs vara relevanta. Sökningar i Cinahl och Pubmed resulterade i studier 

med ett medicinskt och omvårdnadsinriktat innehåll. Sökningar i PsycINFO resulterade 

istället i studier med inriktning på psykologisk forskning med fokus på upplevelser och 

känslor. Alla sökningar genomfördes mellan februari och mars 2013. För att garantera 

att studierna var vetenskapliga valdes i databaserna Cinahl och PsychINFO funktionen 

peer reviewed som sökningsalternativ. Då denna funktion inte finns tillgänglig i 

Pubmed användes databasen Ulrich´s Periodicals Directory för att kontrollera om 

studien var vetenskaplig eller ej. Sökningsförfarandet inleddes med en provsökning i 

databasen Cinahl för att undersöka omfattningen av den forskning som rör 

litteraturstudiens syfte. Euthanasia användes som första ämnesord vilket resulterade ett 

stort antal träffar, (bil. A). För att begränsa omfattningen av antalet träffar och finna 

relevanta studier i förhållande till syftet kombinerades ämnesorden Euthanasia med 

Nurse attitudes samt Nurse Attitudes med Suicide assisted. Dessa ämnesord 

identifierades genom att sökfunktionen suggest subject terms användes. Ämnesorden 

kombinerades med hjälp av den booleska operatorn AND. En boolesk operator kan 

exempelvis vara AND, OR eller NOT och används i syfte att kombinera eller utesluta 

ämnesord i en sökning (Forsberg & Wengström, 2008). Inför sökningen i databasen 

Pubmed översattes ämnesorden sjuksköterskor, dödshjälp och attityder i Svensk MeSh, 

vilket medförde att Euthanasia, Nurses samt Attitude presenterades som lämpliga 

ämnesord. Ämnesorden kombinerades med hjälp av den booleska operatorn AND. 

Ämnesordet Ethics förekom i flera av de studier vi tog del av, vilket ledde till att vi 

valde att inkludera och kombinera detta ämnesord med de tidigare använda ämnesorden. 

I databasen PsycINFO inleddes sökningen med fritextsökningar. Ämnesorden 

Euthanasia och Nurs* attitud* kombinerades med den booleska sökoperatorn AND. De 

sistnämnda ämnesorden trunkerades vilket enligt Friberg (2006) innebär att ordstammen 

följs av ett tecken, vanligtvis *. Friberg (2006) menar att trunkeringen medför att 

databasen söker efter alla ord där ordstammen förekommer. Vidare i fritextsökningen 

kombinerades ämnesorden Euthanasia och Nurse and patient. För att komma vidare i 

sökningen och kontrollera om ämnesorden borde anpassas för den specifika databasen 
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användes sökfunktionen thesaurus, vilket gjorde att andra ämnesord rekommenderades. 

Sökningen gick vidare genom att ämnesorden Euthanasia, Nurses och Attitudes 

kombinerade med AND som boolesk. Resultatet av sökningarna och de använda 

ämnesorden redovisas i en söktabell, (bil. A). Av de studier där abstractet bedömdes 

stämma överens med uppsatt syfte valdes totalt 67 studier ut för vidare läsning. De 

studier där innehållet upplevdes kunna besvara syftet inkluderades, resten exkluderades. 

De inkluderade studiernas innehåll sammanfattades i en matris där varje artikels syfte, 

metod, resultat och kvalité redovisas, (bil. B). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Efter vidare läsning valdes 12 vetenskapliga studier ut för kvalitetsgranskning. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att det vid en kvalitetsgranskning är 

betydelsefullt att gå systematiskt tillväga. De menar även att granskningens pålitlighet 

förbättras av att granskningen sammanställs, efter att minst två oberoende personer 

granskat materialet. Granskning för denna studie baseras på bedömningsmallar vilka 

presenterats av Willman et al. (2006). Mallarna har modifierats genom att ett fåtal 

frågor tillhörande mallarna har uteslutit från bedömningen då de inte ansågs vara 

relevanta för kvalitetsgranskningen, (bil. C & D). Ett poängsystem användes för att 

kvalitetsbedöma. Granskningsmallen som användes för de kvalitativa studierna bestod 

av 14 frågor med svarsalternativen Ja, Nej samt Vet inte. Maximala poängen för denna 

mall var 14 poäng, då Ja-svar tilldelades 1 poäng, Nej-svar och Vet inte-svar 0 poäng. 

Granskningsmallen för de kvantitativa studierna bestod av 12 frågor med en maximal 

poäng på 12 poäng, samma poängsättning användes. Ett graderingssystem, även det 

presenterat av Willman et al. (2006), användes för att kunna gradera studierna utifrån en 

trefaldig skala med alternativen att studien hade en hög, medel eller låg kvalitet. För att 

en studies kvalité skulle värderas som hög skulle den sammanlagda poängen rymmas 

inom intervallet 80-100% av den möjliga totalsumman. Studier vars poäng rymdes inom 

intervallet 70-79% respektive 60-69% av totalsumman värderades ha medel respektive 

låg kvalité. Inledningsvis granskades studierna var för sig, vi kom därefter gemensamt 

fram till vilken kvalité respektive studie hade. Konsensus rådde angående alla studiernas 

kvalité och tre studier exkluderades efter att kvalitetsgranskningen genomförts. Kvalitén 

på de studier som exkluderades bedömdes som låg då det fanns tydliga brister i deras 

redogörelse för urvalsförfarandet. Kvalitén hos de nio studier som inkluderades i denna 
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systematiska litteraturstudie graderades till antingen hög eller medel, tre stycken var 

kvalitativa och sex stycken kvantitativa.  

