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Sammanfattning 

Bakgrund: Eutanasi är ett ämne som är väl omdebatterat i världen och betyder 

egentligen hjälp till en smärtfri död, men används idag som synonym till dödshjälp. 

Aktiv dödshjälp innebär att läkaren förskriver ett läkemedel med syfte att avsluta en 

patients liv. Läkarassisterat självmord innebär att patienten själv tar läkemedlet medan 

aktiv dödshjälp innebär att sjukvården hjälper till att avsluta patientens liv.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors inställning till eutanasi och de faktorer 

som beskrivs ligga bakom dessa inställningar, samt att beskriva 

undersökningsgrupperna i de valda artiklarna.  

Metod: Författarna gjorde en deskriptiv litteraturstudie. Artiklar har sökts fram i 

sökmotorn PubMed med en femårsbegränsning. Totalt 11 artiklar bearbetades och 

sammanställdes i kategorier för att besvara frågeställningarna.  

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskors inställning till eutanasi är en komplex 

fråga som kan vara beroende av olika faktorer som vilket land de arbetar i och vilka 

patientgrupper de arbetar med. Majoriteten av deltagarna i studierna var kvinnor i olika 

åldrar med olika lång arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Resultatet i föreliggande 

litteraturstudie presenteras utifrån tre huvudrubriker med utgångspunkt i 

frågeställningarna; Sjuksköterskors inställning till eutanasi, Bidragande faktorer till 

sjuksköterskornas inställning till eutanasi, samt den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupper.  

Slutsats: Föreliggande litteraturstudie visar att sjuksköterskors inställning till eutanasi 

kan vara högst individuell och beroende av många faktorer. Att man som sjuksköterska 

kan komma i kontakt med dessa frågor är ett faktum, oavsett var och med vilka patienter 

man arbetar. Med mer erfarenhet och kunskap om ämnet kan sjuksköterskan känna sig 

tryggare i bemötandet med den döende patienten och dennes anhöriga.   
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Abstract 

Background: Euthanasia is a well-discussed subject all around the world and means 

help to a painless death. Active euthanasia means that a doctor prescribes a drug 

intended to end a patients’ life. Physician-assisted suicide means that the patient takes 

the drug themselves, while active euthanasia involves medical help to end the patient’s 

life. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ attitudes towards euthanasia and the 

factors described underlie these attitudes, as well as to describe the study groups in the 

included articles.  

Method: The authors conducted a descriptive literature review. The articles were found 

in the search engine PubMed with a five-year limit. A total of 11 articles were processed 

and summarized into categories to answer the research questions.  

Findings: The results showed that nurses' attitudes towards euthanasia is a complex 

issue which may be dependent on several factors such as which country they work in 

and which patient groups they work with. Most participants in the studies were women 

of different age and different experience as a nurse. The result of the present literature 

review form three main headings, based on the issues; nurses' attitudes towards 

euthanasia, contributing factors to the nurses' attitudes towards euthanasia, as well as 

the methodological aspect - study groups. 

Conclusion: The present literature review shows that nurses' attitudes towards 

euthanasia can be very individual and depend on many factors. It is a fact that nurses 

may come in contact with these issues, no matter where and with what kind of patients 

they work. With more experience and knowledge of the subject, the nurse may feel safer 

in facing the dying patients and their relatives. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Vi blir allt äldre i Sverige, mycket tack vare det förebyggande hälsoarbetet samt samhällets 

ökade kunskap om hälsa och levnadsvanor (1). Nu för tiden avlider äldre människor oftare i 

hemmet än på sjukhus, mycket tack vare att det finns större möjligheter till avancerad vård i 

hemmet. Den palliativa vården syftar till att förebygga och lindra lidande och samtidigt 

bevara personens autonomi och integritet, för att bidra till en så god död som möjligt (2). 

Palliativ vård syftar inte till att förlänga livet, men inte heller till att påskynda döden (3). 

