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Sammanfattning 

Bakgrund: I Nederländerna, Belgien och Luxemburg är det lagligt med aktiv 

dödshjälp. I länderna Schweiz, Estland och delstaterna Washington och Oregon i USA 

är det lagligt med läkar-assisterat självmord. När patienter får en diagnos med en dödlig 

sjukdom framkommer det i studier att vid olika typer av sjukdomar uppfattas lidande, 

smärta, religion samt att vara andra närstående till besvär som faktorer vilket påverkar 

personernas livskvalité och inställning till eutanasi. En del patienter vill avsluta sitt liv 

andra vill hantera sitt liv därför råder det delade meningar kring inställningen till 

eutanasi. 

Syfte: Syfte med denna studie var att beskriva vilken inställning patienter med obotligt 

dödliga sjukdomar har till eutanasi och vilka faktorer som påverkar deras inställning.  

Syftet var även att beskriva vilken undersöknings grupp de valda artiklarna hade. 

Metod: En deskriptiv design har används i denna litteraturstudie. Tolv artiklar har 

används, sju Kvalitativa och fem Kvantitativa 

Huvudresultat: Resultatet är beroende av olika faktorer såsom, smärta, religion, 

depression, fysiska funktionen och lidandet. Dessa faktorer påverkade patienternas olika 

inställning till eutanasi. I sammansättningen av artiklarna framkom det 56,8% patienter 

var för eutanasi, 40,3% patienter var emot och 2,8 % patienter har inte svarat på frågan
1
. 

Slutsats: Stora skillnader kan ses till inställningen om eutanasi i sammanställningen av 

artiklarnas resultat. Dock framkommer endast en studie ifrån Sverige och därför anser 

författarna att mer forskning behövs för att få en förståelse för patienternas inställning. 

Även en risk för att eutanasi skall missbrukas uppkommer i studien när patienter skall 

besvara frågan om de är för eller emot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord; dödliga sjukdomar, dödshjälp, eutanasi, palliativ vård 

                                                 
1
 Totalt 1197 svarande, 680 patienter för, 483 patienter emot, 34 svarande ej. 

 



 

 

Abstract 

Background: Active euthanasia is legal in Netherlands, Belgium and Luxembourg. In 

Switzerland, Estonia and the states of Wasington and Oregon in USA are only doctor-

assisted euthanasia legal. When patient’s receive a diagnosis of a terminall illness 

studies shows that various kinds of suffering, pain, religion and feeling that you are 

dependent on relatives are factors which affect people's quality of life and attitude to 

euthanasia. Some patients want to end their life while others want to manage their lives. 

There are disagreements about whether euthanasia could be a option. 

Aim: To describe the attitude of patients with an incurable terminal illness has to 

euthanasia and what factors as affecting their attitude. The aim is also to describe the 

research group in the articles. 

Method: A descriptive design has been used in this litterature study. Twelve articles 

have been used, seven Qualitative and five Quantitative. 

Results: The results depends on various factors such as pain, religion, depression, 

physical function and suffering. These factors affected the patient’s attitudes towards 

euthanasia. The composition of the articles emerge that 680 patients were positive to 

euthanasia, 483 patients were against, and 34 patients had not answered the question. 

Conclusion: A positive attitude to euthanasia can be seen clearly in the research of the 

articles results. However, only one study came from Sweden and therefore the authors 

think that more research is needed to gain an understanding of patient’s attitude. There 

are concerns that euthanasia will be miss-used or abused when the patient’s have been 

asked about their attitudes. 
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Introduktion 

 

Eutanasi är ett “grekiskt ord där eu betyder god och “thanatos död” och översätts till 

“god död”. I Sverige så betyder ordet eutanasi dödshjälp vilket innebär att sjukvården 

genom en avsiktlig handling avslutar patientens liv. Meningen från början med eutanasi 

och dagens möjligheter är att underlätta för den döende patienten. Vid eutanasi 

underlättas själva processen av lidandet genom att påskynda döden. Det finns olika 

former av eutanasi de två vanligaste är aktiv eutanasi och passiv eutanasi som båda 

leder till döden men på olika sätt. Det finns ytterligare ett sätt, läkarassisterat suicid 

(Arlebrink 1999). Länder där det är lagligt med aktiv eutanasi är Nederländerna, 

Belgien och Luxemburg. Passiv eutanasi finns i dagens sjukvård och då i den 

västerländska världen (Tännsjö 2009). I Schweiz, Estland samt delstaterna Washington 

och Oregon i USA är det tillåtet med läkar-assisterat suicid (Banovic & Turanjanin 

2014; Rynning 2009). 

Debatten angående eutanasi har funnits i alla tider där den periodvis har fått ny fart på 

grund av nya händelser. Orsakerna till detta är många, exempelvis den tekniska och 

medicinska utvecklingen som gör att patienterna lever längre idag vilket har påverkat 

debatten om eutanasi. Detta leder till att patienterna och många andra ifrågasätter 

betydelsen av att hålla en människa vid liv som har ett svårt lidande och kommer ändå 

att avlida inom kort (Arlebrink 1999; Forsbeck & Gustafson 2000). 

 

Sverige kommer på fjärde plats över länderna i Europa som har en positiv inställning till 

eutanasi (Cohen, Marcoux, Bilsen, Deboosere, Van der Wal & Deliens 2006).  

 

I Sverige finns det patienter som reser till länder där det är lagligt med eutanasi för att få 

hjälp att avsluta sitt liv. På uppdrag av socialstyrelsen år 2007 gjordes en studie genom 

en enkätundersökning där 1200 personer slumpmässigt valdes ut i åldrarna 18-100 samt 

bosatta i Stockholms län. Deltagarna fick svara på om de var för eller emot 

läkarassisterad suicid, i resultatet framkom det att 73 % var för, 12 % var emot och 15 

% visste inte (Tännsjö 2009).                 

 

Aktiv eutanasi 

 

Vid aktiv eutanasi avlider patienten av annan orsak än sin sjukdom (Arlebrink 1999). 

Aktiv eutanasi innebär att företrädelsevis en läkare utför en avsiktlig handling på 

patienten vilket leder till att patienten avlider.  
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Denna handling kan exempelvis vara att ge patienten en dödlig injektion. Aktiv eutanasi 

förekommer i frivillig, ofrivillig och omedveten form. Vid frivillig aktiv eutanasi har 

patienten en önskan om att avsluta sitt liv, ofrivillig aktiv eutanasi tar läkaren beslutet 

att avsluta patientens liv även om patienten inte önskar detta. Omedveten aktiv eutanasi 

innebär att patienten själv inte kan ta ställning på grund av t.ex. att patienten ligger i 

koma och därmed gör läkaren den bedömningen att avsluta patientens liv (Ersek 2004). 

Processen för patienter som begär eutanasi är en svår och komplicerad process (Dierckx 

de Casterlé, Denier & Gastmans 2010). Det finns specifika riktlinjer och kriterier som 

skall uppnås för att underlätta när det kommer till att ta ställning om utförandet av aktiv 

eutanasi. I Nederländerna där aktiv eutanasi är lagligt så måste patienterna uppfylla 

vissa kriterier; önskan om aktiv eutanasi ska komma ifrån patienten själv, vara noga 

genomtänkt, frivillig och något patienten står fast vid. Patienten måste uppleva olidlig 

smärta både psykisk och/eller fysisk samt att det inte finns något sätt att lindra lidandet. 

Det är en läkare som utför processen efter diskussion med annan oberoende läkare 

(Kuuppelomäki (2000). 

Argumenten för aktiv eutanasi (Arlebrink 1999) 

Människan är autonom vilket syftar på att människan är fri och en självständig person 

som tar beslut i sitt liv. Denna grundsyn gör att sjukvården anses ha en plikt att hjälpa 

patienter som är för sjuka för att själva begå suicid. Genom sjukdom och lidande 

förolämpas människans värdighet och integritet på så vis att döden anses vara ett bättre 

alternativ, detta är något vården ska värdera och därmed kunna föreslå eutanasi. 

Argumenten mot aktiv eutanasi (Arlebrink 1999) 

Läkaretiken säger emot samt att be en läkare utföra eutanasi är inte tänkbart eller 

sannolikt vilket gör att förtroendet för vården skulle kunna minska. Utvecklingen inom 

den palliativa vården skulle kunna stanna upp om eutanasi skulle bli lagligt. Dom äldre 

samt funktionshindrade skulle kunna känna sig tvingade till att välja eutanasi när de 

upplever sig själva som en belastning för samhället och anhöriga.  