 

5.4 Analys 

Friberg (2006) beskriver principer för att analysera en text i syfte att identifiera 

övergripande områden. Litteraturstudiens analys grundar sig i hennes beskrivning av 

tillvägagångssätt. Trots att både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i 

studien var det möjligt att analysera samtliga studier utifrån samma metod. Detta då de 

kvantitativa studiernas resultatet som presenterades i tabeller även presenterades i text. I 

analysens inledande del genomfördes en enskild naiv läsning av studierna vilket ledde 

till att en helhetsbild av materialets innehåll skapades. En induktiv ansats användes för 

att identifiera eventuella likheter och skillnader i studiernas resultat. Efter enskild 

upprepad läsning kunde likheter och skillnader i de inkluderade studiernas resultat 

identifieras. Enskilt plockades text som speglade likheterna och skillnaderna ut. 

Gemensamt sorterades det framtagna likheterna och skillnaderna in under rubriker som 

ansågs vara lämpliga utifrån innehållet. Materialet analyserades upprepade gånger vilket 

resulterade i att fler skillnader och likheter identifierades med tiden. Efter noggrann 

bearbetning av materialet sorterades det in under fem övergripande teman. I tabell 1 

presenteras exempel på hur innehållet i de inkluderade studierna sorterades efter likheter 

och skillnader.  

 

Tabell 1  

Likheter/skillnader Teman 

De flesta sjuksköterskorna accepterade eutanasi för patienter som led av en 

dödlig sjukdom med ohanterlig smärta.  

 

Sjuksköterskor som tidigare varit emot eutanasi ändrade sina åsikter när de 

konfronterades med patienter vars smärta inte kunde lindras. 

Lidande 

Sjuksköterskorna accepterade eutanasi då de såg patientens självbestämmande 

som viktig. 

 

En del sjuksköterskor ansåg att eutanasi var oacceptabelt då det motsätter sig 

respekten för människan och för livet. 

 

 

Etik 
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5.5 Forskningsetiskt resonemang 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det betydelsefullt att göra etiska 

överväganden i en systematisk litteraturstudie. Alla studier som inkluderas bör vara 

granskade av en etisk kommitté eller ha ett beskrivet etiskt förhållningssätt. I de studier 

som inkluderades var 8 etiskt granskade och i resterande studie fördes ett etiskt 

resonemang vilket gjorde den etiskt försvarbar. Denna litteraturstudie innehåller allt 

resultat från de inkluderade studierna som besvarat det uppsatta syfte. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att de valda studiernas kompletta resultat bör redovisas i 

litteraturstudien och att det är oetiskt att utesluta delar av resultatet. 

 

6 RESULTAT 

I resultatet presenteras fem olika teman vilka framkom efter att nio vetenskapliga 

studier analyserats. Dessa teman är: lidande, där många sjuksköterskor bland annat 

grundar sina åsikter gällande eutanasi i upplevelser av patienters ohanterliga smärtor. 

Trosuppfattning, som visade sig vara en betydelsefull faktor för sjuksköterskornas 

ställningstagande gällande eutanasi. Etik där autonomi, integritet och värdighet 

påverkade sjuksköterskornas åsikter. Missbruk, vilket sjuksköterskor bland annat 

menade att en legalisering av eutanasi kunde leda till. Yrkesrelaterad erfarenhet, där 

sjuksköterskors tidigare erfarenheter inom exempelvis hemsjukvård, sjukhusvård eller 

palliativ vård kunde ha betydelse för deras ställningstagande till eutanasi. 

 

6.1 Lidande 

Många sjuksköterskor ansåg att aktiv eutanasi kan vara aktuellt för patienter som lider 

av en dödlig sjukdom, som har ohanterlig smärta eller annat obehag som inte går att 

lindra på något annat sätt. De menade att ett sådant lidande bidrar till att patienten liv 

inte kan fortgå på ett humant och meningsfullt sätt (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & 

Deliens, 2009a; Kuuppelmäki, 2000; McInerney & Seibold, 1995). I de situationer där 

patienter inte själva kan förmedla sig kunde vissa sjuksköterskor tänka sig att avsluta 

patienternas liv på grund av deras lidande (Inghelbrecht et al. 2009a). De sjuksköterskor 

som accepterade eutanasi för sig själv motiverade det med att vilja slippa lidandet och 

känslan av att vara till besvär för sina vårdare (Kumaş, Öztunç, & Nazan,  2007). De 

sjuksköterskor som tidigare varit emot eutanasi ändrade sina åsikter när de 

konfronterades med patienter vars smärta inte kunde lindras. Dock ansåg de att eutanasi 
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skulle användas som sista utväg efter att alla andra palliativa åtgärder prövats (Verpoort, 

Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2004). 

 

6.2 Trosuppfattning 

Sjuksköterskors trosuppfattning visade sig vara en betydelsefull faktor för 

sjuksköterskornas ställningstagande gällande eutanasi (Inghelbrecht et al. 2009a; Kumaş 

et al. 2007; McInerney & Seibold, 1995). Religiösa sjuksköterskor och sjuksköterskor 

som framlyfte sin religion som viktig för deras attityd till eutanasi och andra beslut om 

att avsluta en människas liv var mer emot eutanasi än ickereligiösa sjuksköterskor 

(Inghelbrecht et al. 2009a; McInerney & Seibold, 1995; Brzostek, Dekkers, Zalewski, 

Januszewska & Górkiewicz, 2008). Katolska sjuksköterskor var mindre villiga att 

administrera läkemedel i samband med eutanasi än icke-religiösa sjuksköterskor 

(Inghelbrecht et al. 2009b). Ateister och agnostiker visades vara mest positiva till 

eutanasi samtidigt som de var mest villiga till att medverka vid vården av en patient där 

eutanasi utfördes (Kitchener, 1998). De sjuksköterskor som poängterade att de inte 

skulle godkänna att eutanasi utfördes på dem själva grundade sina åsikter i att ingen 

förutom gud har rätt att avgöra när någon ska dö då det är gud som skapat livet (Kumaş 

et al. 2007). 