Enligt Socialstyrelsen (2) är äldre människors döende ofta en långsam och utdragen process, 

vilket enligt Westrin och Nilstun (4) är en plågsam tid med svårlindrade symtom. 

1.2. Definitioner 

De definitioner som ansågs relevanta att förtydliga i föreliggande litteraturstudie är Eutanasi, 

Aktiv dödshjälp och läkarassisterat självmord, Passiv dödshjälp, Palliativ sedering samt 

Inställningar och attityder. 

1.2.1. Eutanasi 

Eutanasi är ett ämne som bidrar till ständigt återkommande debatter i hela världen (5). Ordet 

eutanasi definierades i Sverige redan år 1922, som hjälp till en smärtfri död (6), men kan 

tolkas olika beroende på t.ex. personliga erfarenheter och historisk kunskap (7). Idag används 

ordet eutanasi som en synonym till dödshjälp, trots att den grekiska översättningen är god död 

(eu = gott, thanatos = död) (8). Enligt Westrin och Nilstun (6) innebär ordet eutanasi en åtgärd 

för att ge en människa en så lätt och smärtfri död som möjligt. 

1.2.2. Aktiv dödshjälp och läkarassisterat självmord 

Med aktiv dödshjälp menas att läkaren förskriver ett läkemedel med syfte att avsluta 

patientens liv. Läkemedlet kan antingen administreras av sjukvårdspersonal, eller av patienten 

själv - så kallat läkarassisterat självmord (4). Eftersom lagen i de olika länder som tillåter 

eutanasi ser olika ut och innefattar olika delar av begreppet eutanasi, är det viktigt att särskilja 

dessa två begrepp (9,10). I en studie av Inghelbrecht, Bilsen, Mortier och Deliens (11) 

framkom det att det vanligaste läkemedlet som användes vid eutanasi var opioider, följt av 

muskelavslappnande neurologiska läkemedel.  
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1.2.3. Passiv dödshjälp 

Passiv dödshjälp innebär att läkaren antingen avstår från att ge behandling eller avbryter redan 

påbörjad behandling i vetskap om att detta kommer att förkorta patientens liv (6).  

1.2.4. Palliativ sedering  

Palliativ sedering, ibland även kallat kontinuerlig sedering, innebär att en patient hålls 

medvetslös/medvetandesänkt till dess att döden inträffar, för att bespara denne mardrömmar 

och den fortsatta upplevelsen av att dö (12). Avsikten med sedering är att hålla patienten 

medvetslös, men den kan i vissa fall även påskynda döden, vilket gör gränsen mellan palliativ 

sedering och dödshjälp hårfin (6). Att sedera en patient innebär två handlingar, dels att hålla 

patienten medvetslös och dels att avbryta all livsuppehållande behandling som t.ex. vätske- 

och näringstillförsel (12). Att välja att sedera en patient kan anses som en aktiv handling, men 

eftersom syftet inte är att förkorta livet ses det då inte som aktiv dödshjälp (6,12). Tidigare 

forskning visar att vissa sjuksköterskor anser att det är stor skillnad mellan sedering och 

eutanasi, medan andra tycker att gränsen är väldigt suddig. Vissa sjuksköterskor menade att 

eutanasi är väldigt tydligt, en injektion med intention till att döda, medan sedering bara låter 

patienten sova tills den naturliga döden inträffar (13). 

1.2.5. Inställningar och attityder  

Med inställningar och attityder menas i detta avseende sjuksköterskors uppfattningar och 

åsikter om ämnet eutanasi.  

 

1.3. Lagar och föreskrifter 

I några få länder kan en patient lagligt få hjälp av sjukvården att avsluta sitt liv, till följd av en 

obotlig sjukdom (12). Eutanasi är i nuläget (oktober 2016) lagligt i Nederländerna, Belgien, 

Luxemburg, Schweiz och Kanada, samt i de amerikanska delstaterna Oregon, Washington, 

Vermont, Montana och Kalifornien (14).  