Gud, naturen och ödet ska bestämma när döden inträffar, vilket gör att aktiv eutanasi går 

emot vår kultur och vårt samvete.  

Argumenten som är emot eutanasi bygger på tankar kring eutanasi om det skulle bli 

lagligt (Arlebrink 1999).   



 

    3 

 

 

Passiv eutanasi 

 

Passiv eutanasi är när patienten avlider på grund av sin sjukdom eller komplikationer av 

sjukdomen. Vilket innebär att patienten avlider till följd av utebliven vård, behandling 

eller att livsuppehållande åtgärder avslutas som annars kunde ha förlängt livet 

(Arlebrink 1999, Qvarnström 1993). Med livsuppehållande åtgärd menas det att i ett 

kritiskt tillstånd ge behandling för att hålla patienten vid liv som exempelvis kan vara 

dropp, dialys eller respiratorbehandling (Arlebrink 1999; Socialstyrelsen 2011). 

Riktlinjer kring hur livsuppehållande åtgärder ska avbrytas är framtagna av 

socialstyrelsen och etiska rådet (Lynøe 2009). Behandlingen avbryts enligt läkarens 

ordination då om patienten själv önskar det, om det är väldigt plågsamt för patienten 

eller att behandlingen inte längre är till en fördel för patienten (Ersek 2004). Genom 

detta kan sjukvården minska lidandet för en patient som har obotlig dödlig sjukdom 

(Sprung, Paruk, Kissoon, Hartog, Lipman, Bin, Argent, Hodgson, Guidet, Groeneveld 

& Feldman 2014). När en patient är obotligt sjuk har läkaren ställt en diagnos där 

patienten har en sjukdom som inte längre går att behandla, som på sikt kan leda till att 

patienten avlider (Socialstyrelsen 2013).  

 

Läkarassisterat suicid 

 

Läkarassisterat suicid innebär att en läkare skriver ut mediciner och säkerhetsställer rätt 

dos till patienten som vill avsluta sitt liv (Captu 2014). Patienten får sedan själv inta 

läkemedlet som leder till att patienten avlider (Rynning 2009). 

Palliativ vård 

 

Vid palliativ vård ges en helhetsvård till den sjuka patienten av det palliativa teamet 

samt stöd erbjuds till anhöriga (Arlebrink 1999). Palliativa teamet består av läkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och präster (Fürst 2009). 

Palliativ vård ges när sjukdomen inte längre kan botas och när syftet med behandlingen 

inte längre är att förlänga livet utan endast lindra patientens symtom (Arlebrink 1999).  

Det är under den palliativa vården patienten tar upp frågan kring eutanasi med 

sjuksköterskan (De Bal, Dierckx de Casterle, de Beer & Gastmans 2005). Syftet med 

palliativ vård är att ge så bra livskvalitet för patienter och deras anhöriga.  

Palliativ vård ska utgå ifrån patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.  
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Vid palliativ vård är det viktigt att lindra smärta samt eventuellt andra symtom som kan 

uppkomma. Det är även viktigt att lindra de psykologiska, sociala samt den själsliga 

oron. Anhöriga ska också ges stöd i sitt sorgearbete (Arlebrink 1999).   

Palliativ sedering eller terminal sedering innebär att patienten sövs ner till det stadiet då 

patienten inte längre känner någon smärta, oro eller ångest men fortfarande kan andas 

själv. Sedan ligger patienten nedsövd tills kroppen själv dör (Lynøe 2009). Detta är 

lagligt i Sverige som en sista lösning för att lindra lidandet (Socialstyrelsen 2010).  

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

 

I vården möter sjuksköterskor patienter med obotligt dödlig sjukdom. Patientens liv 

utgörs då av smärta, oro och ångest samt rädslan att dö och hur smärtsam döden 

kommer att bli (Fürst 2009). I den palliativa vården ska sjuksköterskan vårda patienter i 

livets slut. Det är då betydelsefullt att ge en god omvårdnad så patienten kan få en lugn 

och stillsam död (Efstathiou & Walker 2014).  

 

I Sverige har det utvecklats en modell och benämns de “6 S:n” (självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, samtycke och summering) som 

är inriktad på omvårdnaden av döende patienter. Med denna modell kan sjuksköterskan 

samla kunskap om patienten för att ge så bra vård i livets slut som möjligt samt att 

patienten får en stillsam död.  

Självbild- grundat på patientens önska och behov genom att hjälpa patienten att behålla 

sin identitet. 

Självbestämmande- grundat på patientens önskan samt behov att stötta patienten till 

medverkan i vården. 

Sociala relationer- grundat på patientens önskan och behov stötta patienten till att 

behålla betydelsefulla sociala relationer och låta patienten umgås med anhöriga. 

Symtomlindring- grundat på patientens önskan och behov ge tillräckligt med lindring för 

patienten av dennes symtom/obehag som möjligt. 

Samtycke och Summering- grundat på patientens önskan och behov prata om patientens 

syn på hur dennes liv har varit, framtiden och döden (Lindqvist & Rasmussen 2009).  

 

Förbindelsen mellan etik, mänskliga rättigheter och hälsa har en viktig del i den etiska 

koden International Council of Nurses (ICN) för sjuksköterskor. ICN som gäller globalt 

anser att sjuksköterskan ska arbeta för att lindra lidandet hos patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012).  



 

    5 

 

I de länderna där aktiv eutanasi förekommer är sjuksköterskans roll att vara närvarande 

när den dödliga injektionen ges men kan också innebära att sjuksköterskan ska 

administrera injektionen. Sjuksköterskans främsta uppgift är att hjälpa och stödja patient 

och dess närstående vilket innebär att en god omvårdnad skall ges före, under och efter 

den dödliga injektionen (Gastmans, Lemiengre & Dierckx de Casterlé 2006). 

Sjuksköterskorna i Belgien som jobbar med patienter i livets slutskede anser att eutanasi 

är godtagbart när det inte längre finns något annat sätt att lindra patientens lidande 

(Ingelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2009). Även sjuksköterskorna i Nederländerna 

hade också en positiv inställning till eutanasi (Francke, Albers, Bilsen, de Veer. & 

Onwuteaka-Philipsen 2016). I Finland är inte eutanasi lagligt, dock hade varannan 

sjuksköterska positiv inställning till frågan kring eutanasi (Ryynänen, Myllykangas, 

Viren & Heino 2002). 

 

Teoretisk referensram 

 

Joyce Travelbee 1926-1973 valdes på grund av att hennes omvårnadsteori bygger på 

hopp och lidande. För en god omvårdnad är grunden en bra kommunikation mellan 

sjuksköterskan och vårdtagaren. När diagnosen för en obotlig dödlig sjukdom ges kan 

personen sväva mellan hopp och lidande. Enligt Travelbee är lidandet något som tillhör 

livet och lidande är något som alla kommer att genomgå samt att lidandet är individuellt 

för varje person (Pokorny 2014). Personer som genomgår lidande kan med hjälp av 

sjuksköterskan få stöd och hjälp att finna en mening i sitt lidande (Egididus & Norberg 

1983; Kristoffersen 1998). Hoppet är något som Travelbee benämner mycket, om 

hoppet inte finns kan en chans till att ändra eller förbättra sin livssituation utebli. 

Vården ska stödja hoppet hos människan, genom det kan människan klara av lidandet 

(Kristoffersen 1998). Det viktigaste i omvårdnaden är att hjälpa varje individ och/eller 

familj att hantera och förhindra sjukdomens smärta genom att finna meningen med 

detta. I detta vård möte är det viktigt att sjuksköterskan skapar en kontakt där empati 

och sympati finns för att uppnå omvårdnad (Pokorny 2014). 

 

Problemformulering 

 

Obotligt dödliga sjukdomar påverkar människors livskvalité och kan skapa ett olidligt 

lidande. Idag med den medicinska och tekniska utvecklingen så kan människan leva 

mycket längre med sina obotligt dödliga sjukdomar.  
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Genom bra palliativ vård kan smärta och lidande lindras dock önskar en del patienter 

ändå eutanasi för att förkorta lidandet. Få studier i världen har gjorts angående vilken 

inställning patienter med svår obotlig sjukdom har till eutanasi. Inom europeiska länder 

kommer Sverige på en fjärde plats angående positiv inställning till eutanasi. Detta kan 

leda till att fler patienter kommer ta upp frågan. För att sjuksköterskan ska kunna möta 

denna fråga behövs en fördjupad kunskap i varför patienterna önskar eutanasi men även 

hur deras livskvalité påverkas av den obotligt dödliga sjukdomen. Därför anses denna 

studie vara betydelsefull för att sjuksköterskor ska kunna ge råd och stöd till patienterna 

som önskar eutanasi.  