 

6.3 Etik 

Majoriteten av sjuksköterskorna accepterade eutanasi på grund av att de såg patientens 

självbestämmande som viktig (Konishi & Davis, 2001; Kuuppelmäki, 2000; Brzostek et 

al. 2008). De ansåg att patienten har rätt att fatta beslut som gäller frågor om sitt eget liv 

och sin egen död. Sjuksköterskorna var mycket noga med att poängtera att beslutet om 

eutanasi ska komma från patienten själv och inte vara påtvingat av patientens anhöriga 

eller av sjuksköterskan. De motiverade sina åsikter gällande patientens autonomi med 

att patienten är den som själv vet sitt värde och sina egna mål (Konishi & Davis, 2001). 

De flesta sjuksköterskor var för aktiv eutanasi i de situationer då patienten var vid 

medvetande och själv var den som begärde eutanasi. I de fall där patienterna själva 

efterfrågat eutanasi och då de enbart hölls vid liv med hjälp av livsuppehållande 

maskiner var sjuksköterskorna för passiv eutanasi (Kumaş et al. 2007). Många 

sjuksköterskor som var för eutanasi ansåg att värdighet och integritet var viktiga delar 

av livet och menade att livsuppehållande behandling kan leda till att patienten värdighet 

och integritet skadas. De ansåg att livet och döden var en del av naturen och att vara 

kopplad till en maskin ansågs inte vara naturligt för människan. En del sjuksköterskor 
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som var för eutanasi menade att man endast levde livet om det var meningsfullt och att 

det krävdes mer än bara hjärtslag och andetag för att ge livet en mening (Konishi & 

Davis, 2001; Brzostek et al. 2008). Andra sjuksköterskor ansåg att eutanasi var 

oacceptabelt då det motsätter sig respekten för människan och för livet (Verpoort et al. 

2004). Då patientens situation ansågs vara hopplös och då patientens liv inte ansågs 

kunna fortgå på ett humant sätt, till exempel vid respiratorvård och medvetslöshet under 

lång tid ansåg sjuksköterskorna att aktiv eutanasi var en rättighet (Kuuppelmäki, 2000). 

De sjuksköterskor som var emot både aktiv och passiv eutanasi motiverade det med att 

det gick emot deras samvete att medverka till någons död (Kumaş et al. 2007). 

  

6.4 Missbruk 

Många sjuksköterskor var oroliga för att eutanasi skulle missbrukas och utnyttjas om 

det blev tillåtet och var därför negativt inställda till det (Kuuppelmäki, 2000; Verpoort 

et al., 2004). Andra sjuksköterskor fruktade att en lagändring att tillåta eutanasi kunde 

orsaka att fler människor alltför lättvindigt skulle ta till det utan att först undersöka och 

nyttja de alternativ som redan finns inom palliativ vård (Verpoort et al. 2004). Det fanns 

även en oro för att det skulle missbrukas på så vis att anhöriga skulle begära det i 

anledning av att slippa dyra vårdkostnader eller på grund av arvsliga skäl (Kumaş et al. 

2007). 

 

6.5 Yrkesrelaterad erfarenhet 

Det har visats att sjuksköterskornas attityder gällande eutanasi skiftar beroende på deras 

arbetsinriktning inom yrket. Erfarenhet av att arbeta med palliativ vård och att på så sätt 

även medvetandegöras gällande vilka alternativ som finns till eutanasi var något som 

vissa sjuksköterskor menade hade lett till att dem börjat tvivla på om de var för eller 

emot eutanasi. Det fanns dock sjuksköterskor som menade att deras erfarenheter inom 

palliativ vård lett till att de börjat acceptera eutanasi, trots att de innan varit helt emot 

det (Verpoort et al. 2004). Sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård var mest 

emot lagliggörandet av eutanasi samt var de minst villiga att medverka i samband med 

eutanasi (Kitchener, 1998). Det fanns även sjuksköterskor som menade att de var både 

för och emot eutanasi oberoende av deras erfarenheter inom palliativ vård (Inghelbrecht 

et al. 2009b). Den mest konsekventa och starkaste faktorn över uttalanden som rörde 

sjuksköterskornas attityder gällande beslutsfattandet om någons död var vilken 

anställning de hade. Sjuksköterskor inom sjukhusvård visades ha en lägre acceptans för 
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eutanasi än de som arbetade inom hemsjukvård. Det framkom även att sjuksköterskor 

inom äldreomsorgen var mer villiga att administrera läkemedel vid sedering än de som 

arbetade på sjukhus (Inghelbrecht et al. 2009b). Gällande de sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus var de patientnära sjuksköterskorna mer stödjande till eutanasi än 

de med andra arbetsuppgifter. Sjuksköterskor med ledande befattning gav minst stöd till 

att avsluta en patients liv då patienten inte själv yttrat en sådan önskan (Inghelbrecht et 

al. 2009a). 

 

Det fanns även andra faktorer till sjuksköterskors attityder till eutanasi som inte var fullt 

lika framträdande som de faktorer som hittills nämnts. Några sjuksköterskor menade att 

mediciner syftar till att hålla människor vid liv inte till att avsluta någons liv med 

(Kumaş et al. 2007). Vissa deltagare trodde att olagligheten av eutanasi kunde bidra till 

att människor istället utför detta i hemlighet och var av den anledningen för legalisering 

av eutanasi (Verpoort et al. 2004). Det var färre kvinnliga sjuksköterskor som var 

beredda att administrera dödliga läkemedel vid eutanasi än manliga sjuksköterskor 

(Inghelbrecht et al. 2009b). Sjuksköterskor som var under 40 år visades vara mer 

positivt inställda till eutansasi än de som var över 40 år (Kitchener, 1998). Det 

framkommer däremot i studien av Inghelbrecht et. al. (2009a) att äldre sjuksköterskor 

var mer benägna än yngre att stödja eutanasi. Ett fåtal sjuksköterskor beskrev hur deras 

åsikter ändrats från att först ha varit emot eutanasi till att vara för på grund av egna 

upplevelser och erfarenheter gällande nära vänner och släktingar (McInerney & Seibold, 

1995). 