Lagarna i dessa länder ser dock olika ut, då vissa endast legaliserat en del av begreppet 

eutanasi. Belgiens lag, som gick i laga kraft år 2002, säger att en person med en obotlig 

sjukdom kan få hjälp av sjukvården att avsluta sitt liv. Med det menas att sjukvården injicerar 

en dödlig dos medicin, d.v.s. aktiv dödshjälp (9). Denna lag skiljer sig från Kaliforniens lag 

om eutanasi, som gick i kraft år 2015, vilken säger att en patient med en obotlig sjukdom har 

rätt att be en läkare skriva ut en dödlig dos medicin, som patienten själv kan ta med syfte att 
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avsluta sitt liv. I Kalifornien är alltså endast läkarassisterat självmord tillåtet, och inte aktiv 

dödshjälp (10). Kanada är det land som senast (17 Juni 2016) ändrade sin lagstiftning gällande 

eutanasi vilket möjliggör att obotligt sjuka patienter kan få hjälp med att avsluta sina liv. I 

denna lag definieras eutanasi som ”En avsiktlig handling som utförs av en person med avsikt 

att avsluta livet på en annan person, för att lindra den personens lidande, när handlingen blir 

dödsorsaken” (15). I samtliga ovannämnda lagar krävs det att personen som begär någon form 

av eutanasi uppfyller ett visst antal kriterier. Det krävs även ett yttrande från flera läkare som 

skriver under på att individen har en så svår och obotlig sjukdom och att det för individen 

innebär ett hopplöst lidande (9,10,15). 

 I Sverige accepteras endast passiv dödshjälp, vilket även det kan vara ett sätt att påskynda 

döden (12). Enligt Socialstyrelsen (16) har en patient rätt att tacka nej till - alternativt avbryta, 

livsuppehållande behandling. Detta är inte, enligt Statens Medicinsk - Etiska Råd (17) , 

detsamma som eutanasi. Den som ”berövar någon annan livet”, gör sig enligt svensk lag, 3 

kap 1§, skyldig till mord eller dråp (18). Däremot kan straffet förmildras, enligt 29 kap 3§, om 

brottet gjorts med en ”stark mänsklig medkänsla” (19). 

Schweiz är det enda landet i världen som tillåter eutanasi på utländska medborgare. Det är då 

olika patientorganisationer som tar hand om dessa förfrågningar (20). 

 

1.4. Sjuksköterskans roll 

I länder där eutanasi är lagligt har sjuksköterskan stor betydelse i både beslutsprocessen och 

omvårdnaden för patienter som begärt eutanasi (11,21-23). En studie visade att nästan hälften 

av alla patienter väljer att ta upp frågan om eutanasi med sjuksköterskan i första hand (21). 

Sjuksköterskor har berättat att begäran om eutanasi sällan kommer som en överraskning för 

dem, då dessa patienter ofta lever i ständig smärta. De ansåg det viktigt att få vara med i 

beslutsprocessen då sjuksköterskan ofta kan bidra med specifik information om patienten 

(23). I studien av Inghelbrecht et. al. (11) framkom det att sjuksköterskan i vissa fall är den 

som administrerar det dödliga läkemedlet, trots att lagen inte tillåter sjuksköterskan att göra 

det (11). Sjuksköterskan har en stor roll gällande kommunikationen med både patienten som 

begärt eutanasi, och dennes närstående, och måste kunna prata om dessa ämnen i en öppen 

atmosfär (22). Även i länder där eutanasi inte är lagligt, måste sjuksköterskan kunna prata om 

döden och existentiella frågor med patienter och närstående. I den palliativa vården är det ofta 

sjuksköterskan som observerar och tar initiativet till att ett brytpunktssamtal sker, vilket 
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innebär att patienten övergår till den sista palliativa fasen. Vätska, näring och andra 

livsuppehållande insatser avslutas och endast symtomlindring ges för att patienten ska få en 

fridfull vård i livets slutskede (24). Sjuksköterskor i Sverige har berättat att de känner sig 

nöjda med sin arbetsinsats vid vård i livets slutskede, då dödsprocessen har varit lugn och 

fridfull. Dessvärre beskriver de också att på grund av hög arbetsbelastning prioriteras inte 

alltid en smärt- och ångestfri död (25). 