Syfte 

 

Syfte med denna studie var att beskriva vilken inställning patienter med obotligt dödliga 

sjukdomar har till eutanasi och vilka faktorer som påverkar deras inställning. Syftet var 

även att beskriva vilken undersöknings grupp de valda artiklarna hade. 

Frågeställning 

 

Vilken inställning har patienter med obotligt dödliga sjukdomar till dödshjälp samt vilka 

faktorer påverkar deras inställning? 

Vilken undersöknings grupp har de valda artiklarna? 

 

Metod 

 

Design 

 

Deskriptiv design. 

 

Databaser 

 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. 

PubMed och Cinahl är databaser inriktade på medicin och omvårdnad. PubMed och 

Cinahl är passande databaser för sökningar inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck 

2012). 

 

Sökord  

 

Sökningen i PubMed gjordes i fritext med sökorden euthanasia, patient, attitude och 

palliativ för att hitta relevanta artiklar.  
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Likadana sökningar gjordes i Cinahl dock utan att hitta nya relevanta artiklar. Även 

sökningar med MesH termer i PubMed gjordes fast sökningarna blev för smala och 

därmed uteslöts. Sökorden kombinerades med booleska termen “AND” för att hitta 

artiklar som inkluderade alla sökorden och begränsade urvalet (Polit & Beck 2012). 

Trunkering användes inte då författarna tyckte det framkom tillräckligt med antalet 

relevanta artiklar genom sökning utan trunkering. Sökorden valdes ut för att svara på 

studiens syfte samt frågeställningar vilket gav träffar för eventuellt artiklar som kunde 

användas i studien. Även en artikel framkom genom manuell sökning som refererades i 

annan litteraturstudie. Sökningarna till föreliggande litteratur studie har gjorts under 

september 2016. 

 

Sökstrategi 

 

Sökningarna gjordes två gånger med olika sökordskombinationer för att få fram fler 

relevanta artiklar se utfallet och begränsningarna i Tabell 1. Begränsningar som gjordes 

i sökningarna var; Artiklarna fick endast vara tio år gamla, sökningarna med Gävle 

högskola för att artiklarna skulle kunna läsas i full text, artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och patienterna skulle var 19+ år. 

 

Utfall av databassökningar 

Tabell 1.  

Databas Begränsningar 

(limits) sök datum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

Pubmed 

Gävle Högskola, 

English, adult 19+, 

10 år 2016-08-31 

Euthanasia 

AND patient 

AND attitude 

115 17 10 

Medline 

via 

Pubmed 

Gävle Högskola, 

English, adult 19+, 

10 år 2016-08-31 

Euthanasia 

AND patient 

AND palliative 

88 3 1 

Manuell 

sökning 

Sökning via valda 

artiklar referenslista 

 1 1 1 

     

Totalt 

12 
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Urvalskriterier 
 

Inklutionskriterier: Både män och kvinnor, studier som innefattade inställningen till 

eutanasi hos patienter med obotligt dödliga sjukdomar, kvalitativa, kvantitativa och 

empiriska studier.   

Exklusionskriterierna: artiklar studier som var inriktade på barn, studier som inte 

innefattade patienter med obotlig dödlig sjukdom, andra litteraturstudier och 

metaanalyser se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocess från artikelsökning  

 

 

Dataanalys 

 

Av de tolv artiklarna som användes i den föreliggande studies resultat framkom sju 

kvalitativa och fem kvantitativa. Artiklarnas titel, abstrakt, introduktion, resultat och 

diskussion lästes av båda författarna var för sig. Artiklarna lästes igenom igen 

tillsammans och kodades med olika färger för att få fram likheter och olikheter för att  

 

Totalt antal träffar 

115+88+1=  

204 183 exkluderades på grund av 

 175 Titlar svara inte på 

syftet 

 8 Dubbletter 

 

 

Tänkbara artiklar valdes 

ut genom att läsa 

abstrakt 

21 
3 exkluderades på grund av  

 2 avgiftsbelagda 

 1 inte full text 

 

 
C Artiklar lästes igenom 

19 

 

7 svarade inte på syfte 

 

Artiklar som ingår i 

studien 

12 
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tillslut komma fram till teman, vilket underlättade sammanställningen av det som 

svarade på syftet och frågeställningarna.  

Arbetet skall ske genom att arbeta systematiskt och samla in, granska och sammanfatta 

den befintliga kunskapen som finns inom område. Även förenkla sammanställningen 

genom att koda med olika färger för att kategorisera informationen (Polit & Beck 2012). 

För att förenkla sammanställningen kodades informationen som varande på syftet och 

frågeställningarna i olika färger. På detta sätt framkom kategorierna som skapade 

rubriker i resultatet faktorer som påverkar patienters inställning till eutanasi, patienter 

med positiv inställning till eutanasi och patienter med negativ inställning till eutanasi. 

En överblick och sammanställning av artiklarnas syfte och resultat återfinns i bilaga 2. I 

bilaga 1 återfinns sammanställning av artiklarna för att få en lättare översikt om 

artiklarnas innehåll med: författare, år, titel, design/ansats, urvalsmetod, undersöknings 

grupp, data insamlingsmetod och dataanalys.  

För att besvara den metodologiska aspekten så granskades artiklarnas metoddel där 

undersöknings grupperna sammanställdes i en tabell med: författare, sjukdom, antal 

deltagare, kön och ålder se bilaga 4.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Eftersom denna studie är en litteraturstudie har ingen forskningsetisk prövning gjorts. 

Resultatet i artiklarna granskades med ett objektiv synsätt. Fusk, falska uppgifter, 

plagiat, stöld av data, fabricering eller förvrängning av data ska inte ske och därav 

presenteras alla artiklar som valts ut till studien. Hypoteser eller metoder utan angivna 

källor uteslöts (Forsberg & Wengström 2015). 

Resultat 

 

Resultatet redovisas, presenteras och sammanställs under tre huvudrubriker; faktorer 

som kan påverka patienters inställning till eutanasi, patienter med positiv inställning till 

eutanasi och patienter med negativ inställning till eutanasi. Dessa presenteras i figur 2.  

 

 

 

 

 

Resultat 

Faktorer som påverkar patienters 

inställning till eutanasi 

Patienter med positiv 

inställning till eutanasi 

eutanasi 

 

Patienter med negativ inställning 

till eutanasi 
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Figur 2. Resultatets rubriker 

 

De valda artiklarnas undersökningsgrupp presenteras i löpande text i slutet av resultatet 

under rubriken Metodologiska aspekten av urvalsgrupper samt i sammanställd tabell se 

bilaga 3. Patienternas inställning till eutanasi i varje enskild artikel presenteras i bilaga 

4. 

 

Faktorer som påverkar patienters inställning till eutanasi 

 

Olika faktorer påverkade patienternas inställning till eutanasi. På grund av exempelvis 

religiösa skäl ansåg en del patienter att eutanasi inte skulle användas för att påskynda 

döden, de menade att Gud skapade människans liv och fyllde livet med mening (Carter, 

Clover, Parkinson, Rainbird, Kerridge, Ravenscroft, Cavenagh & McPhee 2007; 

Chapple, Ziebland, McPherson & Herxheimer 2006; Karlsson, Milberg & Strang 2011; 

Wilson, Chochinov, McPherson, Skirko, Allard, Chary, Gagnon, Macmillan, De Luca, 

O'Shea, Kuhl, Fainsinger, Karam & Clinch 2007). 

Faktorer som förlust av självbestämmande, fysiska symtom exempelvis, depression, 

förtvivlan, existentiella dilemman och skräck för framtiden gjorde att den positiva 

inställningen till eutanasi ökade (Karlsson, Milberg & Strang 2011; Nissim, Gagliese & 

Rodin 2009; Pestinger, Stiel, Elsner, Widdershoven, Voltz, Nauck & Radbruch 2015).  