 

7 DISKUSSION  

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De studier som inkluderades publicerades mellan åren 1995-2007 vilket innebär att både 

äldre och nyare forskning presenteras i denna studie vilket kan anses vara en styrka. 

Såväl kvalitativa (n=3) som kvantitativa (n=6) studier inkluderas i litteraturstudien, 

vilket Forsberg och Wengström (2008) menar bidrar till att trovärdigheten för studien 

ökar. De studier som inkluderats var enbart skrivna på engelska och därmed kan studier 

på andra språk med relevant resultat utifrån syftet ha missats. De studier som varit 

tillgängliga utifrån detta inklusionskriterie upplevedes dock vara tillräckliga för att 

besvara det uppsatta syftet. Det faktum att studierna är skrivna på engelska kan ha lett 
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till att omedvetna feltolkningar eller felaktiga översättningar ägt rum. Olika former av 

eutanasi inkluderas i studien, det vill säga aktiv, passiv eutanasi samt sedering, detta kan 

ha påverkat resultatet. Hade studien exempelvis enbart fokuserat på en utav formerna av 

eutanasi hade eventuellt specifika faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder 

kunnat knytas till respektive form av eutanasi, vilket inte är möjligt genom denna studie. 

 

7.1.2 Sökningsförfarande och urval 

Litteraturstudien bygger på vetenskapliga studier utförda i Finland (1), Australien (2), 

Belgien (3), Polen (1), Turkiet (1) och Japan (1). Utifrån detta upplevs att en god 

internationell spridning har uppnåtts vilket lett till att det valda ämnet belysts utifrån ett 

brett perspektiv. Samma internationella spridning hade förmodligen inte möjliggjorts 

om en empirisk studie genomförts. Sökningsförfarandet har försvårats genom att de 

olika databaserna inte använder sig av samma ämnesord. Detta innebar att ämnesorden 

behövdes anpassas utifrån respektive databas för att få tillgång till relevant forskning 

utifrån syftet. Vissa bedömningar gällande ämnesorden har behövts göras vilket kan ha 

haft inverkan på vilka studier som framkommit i respektive databas. Förförståelsen 

gällande eutanasi och vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder kring det 

kan ha påverkat bedömningarna av vilka ämnesord som ansågs vara relevanta för att 

besvara syftet. Trovärdigheten i resultatet stärks i och med att mättnad uppnåtts genom 

att samma studier påträffats under olika sökningar med olika ämnesord (Lincoln & 

Guba, 2006). 

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 

Det faktum att kvalitetsbedömningarna gällande studierna är genomförda oberoende av 

varandra ökar trovärdigheten för litteraturstudien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Vad gäller kvalitetsgranskningen i övrigt bör beaktas att de bedömningsmallar som 

använts modifierats. Risker med att modifiera mallar kan vara att de som utför 

granskningen av studierna kan påverka samt styra bedömningen av kvalitén i en viss 

riktning. De frågor som valdes bort i de mallar som användes i granskningen saknade en 

poängsättning. Därmed anses att bedömningen av studiernas kvalité inte påverkats av 

att mallarna modifierats. 
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7.1.4 Analys 

Genom att analysprocessen inledningsvis utfördes var för sig kan det med utgångspunkt 

från Lincoln och Guba (1985) antas att resultatens pålitlighet ökar. Å andra sidan kan 

resultatets pålitlighet ha försämrats genom att nästa steg i analysen, då materialet 

sorterades utifrån deras innehåll, utfördes tillsammans. Resultatets pålitlighet kan tänkas 

stärkas av att analysen utfördes i flera etapper och att analysprocessen gavs rikligt med 

tid. Resultatens innehåll och innebörd fördjupades i och med denna process. Den 

analysmetod som valdes anses vara lämplig utifrån det material som påträffades i de 

inkluderade studiernas resultat. Det framgick tydligt och redan från början vilka faktorer 

som var framträdande och det var därför relativt enkelt att plocka ut material som 

speglade innehållet på ett tydligt sätt och som besvarade syftet. Inledningsvis 

genomfördes ett försök till att bearbeta materialet med hjälp av en innehållsanalys, dock 

upplevdes denna metod inte vara lämplig då materialet splittrades istället för att 

sammanfogas. Med det menas att de olika steg som används vid en innehållsanalys, det 

vill säga att materialet delas upp i olika delar, inte var möjligt att genomföra med det 

material som identifierades utifrån de valda studierna. 

 

7.1.5 Forskningsetiskt resonemang 

Samtliga artiklar som har inkluderats har antingen godkänts av en etisk kommitté eller 

haft etiska överväganden vilket Forsberg och Wengström (2008) menar är betydelsefullt 

vid en systematisk litteraturstudie. I enighet med det som Forsberg och Wengström 

(2008) poängterar gällande att det anses vara oetiskt att exkludera delar av resultat har 

allt resultat från de inkluderade studierna som besvarade syftet redovisats. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till 

eutanasi. Resultatet visar att sjuksköterskors attityder grundar sig i och påverkas av en 

rad olika faktorer. Respekt för patientens lidande, trosuppfattning, rädsla för missbruk, 

erfarenhet inom yrket samt etiska aspekter såsom autonomi och värdighet var de mest 

framträdande faktorerna som identifierades i litteraturstudien. 