 

I två andra studier framgick motsägande påstående att även om den fysiska funktionen 

minskade så ökade inte behovet av önskan om eutanasi (Lulé, Nonnenmacher, Sorg, 

Heimrath, Hautzinger, Meyer, Kübler, Birbaumer & Ludolph 2014; Stutzki, Weber, 

Reiter-Theil, Simmen, Borasio & Jox 2014). 

I Pestinger et al. (2015) studie påtalade patienterna om hur kommunikationen med 

vården var otillräcklig angående deras önskan om eutanasi. Patienterna ansåg att önskan 

skulle accepteras och inte ses som ett psykiskt problem av vården.  

 

Andra faktorer som påverkade patienternas inställning till eutanasi var exempelvis 

patienter som hade långt gången lungcancer och inte längre behandlades med cellgifter, 

dessa patienter önskade eutanasi mer än de som behandlades med cellgifter (Pardon, 

Deschepper, Vander Stichele, Bernheim, Mortier, Schallier, Germonpré, Galdermans, 

Van Kerckhoven & Deliens 2012). I Carter et al. (2007) studie jämfördes 

cancerpatienter och andra patienter som hade andra obotliga dödliga sjukdomar.  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=McPherson%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Allard%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Allard%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Gagnon%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Gagnon%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=De%20Luca%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=De%20Luca%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=O%27Shea%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=O%27Shea%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Clinch%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500618
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stiel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stiel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Widdershoven%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Widdershoven%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Nauck%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Radbruch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Sorg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Sorg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Heimrath%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Meyer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Meyer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Birbaumer%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Ludolph%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stutzki%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stutzki%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Reiter-Theil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Reiter-Theil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Simmen%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Simmen%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Jox%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
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Studien visade att majoriteten av de som önskade eutanasi var cancerpatienterna. 

Patienterna med andra obotliga dödliga sjukdomar hade en positiv inställning till 

eutanasi men det var inget de själva önskade.  

Patienter med sjukdomen Huntington hade specifika önskemål om livets slut efter att ha 

varit med om en nära anhörig hade lidit av samma sjukdom. För dessa patienter var 

kontrollen över slutskedet av sjukdomen viktigt och låg till grund för deras vilja att få 

hjälp att avsluta sitt liv. En stor del av dessa patienter hade någon gång under sitt 

sjukdomsförlopp önskat eutanasi (Booij, Rödig, Engberts, Tibben & Roos 2013). 

 

Patienter med positiv inställning till eutanasi 

 

Autonomi var viktigt för patienterna, då de själva fick bestämma över hur de valde att 

leva och avsluta sina liv (Karlsson, Milberg & Strang 2011). 

Eutanasi uppfattades positivt, något värdefullt och som en mänsklig rättighet. Viljan att 

fatta eget beslut om att avsluta sitt liv var något som framgick i studierna (Carter et al. 

2007; Chapple et al. 2006; Karlsson, Milberg & Strang 2011).   

En del patienter ansåg att när lidandet blivit outhärdligt var döden att föredra istället för 

att fortsätta leva. Själva döden ansågs endast som långdragen process och därför var 

eutanasi att föredra (Karlsson, Millberg och Strang 2011; Pardon et al. 2012). Pestinger 

et al. (2015) studie betonade patienternas vikt av att kunna dö med värdighet. 

Enligt Booij, Tibben, Engberts, Marinus & Roos (2014) framgick det att patienterna i 

studien hade en del tankar och/eller önskemål angående hur livets slut skulle ske eller 

visade antydan kring tankar om livets slutskede. En del önskade eutanasi, andra hade 

inte tänkt så mycket på det.  

I Pestinger et al. (2015) studie diskuterade patienterna, som önskade eutanasi vikten av 

att få rätt utskriven dos läkemedel för att döden skulle ske kontrollerat.  

Patienterna ansåg att om inte en läkare föreskrev läkemedel när patienten önskade att 

genomföra suicid fanns det en risk att doseringen inte skulle bli rätt vilket kunde 

resultera i ett misslyckat suicid. 

 

Patienterna var väl införstådda med att deras framtid skulle bestå av försämring, förlust 

av kontroll samt att de skulle bli beroende av andra (Booij et al. 2013). En del av 

patienterna upplevde sig själva som en belastning för andra. Patienter som behövde 

vårdas av sina anhöriga under en längre tid kände sig tacksamma för att anhöriga hjälpte  

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=R%C3%B6dig%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=R%C3%B6dig%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Tibben%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Roos%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Engberts%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178513
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Marinus%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178513
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till, men samtidigt upplevde de en känsla av dåligt samvete och saknaden av självkänsla 

skapade en positiv inställning till eutanasi (Borgsteede, Deliens, Graafland-Riedsta, 

Francke, Van der Wal & Willems 2007; Karlsson, Milberg & Strang 2011; Lulé et al. 

2014; Pestinger et al. 2015; Stutzki et al. 2014). 

 

Patienter med negativ inställning till eutanasi 

 

Deltagarna i Karlsson, Milberg & Strang (2011) studie ansåg inte lidandet som en 

anledning till att önska eutanasi. Det fanns inget oacceptabelt lidande, det gällde att 

anpassa och hantera det så skulle lidandet minska. Smärtan var något som skulle 

övervinnas och på sikt kunde vara till hjälp i framtiden för att hantera kommande 

smärta. Patienterna nämnde att de hade upplevt otrolig smärta förut men med tiden så 

försvann den. Andra patienter ansåg att de hade övervunnit rädslan över hur smärta 

kunde vara som värst och hur de nu inte kände av den längre. Patienterna i studien 

Karlsson, Milberg och Strang (2011) ansåg att de skulle ta emot hjälpen som vården 

gav, genom att lita på den hjälp de hade fått så skulle det ge en bra förutsättning att 

lindra lidandet. Stödet ifrån anhöriga var också något de ansåg vara viktigt för att 

minska lidandet.   

 

Troende patienter ansåg att Gud hade skapat livet och fyllde det med mening och livet 

hade alltid en betydelse oavsett hur livet levdes samt att det alltid fanns hopp om att bli 

bättre. Detta gav livet en mening för att fortsätta leva och var inte ett skäl till önskan om 

eutanasi (Borgsteede et al. 2007; Carter et al. 2007; Chapple et al. 2006; Karlsson, 

Milberg & Strang 2011; Wilson et al. 2007).  

 

I studien Lulé et al. (2014) led patienterna av sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros
2
 

(ALS) och denna patientgrupp önskade inga livsuppehållande åtgärder, men de önskade 

heller inte att få hjälp med att avsluta sitt liv i förtid. 

 

Chapple et al. (2006) skriver att motståndarna till eutanasi var rädda för att det skulle 

kunna missbrukas och användes på ett annat sätt än vad som det var ämnat för, 

exempelvis kunde eutanasi önskas av patienten för att inte vara en börda och underlätta 

för den som vårdar. 

 

                                                 
2
 Vid ALS försämras det motoriska nervsystem (Ericson & Ericson 2008).  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stutzki%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
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När den palliativa vården kunde lindra symtom exempelvis smärta och depression 

medförde detta att patienterna som hade önskat eutanasi, började tvivla på om de 

verkligen fortfarande önskade detta (Chapple et al. 2006). I Booij et al. (2013) studie 

framkom det att några deltagare var emot eutanasi eftersom de tog livet som det kom, 

några andra deltagare hade inte tänkt tanken på vilka möjligheter som finns t.ex. 

eutanasi. Fastän patienterna skulle bli beroende av andra så var eutanasi ingen utväg. 

 

Metodologiska aspekten av urvalsgrupper 

 

Tolv vetenskapliga artiklar som ingår i denna litteraturstudie var alla inriktade på 

patienter med obotligt dödliga sjukdomar. Artiklarna hade använt sig av olika 

urvalsgrupper beroende på vilken sjukdom patienterna hade. Sjukdomarna som 

framgick i artiklarna var Huntingtons sjukdom
3
 (Booij et al. 2013; Booij et al. 2014), 

cancersjukdomar (Karlsson, Milberg & Strang 2011; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; 

Pardon et al. 2012), ALS (Lulé et al. 2014; Stutzki et al. 2014), andra dödliga 

sjukdomar t.ex. hjärtsvikt, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), HIV och AIDS 

(Borgsteede et al. 2007). Två artiklar hade inte preciserat vilken sjukdom deltagarna 

hade, utan endast hade obotligt dödliga sjukdomar (Chapple et al. 2006; Wilson et al. 

2007), cancer, icke malign, hematologisk störning (Carter et al. 2007). Avancerad lung 

eller mag- tarm cancer (Pestinger et al 2015).  

 

I de sju kvalitativa artiklarna varierade deltagandet mellan 12-93 personer i de olika 

studierna (Booij et al. 2013; Borgsteede et al. 2007; Chapple et al. 2006; Karlsson, 

Milberg & Strang 2011; Lulé et al. 2014; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pestinger et 

al. 2015).  

 

I de fem kvantitativa artiklarna varierade deltagare mellan 66-379st (Booij et al. 2014; 

Carter et al. 2007; Pardon et al. 2012: Stutzki et al. 2014; Wilson et al. 2007). 

I sex av artiklarna var det övervägande kvinnor (Booij et al. 2013; Booij et al. 2014; 

Carter et al. 2007; Karlsson, Milberg & Strang, 2011; Nissim, Gagliese & Rodin, 2009; 

Wilson et al. 2007). Fem av artiklarna var det männen som var överrepresenterade 

(Borgsteede et al. 2007; Lulé et al. 2014; Pardon et al. 2012; Pestinger et al. 2015; 

Stutzki et al. 2014) och i en artikel framgick det inte könsfördelningen (Chapple et al. 

2006). 

                                                 
3
 Huntingtons är en ärftlig, progressiv sjukdom som pga. rubbningar av nervceller i hjärnan ger 

neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom (Socialstyrelsen 2014).  

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stutzki%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stutzki%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24070371
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739


 

    14 

Deltagarnas ålder i alla artiklar var varierande, exempelvis ifrån 20+ till ca 90 år (Booij 

et al. 2013; Booij et al. 2014; Carter et al. 2007; Chapple et al. 2006; Karlsson, Milberg 

& Strang, 2011; Lulé et al. 2014). Åldrarna i resterande artiklar var betydligt högre från 

38 till 90+ (Borgsteede et al. 2007; Nissim, Gagliese & Rodin, 2009; Pardon et al. 2012; 

Pestinger et al. 2015; Stutzki et al. 2014; Wilson et al. 2007). 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

 

Inställningen till eutanasi var väldigt varierande där en del av patienterna var positiva 

och andra negativa till eutanasi. Patienter som fått en diagnos med en obotlig dödlig 

sjukdom påverkades olika av sjukdomens symtom både fysiskt och psykiskt. 

Patienterna upplevde faktorer som exempelvis smärta, lidande, förlust av 

självbestämmande, minskad fysisk funktion, depression, förtvivlan, existentiella 

dilemman. Men även skräck för framtiden på grund av sjukdomens progress ansågs vara 

en faktor som skapade en positiv inställning till eutanasi. Tiden fram tills patienten 

avled av sin sjukdom var en svår och jobbig tid vilket medförde en positiv inställningen 

till eutanasi. Patienter som hade en negativ inställning till eutanasi menade på att de lärt 

sig att anpassa och hantera symtomen av sin sjukdom. Religionen påverkade en del 

troende patienter vilket medförde en negativ inställning till eutanasi. Troende patienter 

påstod att genom sin tro ansåg de att Gud hade skapat människan och fyllde livet med 

en mening och därför var inte eutanasi ett alternativ.  

Resultatdiskussion 

 

Positiv inställning 

 

I flera studier framgick det att patienterna som hade en positiv inställning till eutanasi 

upplevde faktorer som påverkade inställningen exempelvis, förlust av autonomi, 

nedsatta fysiska symtom, depression, förtvivlan, existentiella dilemman och skräck för 

framtiden (Karlsson, Milberg & Strang 2011; Pestinger et al. 2015). Även i Johansen, 

Hölen, Kaasa, Loge & Materstvedt (2005); Kelly, Burnett, Pelusi, Badger, Varghese & 

Robertson (2002) studier framkommer förlusten av autonomi, de nedsatta fysiska 

symtomen, existentiella dilemman och rädslan för framtiden som faktorer som leder till 

positiv inställning för eutanasi. Eftersom obotliga dödliga sjukdomar medför gradvis  
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förlust av autonomi där följden blir att integriteten hotas och lidandet ökar leder det till 

att den positiva inställningen till eutanasi blir mer positiv (Daher 2013).  

Patienter med långt gången obotlig dödlig sjukdom, exempelvis cancer upplever ökad 

svaghet och förlust av fysisk funktion vilket minskar patientens autonomi och därmed 

ökade den positiva inställningen till eutanasi (Daher 2013).  

Autonomi ansågs vara viktigt för patienterna, då de själv får bestämma över hur de 

väljer att leva och avsluta sina liv (Karlsson, Milberg & Strang 2011). 

För att vården ska kunna tillgodose patientens önskemål om behandling vid livets slut 

menar Daher (2013) att riktlinjer bör skapas där exempelvis ställningstagande angående 

vilken sorts behandling patienten önskar sista tiden i livet, men även om 

återupplivningsförsök ska göras. Dessa ställningstagande skulle kunna hjälpa vården för 

att ge patienten den vård de önskar. Ställningstagandet kan vara en fullmakt för 

sjukvården där det finns en beslutsfattare. Beslutsfattaren kan vara exempelvis en make 

eller annan släkting, som får ta ställning till behandlingen när patienten inte kan göra det 

själv. Daher (2013) anser dock att det är nästintill omöjligt i praktiken att kunna förutse 

alla möjliga situationer som kan uppstå. Idag kan läkarna genom den moderna teknik 

som finns förlänga ett liv genom bland annat konstgjord hjärtverksamhet och konstgjord 

näringstillförsel (Forsbeck & Gustafson 2000).  

Arlebrink (1999) och Daher (2013) anser att genom ett dokument kan detta minimera 

risken att en person hålls levande via konstgjord väg mot sin vilja. Daher (2013) anser 

även att det inte finns någon skillnad mellan att återkalla eller avsluta en behandling 

som inte längre är till nytta och att inte starta eller undanhålla sådan behandling.  

I Pestinger et al. (2015) framgick det att patienterna ansåg kommunikationen som 

bristfällig i vården när de önskade eutanasi. I Kelly et al. (2002) resultat anser 

patienterna att när inte stöd ifrån anhöriga eller vårdpersonal finns ökar deras önskan 

om eutanasi. Patientens erfarenhet från vården har stor betydelse för ställningstagandet 

till eutanasi. Författarna till denna studie anser att kommunikationen är viktig eftersom i 

en kommunikation kan patienten uttrycka sin åsikt. När kommunikationen fungerar väl 

mellan patienten och vårdgivaren så ökar chansen för att patienten ska uppleva ett bra 

stöd. Genom bra kommunikationen kan patienten exempelvis uttrycka sin smärta så att 

god smärtlindring kan ges och där med kan lidandet minska. Joyce Travelbee påpekar 

vikten av en god kommunikation och anser att detta är vårdens viktigaste redskap för en 

bra relation mellan patient och vårdgivare.  
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Det är även viktigt att lära känna patienten för att kunna tillgodose patientens behov, 

därför ska vården skilja på sina egna behov och patientens behov (Kristoffersen 1998). 

När patienterna upplevde sig själva som en börda för andra och rädslan för att uppleva 

smärta under sin sjukdom resulterade det i positiv inställning till eutanasi (Karlsson, 

Milberg & Strang 2011; Lulé et al 2014; Pestinger et al. 2015; Stutzki et al. 2014). Detta 

styrks även av Arlebrink (1999) som skriver att rädsla för smärta samt att vara beroende 

av andra är orsaker till att patienter önskar eutanasi. När patienterna upplever detta 

menar författarna till denna studie att sjuksköterskans roll är viktig då en bra 

kommunikation kan skapas för att tillgodose patientens behov. Genom att kommunicera 

med patienten samt använda sig av Travelbees teori angående hopp kan hopp byggas 

upp. Patienten behöver inte längre uppleva sig själv som en börda om hopp finns. Beck-

Friis (1998) syftar på att hopp även finns vid livets slutskede, inte som att bli botad utan 

genom att någon försöker förstå patienten samt känslomässigt dela de svåra stunderna. 

Den svårt sjuka patienten kan få hjälp med att diskutera sitt problem och få hjälp med 

att hantera sin ångest. 

Arlebrink (1999) och Pestinger et al. (2015) menar att patienter som var positivt 

inställda till eutanasi betonade vikten att kunna dö med värdighet. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) krävs det respekt gentemot den enskilda människan och 

patientens rätt till självbestämmande och integritet.  