 

7.2.1 Lidande 

Erikssons (2001) teori om sjukdomslidandet, och dess uttrycksform, stärks i och med att 

resultatet visar att sjuksköterskor i stor utsträckning anser att eutanasi är försvarbart i 
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fall där patienten lider av ohanterlig smärta. Levinas menar att möten med en människa, 

ansikte mot ansikte, inbjuder till att ta ansvar och visa hänsyn för den andra individen. 

Han menar även att en förpliktelse till att erbjuda sin hjälp upprättas (Birkler, 2007). 

Anledningen till att sjuksköterskor ser lidandet som betydelsefullt i frågan om eutanasi 

kan eventuellt grundas i ett faktum att sjuksköterskor upplever ett ansvar över 

patientens mående. En vilja att visa hänsyn för det lidande som patienten uttrycker kan 

var en annan anledning. I relation till studiens resultat som, visar på lidandets betydelse 

för sjuksköterskors attityder till eutanasi, menar Nortvedt och Grimen (2006) att hjärtat 

väcks genom att beröras av det sedda. Vidare beskriver de att reflektion stimuleras av 

sensibilitet. Att som sjuksköterska bevittna sjukdomslidande kan tänkas innefatta 

sensibilitet vilket kan väcka reflektion hos sjuksköterskor. Anledningen till att 

sjuksköterskor rättfärdigar eutanasi vid lidande behöver inte nödvändigtvis bero på det 

egentliga lidandet. Kanske kan det vara så att lidandet enbart ligger till grund genom att 

det frambringar reflektion vilken leder till att sjuksköterskan mer frekvent reflekterar 

över patientens situation. Detta kan leda till ett mer känslomässigt engagemang där 

lidandet kan anses vara ovärdigt och att sjuksköterskor av den anledningen menar att 

lidandet påverkar deras attityder till eutanasi. Sjuksköterskan lyder under den etiska 

koden där ett av de övergripande ansvarsområdena är att lindra människors lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). De sjuksköterskor som ansåg att eutanasi är försvarbart med 

argumentet att patientens plågor avslutas, kan samtidigt strida mot den etiska principen 

att inte skada, beroende av hur den tolkas (Strang & Beck-Friis, 2012). De 

sjuksköterskor som accepterade eutanasi för sig själva motiverade det med en vilja att 

slippa lidandet och känslan av att vara till besvär för sina vårdare. Detta lidande 

stämmer överens med Erikssons (2001) beskrivning av det själsliga sjukdomslidandet 

som en upplevelse av skuld och skam. Det faktum att lidande är en framträdande faktor 

för sjuksköterskors ställningstagande gentemot eutanasi stärks av tidigare forskning. 

Där har det framkommit att sjuksköterskor rättfärdigar eutanasi för patienter som lider 

och är obotligt sjuka (Tepehan, Özkara & Fatih Yavuz, 2009; Ryynänen, Myllykangas, 

Viren & Heino, 2002). 

 

7.2.2 Etik 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att eutanasi kunde vara etiskt försvarbart då 

sjuksköterskans uppgift, som Strang och Beck-Friis (2012) beskriver, innefattar att 

respektera patientens autonomi. Liknande resultat har även framkommit i samband med 
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annan forskning där sjuksköterskor beskrivit att patientens autonomi är det som anses 

vara mest betydelsefullt i fråga om eutanasi (Musgarve C., Margalith I. & Goldsmidt L, 

2001). Tidigare forskning som genomförts i länder där eutanasi är lagligt visar dock att 

många sjuksköterskor erfarit fall där eutanasi utförts utan att patienten själv bett om det 

(Inghelbrecht E., Bilsen J., Mortier F. & Deliens L, 2010). Som beskrivits kan de etiska 

principer som sjuksköterskor har att förhålla sig till innebära vissa svårigheter (Birkler, 

2007). Eutanasi är ett ämne som i stor utsträckning frambringar reflektion kring de 

etiska principerna genom att de tvingas ses från ett annat perspektiv där de kan få en 

annan innebörd. Sjuksköterskans förhållningssätt till eutanasi och de etiska principerna 

kan försvåras genom att de är tolkningsbara. Principerna om att inte skada, göra gott, 

utöva rättvisa samt respektera patientens autonomi, vilka beskrivs av Strang och Beck- 

Friis (2012), kan få olika innebörd beroende på hur de tolkas. Innebär exempelvis 

principen att inte skada att sjuksköterskan inte bör hjälpa patienter med att avsluta sitt 

liv eller skadas patienten mer av att hållas vid liv mot hans eller hennes vilja? 

Kristoffersen (1998) framlyfter ett förhållningssätt som kan tänkas underlätta 

sjuksköterskors ställningstagande vid etiska dilemman. Han menar att den avgörande 

faktorn för vad som är etiskt rätt eller fel handlar om vilken intention handlandet har. 

Genom litteraturstudien framkom att de flesta sjuksköterskorna var för eutanasi i de 

situationer då patienten var vid medvetande och själv var den som begärde eutanasi. 