Känslan över förlorad självbild, motorik samt hur sjukdomen påverkade relationer till 

andra var problem som patienterna upplevde. Rätten att kunna välja eutanasi när 

symtomen av sjukdomen blivit olidligt och livet bestod endast av lidande så kunde 

eutanasi vara ett alternativ (Karlsson, Millberg & Strang 2011; Pardon et al. 2012). Det 

framkom även i studierna Carter et al. (2007) och Lulé et al. (2014) att de flesta 

deltagarna var för eutanasi, men önskade inte det själva. Tännsjö (2009) nämner att 

även de patienter som inte har tänkt be om eutanasi, ansåg ändå att det kunde innebära 

en trygghet att våga leva vidare om möjligheten till eutanasi finns.  

Om eutanasi finns som ett alternativ upplevde patienterna detta som en tröst som gav 

lindring i sjukdomen.  

Pestinger et al. (2015) kom fram till att för patienterna var det betydelsefullt att få 

läkemedel utskrivet av sin läkare för att kunna begå suicid med hjälp av rätt dos. Oron 

över att ta en dos som inte resulterade i ett fullbordat suicid var också en oroande faktor. 

Tännsjö (2009) menar att om patienten får hjälp av en läkare att begå suicid resulterar  
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detta i att patientens lidande kan besparas. Oron och ångest är också något patienterna 

känner när de ska genomföra suicid utan hjälp ifrån läkaren. Risken att det kommer att 

misslyckas eller att komplikationer uppstår minskar om läkaren kan hjälpa till eftersom 

rätt dos skrivs ut till patienterna. Enligt HSL (1982:763) har patienten rätt till att vara 

delaktig i sin vård men enligt Tännsjö (2009) får vården inte aktiv avsluta en patients 

liv, vården kan då inte uppfylla patientens rätt att vara delaktig i sin vård. 

 

Negativ inställning 

 

Enligt studierna av Lulé et al. (2013) och Stutzki et al. (2014) framkom det att även om 

fysiska funktionen minskade så ansåg inte patienterna att detta var ett skäl till eutanasi. 

Att det framgick positiva och negativa inställningar i resultatet anser författarna i denna 

föreliggande studien är intressant. Kan detta bero på vilket stöd som finns runt 

patienten? Är det anhöriga som hjälper till eller någon utomstående? Kan det ha något 

med vilket liv patienten levt innan?, Exempelvis, varit väldigt aktiv, ute och rest mycket 

som nu begränsas ha en påverkan? 

 

Enligt Joyce Travelbee så är lidandet något alla går igenom samt en del av livet men det 

upplevs olika för alla människor (Kristofferesen 1998). 

Karlsson, Millberg och Strang (2011) menade att inget oacceptabelt lidande fanns, 

genom anpassning och hantering kunde lidandet minska. Därför ansågs inte lidandet 

vara en anledning för att önska eutanasi. Smärtan som fanns skulle övervinnas och i 

framtiden kunde detta vara till hjälp för att hantera den framtida smärtan. Joyce 

Travelbee sa att människan har en tendens och förmåga att söka efter meningen med sin 

smärta, sjukdom och lidande. Vad som menas med meningen som framkom är personlig 

och olika för alla (Kristoffersen 1998). Författarna till denna föreliggande studie anser 

att sjuksköterskans roll blir viktigt då patienter vill få hjälp att hantera sin smärta. 

Genom att lindra lidandet och smärtan kan detta hjälpa patienten att i framtiden hantera 

sin smärta bättre. Men även att lita på vården samt att lita på den hjälpen som vården ger 

och ta stöd ifrån anhöriga anser författarna till denna föreliggande studie är viktigt för 

att minska patienternas lidande. I Kelly et al. (2002) studie framkom det också att  

patienterna som hade en negativ inställning till eutanasi ansåg att symtomen skulle 

hanteras. Var smärtan under kontroll så ansågs inte eutanasi vara ett behov. Om vården 

kan samarbeta bra med patienten samt hjälpa till på bästa sätt med fysiskt, psykiskt,  
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existentiellt, andligt, sociala bekymmer men även att en bra palliativ vård ges anser 

Arlebrink att önskan om eutanasi kan minska (Arlebrink 1999). 

Joyce Travelbee menar att det är omvårdnadens mål att hjälpa patienterna att klara av, 

bära och se en mening i lidandet samt att hjälpa patienterna att acceptera sin sårbarhet 

som människa och bibehålla hoppet. Även att vården hjälper patienten, anhöriga och 

samhället att kunna förebygga eller behärska erfarenheter av sjukdomen och dess 

lidande (Kristoffersen 1998).  

Enligt patienterna i Johansen et al. (2005) var hoppet var en stor del av deras liv vilket 

hindrade deras vilja att dö, men hoppet ansågs även vara att få smärtlindring. 

Patienter som känner hopp och tror på livet kommer enligt Joyce Travelbee att uppleva 

livet mer behagligt, meningsfullt och glädjefullt. Har patienten förlorat hoppet finns det 

ingen chans till att förändra eller förbättra sin livssituation. Patienten tror inte längre på 

att livssituationen kan bli bättre (Kristoffersen 1998). 

 

Troende patienter ansåg att Gud fyllde livet med mening och därför var eutanasi inte ett 

alternativ för de (Borgsteede et al. 2007; Carter et al. 2007; Chapple et al. 2006; 

Karlsson, Milberg & Strang 2011; Wilson et al. 2007). 

 

Komp (1998) anser att om eutanasi ska tillåtas samt bli lagligt så kan detta innebära en 

fara för samhället där fel signaler sänds ut. Komp menar att ett liv som inte är perfekt 

ska inte vara värt att leva om eutanasi bli lagligt. Vad som anses med perfekt liv menas 

att patienten inte är fullt frisk och behöver vård. Författaren till denna föreliggande 

studien menar att alla liv ska vara värda att leva oavsett vilken sjukdom patienten har, 

alla är lika värda oavsett om eutanasi skulle bli lagligt eller inte. Eutanasi kan önskas 

om patienten själv inte upplever sitt liv som värt att leva. Patienten kanske upplever för 

mycket smärta, lidande eller andra faktorer som gör att patienten inte vill längre leva sitt 

liv. Eutanasi ska inte ses som en viss norm av hur ett liv ska se ut, eutanasi ska ses som 

en möjlighet för patienter som anser att de inte finns något annat val för just sig själv. 

För de personer som är emot eutanasi är det starkaste argumentet att de som upplever 

sig som en börda för samhället och anhöriga, de vill fortsätta leva men känner sig på 

grund av bördan tvingade att önska eutanasi (Tännsjö 2009). Detta menar Arlebrink 

(1999) är inte något som är säkert utan endast en gissning. 

 

 

Metodologiska diskussionen, undersökningsgrupp  
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Trovärdigheten i studierna stärks när undersökningsgruppen var identifierad samt att 

den framställdes på ett detaljerat vis (Polit & Beck 2012) vilket författarna i denna 

föreliggande studie ansåg att de tolv artiklarna hade gjort.  

 

Undersökningsgruppen bör också vara betecknande för en större del av befolkningen. 

När undersökningsgruppen granskas så är ålder, kön, antal deltagare relevant (Polit & 

Beck 2012).  

Då artiklarna hade blandade åldersgrupper, från 18 år och uppåt vilket gav en bred 

undersökningsgrupp så och enligt Polit och Beck (2012) anser även ett bredare resultat. 

Polit och Beck (2012) säger även att det är viktigt att redovisa åldern för att få en insikt 

i resultatet och en tolkning om resultatet kan ha generaliseras till en viss ålder.  

 

Den sammanlagda könsskillnaden i alla var artiklar endast 29 stycken fler kvinnor. En 

artikel (Chapple et al. 2006) presenterade inte könsfördelningen. Om det var lika 

fördelning mellan könen så ansåg Polit och Beck (2012) att det ökar trovärdigheten och 

tillförlitligheten av generaliseringen i resultatet. Författarna ansåg det som en styrka i 

denna föreliggande studies resultat eftersom båda könen blir representerade.  

 

Det sammanlagda antalet deltagare för alla studier var 1235. Enligt Polit och Beck 

(2012) finns det ingen regel angående antalet deltagare i kvantitativa studier. Därför 

anser författarna att deltagarantalet inte kan ha påverkat resultatet på något vis.  

I en kvalitativ studie ska inte deltagarna vara fler än 50 då det kan finnas en risk för 

upprepningar i den information som har samlats in.  