Detta kan tolkas som att sjuksköterskor grundar sin åsikt i och har intentionen att 

respektera patientens rätt till självbestämmande då patienten har förmågan att aktivt 

välja att avsluta sitt liv. Resultatet visade även att sjuksköterskorna ansåg att aktiv 

eutanasi var en rättighet då patientens liv inte kan fortgå på ett humant sätt till exempel 

genom respiratorvård eller efter medvetslöshet under lång tid. Birkler (2007) beskriver 

hur sjuksköterskan i och med att kommunicera och informera patienten skapar 

förutsättningar för autonoma val. Tankar väcks gällande eutanasi och medvetslösa 

patienter. Hur kan sjuksköterskan försäkra sig om att patienten vill få hjälp med att 

avsluta sitt liv i fall där patienten inte kan förmedla sig? Och hur vet sjuksköterskan att 

en önskan om att avsluta sitt liv grundas utifrån patientens egen vilja i situationer där 

patienten inte kan förmedla sig eller där omdömesförmågan är påverkad av sjukdom? I 

situationer där autonomifrågan får en annan innebörd, i form av att patienten själv inte 

kan förmedla sig, kan möjligtvis innebära att sjuksköterskan inte kan vara helt säker på 

om patienten själv, fullt ut kan ansvara för sitt beslut. I dessa fall riskeras patientens 

autonomi att kränkas genom att sjuksköterskan indirekt handlar efter det han eller hon 
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tror sig veta är bäst för patienten. Sjuksköterskor som var för eutanasi med respekt för 

patientens autonomi motiverade sina åsikter med att patienten är den som själv vet sitt 

värde och sina egna mål. Enligt Birkler (2007) leder sjukdom och lidande till en 

förändrad identitet, bland annat på grund av en förändrad syn på framtiden, förändrade 

sociala relationer samt en förändrad självbild. Därmed ses möjlighet att patienter vars 

självbild förändras i och med sjukdom och lidande även kan orsaka att patienten får en 

förändrad syn på sitt eget värde som människa, vilket kan medföra en önskan om att få 

avsluta sitt liv. Om eutanasi rättfärdigas med utgångspunkt ifrån patientens värdering av 

sitt eget liv, kan det tolkas till att gå emot sjuksköterskans etiska principer gällande alla 

människors lika värde. 

 

7.2.3 Yrkesrelaterad erfarenhet 

Resultatet visade att många sjuksköterskor med erfarenhet inom palliativ vård var emot 

lagliggörandet av eutanasi. Tidigare studier visar liknande resultat där sjuksköterskor 

som arbetar inom palliativ vård tenderar att vara mer restriktiva till eutanasi. Andra 

sjuksköterskor hade i och med att de arbetat på en palliativ avdelning börjat acceptera 

eutanasi, trots att de tidigare varit helt emot det (Gielen, Van den Branden & 

Broeckaert, 2009). Sättet som en människa väljer att agera utefter vid ett etiskt dilemma 

menar Öresland och Lützèn (2009) beror på vad han eller hon själv betraktar som etiskt 

för situationen. De poängterar att varje individ har ett personligt ansvar och att allt inte 

kan hänvisas till olika principer och regler, då de formulerats av andra. Vidare beskriver 

de att människan själv, med hjälp av levda erfarenheter och dygder, skapar etiska stigar. 

Dygderna skapas genom praktisk erfarenhet, det vill säga att exempelvis tränas i att 

bemöta och bedöma olika situationer genom möten med andra människor. Med detta 

som grund menar Öresland och Lützèn (2009) att människan med tiden lär sig att fatta 

rimliga beslut med hjälp av den praktiska visdom som skapas i samband med möten 

med andra människor. Utifrån detta kan tolkas att sjuksköterskor som arbetat inom 

palliativ vård bland annat grundar sin inställning till eutanasi på de dygder som skapats 

av att vårda patienter i ett palliativt skede. De sjuksköterskor som tidigare mött patienter 

vars smärta inte kunnat lindras med hjälp av palliativa åtgärder kanske ser att eutanasi 

kan vara försvarbart i dessa fall. 

 

Resultatet kan anses vara applicerbart i andra kontexter då studiernas bredd och 

ursprung inte visat ha någon inverkan på sjuksköterskorna ställningstagande i fråga om 
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eutanasi. Som Graneheim och Lundman (2008) framlyfter är det läsaren själv som 

avgör om resultatet är överförbart. Då litteraturstudiens tillvägagångssätt under arbetes 

olika delar noggrant framförts kan antas att läsarens bedömning av studiens 

överförbarhet underlättas.   

 

8 SLUTSATS 

Genom denna systematiska litteraturstudie framkom att sjuksköterskors attityder och 

ställningstaganden kring eutanasi bland annat kan påverkas av faktorer som berör 

sjuksköterskors egen livsvärld, exempelvis deras trosuppfattning och deras upplevelse 

av patienters lidande. Eutanasi är ett komplext ämne där sjuksköterskor ställs inför svåra 

moraliska och etiska ställningstaganden i mötet med patienter som efterfrågar hjälp med 

att avsluta sitt liv. Patienten har å ena sidan rätt att självständigt fatta ett beslut som 

påverkar det egna livet samtidigt som det å andra sidan går emot sjuksköterskans etiska 

princip att inte skada. Studiens resultat skulle kunna bidra till att sjuksköterskor får upp 

ögonen för ämnet samt till att sjuksköterskor börjar ifrågasätta sitt eget agerande och 

ställningstagande. Exempelvis kan det handla om att reflektera över vems perspektiv 

och vems vilja som ett beslut kring eutanasi, eller gällande andra situationer inom 

sjukvården, grundar sig i. Sjuksköterskans bemötande gentemot sina patienter kan 

möjligtvis påverkas till det bättre genom att sjuksköterskan medvetandegörs gällande 

vilka faktorer som bidrar till hans eller hennes inställning kring eutanasi. Att som 

sjuksköterska vara trygg i sig själv och veta vart man står i frågan om eutanasi och 

varför kan leda till att hon eller han lättare kan hantera förfrågningar kring detta. Det 

kan exempelvis handla om att våga möta samt diskutera ämnet med patienter som 

efterfrågar eutanasi. 