I två av artiklarna (Karlsson, Milberg & Strang 2011; Lulé et al. 2014) var det mer än 

50 deltagare, 66 respektive 93 stycken. Författarna upplevde inte att någon upprepning 

förekom i dessa studier och därmed inte påverkade resultatet.  

 

I alla artiklar hade de deltagande patienterna någon form av obotlig dödlig sjukdom 

vilket var inklusionskriterier för denna studie. Forsberg och Wengström (2015) anser att 

det är viktigt med inklutionskriterierna för att få rätt deltagare till studien. Enligt Polit 

och Beck (2012) så ökar trovärdigheten i studiernas resultat när inklutionskriterierna är 

beskrivna i artiklarna.  
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Författarna till denna föreliggande studie anser att inklutionskriterierna ska vara väl 

beskrivna i samtliga tolv artiklar, samtliga artiklars undersökningsgrupp presenteras i 

bilaga 4. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställningen patienter med dödliga 

obotliga sjukdomar har till eutanasi. Designen är deskriptiv då Polit och Beck (2012) 

anser att det är en lämplig design till en litteraturstudie.  

Sökningar gjordes med fritext vilket kan ses som en svaghet då sökningen med Mesh-

termer gav smalare resultat och färre artiklar som var relevanta för syftet. Polit och 

Beck (2012) anser att Mesh termer är mer tillförlitliga.  

En svaghet i detta arbete kan ha varit för att författarna har läst artiklarna på engelska 

och eftersom engelska inte är författarnas modersmål så kan något ha blivit tolkat på fel 

eller att översättningen har varit otillräcklig. Att båda författarna har läst artiklarna och 

analyserat var för sig och sedan tillsammans minskar risken för feltolkningar. Även 

lexikon har använts vid svåra ord.  

Artiklarna är utvalda genom att läsa abstraktet innan de blev genomgångna. Detta kan 

ha gjort att vissa artiklar som hade kunnat svara på syftet exkluderades, detta beroende 

på hur abstraktet var skrivet.  

Sökningarna hade även en tidsbegränsning på 10 år för att få fram den senaste 

forskningen vilket är en styrka då Polit och Beck (2012) anser att forskning förnyas hela 

tiden. En styrka i studien anses vara att artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa 

vilket kan vara en fördel då all mätbar data har fastställs utifrån olika typer av 

patienternas inställning till eutanasi (Polit och Beck 2012). De tolv artiklarna kom från 

olika länder, tre från Nederländerna, två från Kanada och Tyskland samt en från 

Sverige, England, Schweiz, Australien och Belgien. Detta kan vara en fördel eftersom 

det ger infallsvinklar från olika delar av världen, dock kan resultatet påverkas på grund 

av att det är övervägande länder där det är lagligt med eutanasi.  

Ytterligare styrka i detta arbete var att två författare skrev denna föreliggande studie 

vilket medförde två olika insynsvinklar och större trovärdighet för att arbetet blev 

objektivt skrivet. 
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Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Författarna till föreliggande studie har beskrivit patienters inställningar till eutanasi 

utifrån de granskade artiklarnas resultat. Patienternas inställningar påverkas av 

sjukdomens olika symtom som den medförde samt religiös tro. Eutanasi är en etisk 

fråga och kan vara svår att ta ställning till.  

Genom att sjuksköterskan skapade en kommunikation med patienten där sjuksköterskan 

var lyhörd, gav stöd, besvarade frågor så upplevde patienten att det fanns någon som 

lyssnade. Patienten upplevde också att sjuksköterskan tog sig tid, vilket ansågs kunna 

minska patientens lidande.  

Genom att ha kunskap om eutanasi samt vara lyhörd för att alla är olika och upplever 

sina symtom olika kan detta vara viktig för förståelsen vid omhändertagande av svårt 

sjuka patienter. Komp (1998) menar att varje möte med en ny patient skall se utifrån 

deras önskemål, en del som fått diagnos och ska dö kanske ändå vill fortsätta leva så 

länge de kan. Därför är de viktigt att sjuksköterskan anpassar sin hjälp utifrån patientens 

önskan. 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom debatten är aktiv i många länder så krävs vidare forskning i de länder där 

eutanasi inte är lagligt. Genom att få mer kunskap kring vilken inställning patienter har 

till eutanasi i de länder där det inte är lagligt kan detta utveckla vården. Detta ämne 

anses vara komplicerat eftersom det finns lagar som sjukvården ska förhålla sig till. 

Sjukvården ska respektera människors självbestämmande rätt men även följa lagen 

vilket gör att en etisk konflikt uppstår. Därför krävs mer forskning både med kvalitativa 

och kvantitativa ansatser för att få med både personliga intervjuer samt enkäter som gör 

att forskaren kan nå ut till fler patienter. Forskning bör göras både om patienters 

inställning men även sjuksköterskans inställning till eutanasi i de länder där det ännu 

inte är lagligt. Detta även för att patienter som bor i de länder där det inte är lagligt ska 

kunna ges en möjlighet i framtiden att lättare ta sig till de länder där de är lagligt eller 

kunna ges en möjlighet att önska sig eutanasi. 

 

 

 

 

 

Slutsats 
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Resultatet i denna föreliggande litteraturstudie har kommit fram till att olika faktorer 

påverkar patientens inställning till eutanasi. Patienterna som var positiva till eutanasi 

upplevde faktorer som smärta, lidande, förlust av självbestämmande, minskad fysisk 

funktion, depression, förtvivlan, existentiella dilemman och skräck för framtiden. De 

patienter som hade en negativ inställning till eutanasi tog upp faktorer som religion, tron 

på vården och anpassa livet efter förmåga. För patienten är det svårt att förhålla sig till 

eutanasi i de länder det inte är lagligt vilket gör att patienten inte har möjlighet att önska 

sig eutanasi. Mycket forskning återfinns ifrån olika sjukvårdspersonals inställningar till 

eutanasi. Dock återfinns inte lika mycket forskning kring hur vidare patienter med 

obotligt dödliga sjukdomar har för inställningar till eutanasi. Faktorerna som nämns 

ovan är väldigt viktiga eftersom de påverkar patienternas inställning till eutanasi. En 

god kommunikation samt lindrande av symtom anses vara ett gott omhändertagande i 

omvårdnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 



 

    23 

Artiklarna vilka användes i resultatet är markerat med en *  

Arlebrink, Jan (red.) (1999). Döden och döendet: etiska, existentiella och psykologiska 

aspekter. Lund: Studentlitteratur 

 

Banovic, B. & Turananin, V. (2014). Euthanasia: Murder or Not: A Comparative 

Approach. Iranian Journal of Public Health, 43(10), ss. 1316–1323. 

 

Beck-Friis, B. (1998). Dödshjälp eller livshjälp?. I Landgren, M., Månsson, I. & 

Dotevall, L. (red). Dödshjälp eller livshjälp i sjukvården- vägval i intensivvården. 

Göteborg: Författarna, ss. 21-88. 

 

*Booij, S.J., Rödig, V., Engberts, D.P., Tibben, A. & Roos, R.A. (2013). Euthanasia 

and advance directives in Huntington's disease: qualitative analysis of interviews with 

patients. Journal of Huntington’s Disease, 2(3), ss. 323-330. DOI:10.3233/JHD-130060 

 

*Booij, S.J, Tibben, A., Engberts, D,P., Marinus, J. & Roos, R,A. (2014). Thinking 

about the end of life: a common issue for patients with Huntington's disease. Journal of 

Neurology, 261(11), ss. 2184-2185. DOI:10.1007/s00415-014-7479-4 

 

*Borgsteede, S.D., Deliens, L., Graafland-Riedsta, C., Francke, A.L., Van der Wal, G., 

& Willems, D.L. (2007). Communication about euthanasia in general practice: opinions 

and experiences of patients and their general practitioners. Patient Education & 

Counseling, 66(2), ss. 156-161. DOI:10.1016/j.pec.2006.10.006 

 

Captu, A. 2014. Trends of psychology-related research on euthanasia: a qualitative 

software-based thematic analysis of journal abstracts, Psychology, Health & Medicine. 

Psychology, Health & Medicine, 20(7), ss. 858-869. 

 

*Carter, G.L., Clover, K.A., Parkinson, L., Rainbird, K., Kerridge, I., Ravenscroft, P., 

Cavenagh, J., & McPhee, J., (2007). Mental health and other clinical correlates of 

euthanasia attitudes in an Australian outpatient cancer population. Journal of the 

Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 16(4), ss. 295-303. DOI: 

10.1002/pon.1058 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Engberts%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Tibben%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Roos%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25062680
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Tibben%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178513
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Engberts%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178513
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Marinus%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178513
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2006.10.006


 

    24 

*Chapple, A., Ziebland, S., McPherson, A., & Herxheimer, A. (2006). What people 

close to death say about euthanasia and assisted suicide: a qualitative study. Journal of 

Medical Ethics, 32(12), ss. 706-710. DOI:10.1136/jme.2006.015883 

 

Cohen, J., Marcoux, I., Bilsen, J., Deboosere, P., van der Wal, G., & Deliens, L. (2006). 

European public acceptance of euthanasia: Socio-demographic and cultural factors 

associated with the acceptance of euthanasia in 33 European countries. Social science & 

Medicine, 63, 743-756. DOI:10.1016/j.socscimed.2006.01.026 

 

Daher, M. (2013). Ethical issues in the geriatric patient with advanced cancer ‘living to 

the end’. Annals of Oncology, 24(7), ss. 55-58. DOI:10.1093/annonc/mdt262  

 

De Bal, N., Dierckx de Casterle, B., De Beer, T. & Gastmans, C. (2005). Involvement 

of nurses in caring for patients requesting euthanasia in Flanders (Belgium): A 

qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 43(5), ss. 589-599.  

 

Dierckx de Casterlé, B., Denier, Y., De Bal, N. & Gastmans, C. (2010). Nursing care 

for patients requesting euthanasia in general hosbitals in Flanders, Belgium. Journal of 

advanced nursing, 11(66), ss. 2410-2420. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2010.05401 

 

Efstathiou, N. & Walker, W. (2014). Intensive care nurses' experiences of providing 

end-of-life care after treatment withdrawal: a qualitative study, Journal Of Clinical 

Nursing, 23(21-22), ss. 3188-3196. DOI: 10.1111/jocn.12565 

 

Egidius, H. & Norberg, A. (1983) Teorier i omvårdnadsarbete. Omvårdnadsteorier. 

Esselte studium AB. Stockholm, ss. 113-149.  

 

Ericson, Elsy. & Ericson, Thomas. (2008). Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik 

omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. 3. Uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 

292. 

 

Ersek, M. (2004). The continuing challenge of assisted death. Journal of Hospice and 

Palliative Nursing, 6(1), 46-61. 

 



 

    25 

Francke, AL., Albers G., Bilsen J, de Veer AJE. & Onwuteaka-Philipsen BD. (2016). 

Nursing staff and euthanasia in the Netherlands. A nation-wide survey on attitudes and 

involvement in decision making and the performance of euthanasia. Patient Education 

and Counselin, 99(5), ss. 783-789. 

 

Forsbeck, R. & Gustafson, S. (2000). Eutanasi idag. I Forsbeck, R. (red.) En god död. 

Örebro: Libris, ss. 15-43.  

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier-

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 

Kultur.  

 

Fürst, Carl Johan. (2009). Den döende patientens behov. I Liv och död: 

livsuppehållande behandling från början till slut. Stockholm: Karolinska institutet 

University Press, ss. 48-64. 

 

Gastmans, C., Lemiengre, J., & Dierckx de Casterlé, B. (2006). Role of nurses in 

institutional ethics policies on euthanasia. Journal of Advance Nursing, 54(1), ss. 53-61. 

DOI: 10.1111/j.1365-2648.2006.03790.x 

 

Inghelbrecht, E., Bilsen, J.R., Mortier, F., & Deliens, L (2009). Nurses attitudes towards 

end-of-life decisions in medical practice: a nationwide study in Flanders, Belgium. 

Palliative Medicine, 23(7), ss. 649-658. doi: 2112/10.1177/0269216309106810  

 

Johansen, S., Hölen, J. C., Kaasa, S., Loge, J. H., & Materstvedt, L. J. (2005). Attitudes 

towards, and wishes for, euthansia in anvanced cancer patients at a palliative medicine 

unit. Palliative Medicine, 9, ss. 454-460.  

*Karlsson, M., Milberg, A. & Strang, P. (2011). Suffering and euthanasia: a qualitative 

study of dying cancer patients' perspectives. Support Care Cancer, 20(5), ss. 1065-

1071. DOI: 10.1007/s00520-011-1186-9 

 

Kelly, B., Burnett, P., Pelusi, D., Badger, S., Varghese, F., & Robertson, M. (2002). 

Terminally ill cancer patients' wish to hasten death. Palliative medicine, 6, ss. 339-345.  

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Milberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21573739


 

    26 

Komp, D. (1998). Dödshjälp eller livshjälp?. I Landgren, M., Månsson, I. & Dotevall, 

L. (red). Dödshjälp eller livshjälp i sjukvården - livsönskan. Göteborg: Författarna, ss. 

21-88.  

 

Kristoffersen, N. J. (1998). Teoretiska modeller i omvårdnad. I Kristoffersen, N. J. 

(red). Allmän omvårdnad. 1, Profession och ämnesområde - utveckling, värdegrund och 

kunskap. 1 uppl. Stockholm: Liber, ss. 378-3851 

 

Kuuppelomäki, M. (2000). Attitudes of cancer patients, their family members and 

health professionals toward active euthanasia. European Journal of cancer care, 9(1), 

ss.16-21. DOI: 10.1046/j.1365-2354.2000.00184.x. 

 

Lindqvist & Rasmussen. (2009). Omvårdnad i livets slutskede. I Edberg, A-K & Wijk, 

H. (red.) Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 

793-833. 

 

*Lulé, D., Nonnenmacher, S., Sorg, S., Heimrath, J., Hautzinger, M., Meyer, T., Kübler, 

A., Birbaumer, N. & Ludolph, AC. (2014). Live and let die: existential decision 

processes in a fatal disease. Journal of Neurology, 261(3), ss. 518-525. 

DOI:10.1007/s00415-013-7229-z 

 

Lynøe, Niels. (2009). Etiska aspekter på åtgärder i livets slutskede. I Liv och död: 

livsuppehållande behandling från början till slut. Stockholm: Karolinska institutet 

University Press, ss. 27-47. 

 

*Nissim, R., Gagliese, L., & Rodin, G. (2009). The desire for hastened death in 

idividuals with advanced cancer: A longitudinal qualitative study. Social Science & 

Medicine, 62(2), ss. 165-171. DOI:10.1016/j.socscimed.2009.04.021 

 

*Pardon, K., Deschepper, R., Vander Stichele, R., Bernheim, J.L., Mortier, F., Schallier, 

D., Germonpré, P., Galdermans, D., Van Kerckhoven, W., & Deliens, L. (2012). 

Expressed wishes and incidence of euthanasia in advanced lung cancer patients. 

European Respiratory journal, 40(4), ss. 949-956. DOI:10.1183/09031936.00182611 

 

*Pestinger, M., Stiel, S., Elsner, F., Widdershoven, G., Voltz, R., Nauck, F. & 

Radbruch, L. (2015). The desire to hasten death: Using Grounded Theory for a better 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Sorg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Heimrath%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Hautzinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Meyer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=K%C3%BCbler%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=K%C3%BCbler%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Birbaumer%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Ludolph%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24413639
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.04.021
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Stiel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Elsner%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Widdershoven%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Voltz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Nauck%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Radbruch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Radbruch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25802321


 

    27 

understanding "When perception of time tends to be a slippery slope". Palliative 

Medicine, 29(8), ss. 711-719. DOI: 10.1177/0269216315577748 

 

Pokorny, M. (2014). Nursing theorists of historical significance. In. M. Raile aligood 

(Ed.). Nursing theorists: and their work. St Louis, Missouri: Elsevier, ss 43-58 

     

Polit, D. & Beck C.T. (2012) Nursing Research. 9. uppl., Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia.  

 

Qvarnström, Ulla (1993). Vår död. 1. uppl. Stockholm: Liber utbildning/Almqvist & 

Wiksell.  

 

Ryynänen, OP., Myllykangas, M., Viren, M. & Heino, H. (2002). Attitudes towards 

euthanasia among physicians, nurses and the general public in Finland. Public Health, 

116(6), ss. 322-332. 

 

Rynning, E. (2009). Rätt till liv och rätt att dö. I Frostegård, J., Fürst, C J., Ingvar, M., 
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