 

Förslag till vidare forskning  

Under litteraturstudiens gång har många frågor och funderingar väckts hos oss. Att 

vidare undersöka om och hur sjuksköterskors attityder kring eutanasi påverkar mötet 

mellan patienten och sjuksköterskan då eutanasi efterfrågas vore intressant. Det vill säga 

att bedriva forskning som syftar till att undersöka hur patienter upplever sig bli bemötta 

då en önskan om att få hjälp med att avsluta sitt liv framlyfts. Sådan forskning skulle 

kunna bidra till att ytterligare öka kunskapen inom området samt ge en ökad förståelse 

och medvetenhet kring hur sjuksköterskans attityder och föreställningar kan påverka 

omvårdnaden och mötet med patienten. 
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beslut i livets 

slutskede (ELD) och 

till deras roll i 

beslutsprocessen. 

 

 

 

 

Kvantitativ metod  

 
Tvärsnittsstudie 

  

 

Katolska sjuksköterskor hade lägre acceptans 

till eutanasi och till patientens rätt att själv ta 

beslut om sin egen död än vad icke-religiösa 

sjuksköterskor hade. 

 

Troende sjuksköterskor med varierande 

religion hade lägre acceptans till eutanasi och 

till att pat. har rätt att besluta om sin egen död 

än icke-troende sjuksköterskor.Sjuksköterskor 

med erfarenheter av att besluta om att avsluta 

ett liv enades i högre grad om att avstå 

livsuppehållande behandling än ssk:or som 

saknade den erfarenheten. 

 

Studien visar att sjuksköterskor var både för 

och emot eutanasi, detta oberoende av deras 

erfarenheter inom palliativ vård. Det var färre 

kvinnor som var beredda att administrera 

dödliga läkemedel vid eutanasi än män. Äldre 

sjuksköterskor var mer benägna än yngre att 

stödja eutanasi. 

 

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen var mer 

villiga att adminstrera läkemedel vid sedering 

än ssk:or på sjukhus. Ssk inom sjukhusvård 

har en lägre acceptans för eutanasi än de 

ssk:or som arbetade inom hemsjukvård. 

 

Hög  

 



  
 

V 

 

Nr 

 

Författare, 

Land, År 

 

Tidskrift, 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

5 

 

Verpoort, C., 

Gastman, C., & 

Dierckx de Casterlé, 

B.  

 

Belgien, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Palliative care nurses´ 

views on euthanasia. 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ 

vård ställer sig till 

eutanasi.  

 

 

Kvalitativ metod 
 

Grounded theory 

 

Bekvämlighetsurval 

 

 

De flesta sjuksköterskorna hade 

ingen åsikt för eller emot eutanasi. 

Sjuksköterskornas attityder berodde till 

störtsa delen på hur situationen såg ut, 

det vill säga graden av lidande och vilka 

palliativa åtgärder som fanns 

tillgängliga för patienten.  

 

De sjuksköterskor som var emot 

eutanasi grundade detta i den kristna 

tron och respekten för livet.  

 

De argument som fanns hos 

sjuksköterskorna  som var för eutanasia 

grundade sig i patientens livskvalité och 

respekt för patientens autonomi.  

 

Deras åsikter om eutanasi hade präglats 

av arbete med döende patienter.  
 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

Nr 

 

Författare, 

Land, År 

 

Tidskrift, 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

6 

 

Brzostek, T., 

Dekkers, W., 

Zbigniew, Z., 

Januszewska, A., & 

Górkiewicz, M.  

 

Polen, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing Ethics, 

 

Perception of palliative 

care and euthanasia 

among recently 

graduated and 

experienced nurses. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka och 

jämföra uppfattningar 

kring eutanasi hos 

nyexaminerade 

sjuksköterskor och hos 

erfarna sjuksköterskor.  

 

 

Kvantitativ metod 
 

Explorativ studie med 

frågeformulär.  

 

 

 

Majoriteten av 

sjusköterskorna tyckte inte 

att eutanasi skulle vara en 

del av den palliativa 

vården.  

 

De faktorer som 

påverkade deras attityder 

var deras livsfilosofi, 

följt av deras erfarenheter 

av och kunskap inom 

palliativ vård. 

 

Ssk:or med längre 

erfarenhet inom vården 

menade att den pliktetik 

som innefattas i 

sjuksköterskeyrket var 

betydelsefull gällande 

deras attityd gentemot 

eutanasi. 

 

Hög 

 

 

 

 



  
 

VII 

 

Nr 

 

Författare, 

Land, År 

 

Tidskrift, 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

7 

 

Konishi, E., & 

Davis, A.J. 

 

Japan, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Council of 

Nurses  

 

The right-to-die and the 

duty-to-die: perceptions 

of nurses in the West 

and in Japan 

 

 

 

 

 

 

Beskriva japanska 

sjuksköterskors och 

sjuksköterskor i 

västvärldens 

uppfattningar kring 

innebörden av 

”rätten att dö” och 

”skyldigheten att 

dö”.  

 

Kvantitativ metod 
 

Enkäter med både 

öppna frågor och 

frågor där olika 

svarsalternativ 

presenterades 

användes för att få 

fram data. 

De bakomliggande orsakerna till 

sjuksköterskornas åsikter kring 

patientens “rätt att dö” eller ”skyldighet 

att dö” var autonomi, människovärde 

och rättvisa. Majoriteten av de japanska 

sjuksköterskorna tyckte att patienter har 

rätt att bestämma över sitt eget liv och 

ta beslut i frågor kring sitt eget liv och 

sin död.  

 

Både japanska sjuksköterskor och 

sjuksköterskor från västvärlden såg livet 

ur ett filosofiskt perspektiv som handlar 

om värdighet och integritet och ansåg 

att livsuppehållande behandling skulle 

skada den värdigheten och integriteten.  

 

De japanska sjuksköterskorna ansåg att 

patientens beslut kan ha tagits med 

hänsyn till andra och att autonomi är 

något som växer i och med relationer 

och att ha samhörighet med andra.  

Västvärldens sjuksköterskor ansåg att 

en patient i ett terminalt skede måste få 

möjligheten att ta ett etiskt beslut och 

att skydda sina anhöriga kan vara ett 

sådant beslut. 

 

Medel 



  
 

VIII 

 
 

Nr 

 

Författare, 

Land, År 

 

Tidskrift, 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

8 

 

McInerney, F., & 

Seibold, C. 

 

Australien,1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing  

 

Nurses´ definitions of 

and attitudes towards 

euthanasia. 

 

Syftet var att 

identifiera 

sjuksköterskors 

definitioner av och 

attityder till 

eutanasi. 

 

Kvalitativ metod   
 

Explorativ design 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes. 

 

 

 

Deltagarnas attityder gick 

isär. Några kunde tänka sig 

att utföra dödshjälp på 

patienten på grund av 

patientens lidande.  

 

Andra kunde inte utföra det 

på grund av deras tro. Några 

deltagare var för eutanasi och 

såg det som en värdig död 

under vissa omständigheter. 

  

Deltagarna beskrev hur deras 

åsikter påverkats av egna 

upplevelser som gällde nära 

vänner och släktingar och av 

patienter som påverkat deras 

ståndpunkt både personligen 

och professionellt. 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

 

Nr 

 

Författare, 

Land, År 

 

Tidskrift, 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

9 

 

Kumas¸ G.,, Gu¨ 

rsel O¨ ztunc¸ and 

Z Nazan 

Alparslan 

 

2007, Turkiet 

 

Nursing Ethics 

 

Intensive care 

unit nurses’ 

opinions about 

euthanasia. 

 

Lyfta fram IVA-

sjuksköterskors 

åsikter om 

euthanasia. 

 

Kvantitativ metod 
 

Deskriptiv studie. 

Enkät med 35 frågor 

användes. 

 

Pilotstudie gjordes 

innan den egentliga 

studien genomfördes.  

 

 

Sjuksköterskorna ansåg att eutanasi är en aktuell 

medicinsk åtgärd för att det är den egna individens rätt 

att bestämma över sitt liv och död. Sjuksköterskorna 

var för aktiv dödshjälp om pat. var vid medvetande och 

själv begärde aktiv dödshjälp. 

 

De flesta ssk:orna var för passiv dödshjälp till patienter 

som själva efterfrågat det och som nu hölls vid liv med 

hjälp av livsuppehållande maskiner. Majoriteten av 

sjuksköterskorna var emot både aktiv och passiv 

eutanasi och motiverande detta med att det gick emot 

deras samvete.  

Anledningar till motsättande till eutanasia var att 

mediciner syftar till att hålla människor vid liv inte 

tvärtom. Man hade även religiösa skäl.  

 

Man menade även att dödshjälp inte stämmer överens 

med de förväntningar som finns på dagens sjukvård. 

Vissa såg dödhjälp som meningslöst och ansåg att det 

gick emot deras juridiska ansvar.  

 

Inget samband hittades mellan ssk:ors stöd för varken 

passiv eller aktiv dödshjälp och deras ålder eller 

utbildningsnivå. De ssk:or som accepterade dödshjälp 

för sig själv motiverande det med att vilja slippa 

lidandet och känslan av att vara till besvär för sina 

vårdare.  

Dödshjälp ansågs vid legalisering acceptabelt för 

”hjärndöda” pat., pat. med maligna sjukdomar med 

dålig prognos som lider av svår smärta. 

 

Hög 



  
 

I 
 

BILAGA C, Kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod. Max 14p 

 

Beskrivning av studien: 

 

Tydlig avgränsning/ problemformulering? (Ja Nej Vet ej)   

 Patientkarakteristika 

 Antal: 

 Ålder: 

Man/kvinna: 

Är kontexten presenterad?    (Ja Nej Vet ej)  

Etiskt resonemang?     (Ja Nej Vet ej)  

 

Urval 

- Relevant?     (Ja Nej Vet ej)  

- Strategiskt?     (Ja Nej Vet ej)  

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   (Ja Nej Vet ej) 

- Datainsamling tydligt beskriven?   (Ja Nej Vet ej)  

- Analys tydligt beskriven?   (Ja Nej Vet ej)  

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   (Ja Nej Vet ej) 

- Råder datamättnad?    (Ja Nej Vet ej)  

- Råder analysmättnad?    (Ja Nej Vet ej)  

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   (Ja Nej Vet ej)  

- Redovisas resultatet till en teoretisk 

referensram?    (Ja Nej Vet ej)  

Genereras teori?    (Ja Nej Vet ej)  

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/ upplevelse/mening 

beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Bra Medel Dålig 20p 

Kommentar……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Granskare (sign.) …………………………. 

 

 

 

 



  
 

II 

BILAGA D, Kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvantitativ metod.  

Max 12 poäng 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod :  

 

Patientkarakteristika:  

Antal:  

Ålder:   

Man/kvinna:  

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner    (Ja Nej)  

Intervention: 

 

Vad ansåg studien att studera?  

 

Urvalsförfarandet beskrivet?   (Ja Nej)  

Representativt urval?    (Ja Nej)  

 

Randomiseringsförfarande 

beskrivet?     (Ja Nej Vet ej)  

Likvärdiga grupper vid start?   (Ja Nej Vet ej) 

 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?   (Ja Nej)  

Bortfallsstorleken beskriven?   (Ja Nej)  

Adekvat statistisk metod?   (Ja Nej)  

Etiskt resonemang?    (Ja Nej)  

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?    (Ja Nej)  

Är instrumenten reliabla?    (Ja Nej)  

Är resultatet generaliserbart?   (Ja Nej) 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 

Kommentar 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Granskare (sign.) …………………… 