 

1.5. Teoretisk referensram 

Människan är ett av omvårdnadens fyra metaparadigm, tillsammans med hälsa, miljö och 

vårdande (26). Virginia Henderson var en omvårdnadsteoretiker och en av de första 

sjuksköterskor, efter Florence Nightingale, att försöka beskriva sjuksköterskans 

ansvarsområde (27). Henderson såg människan som någon som har grundläggande behov, 

men behöver hjälp för att uppnå och bibehålla hälsa och självständighet (28). Hon betonade 

även att när tillfrisknande inte längre är möjligt, ska människan få en god och fridfull död - 

och att vård vid livets slut är en speciell uppgift för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet (27). 

Henderson utgick från fjorton grundpelare vilka motsvarade människans naturliga behov. 

Sjuksköterskans roll var att tillgodose människan dessa behov tills dess att denne kunde utföra 

detta själv. Grunden till vårdandet var, enligt Henderson, att hjälpa patienten att återfå sin 

självständighet, eller vid det oundvikliga, få en fridfull och värdig död. För att detta vårdande 

ska vara möjligt måste den också utgå ifrån människans egen uppfattning och upplevelse av 

hur detta kan tillgodoses på bästa sätt. Att låta patienten själv få formulera och tolka 

innebörden med dessa begrepp, betonade Henderson som en viktig punkt. Hendersons 

tolkning av begreppet hälsa tros innefatta mer än bara frånvaro av sjukdom, då hon uttalat sig 

om att sjuksköterskan ska se till att patientens liv blir mer än bara en ”vegetativ process” (27). 

Vad ”vegetativ process” innebär är inget Henderson definierar ytterligare, utan lämnas fritt för 

tolkning av läsaren. I Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 

slutskede (2) nämns också begreppet ”god död”. Socialstyrelsen menar att vad en ”god död” 

ofta innebär är att individen får bevara sin integritet, autonomi och självbild, får bevara sina 

sociala relationer och få möjlighet till att skapa en mening och sammanhang i livet, samt en 

bra symtomlindring. Beskow (29) skriver om hur vi människor hela tiden pratar om 

livskvalité, men att vi även måste ta hänsyn till dödskvalitén. Det handlar om att förbereda 

människan på något nytt, på något som aldrig tidigare upplevts – döendet. Vidare skriver han 

att med all dagens teknik har vi skapat förutsättningar för att fly undan döden, men att detta 
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även kan vara en bidragande faktor till mycket lidande i samhället (29). Eutanasi är tillåtet i 

vissa länder då individen har en obotlig sjukdom som skapar mycket lidande och därmed 

minskar livskvalitén för individen (9,10,15).  

 

1.6. Problemformulering 

Eutanasi är lagligt och accepterat i endast ett fåtal länder och det pågår ständigt diskussioner 

om detta ämne runt om i världen. Sjuksköterskan har en betydande roll för patienter som 

begär eutanasi, både vad gäller information, kommunikation och administrering av läkemedel. 

Som sjuksköterska kan man stöta på dessa frågor om eutanasi, dels om man arbetar i ett land 

som har legaliserat det, men även i andra länder. För att kunna möta dessa frågor är det viktigt 

att som sjuksköterska ha reflekterat över sin egen inställning till eutanasi, samt vara insatt i 

ämnet för att kunna bemöta patienter med dessa tankar på bästa sätt. Trots en hel del 

forskning gällande eutanasi och sjuksköterskans inställning till detta, har inte många 

litteratursammanställningar gjorts. Därför är föreliggande litteraturstudie av betydelse. 

 

1.7. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors inställning till eutanasi och 

faktorer som beskrivs ligga bakom dessa inställningar, samt att beskriva hur 

undersökningsgrupperna ser ut i de valda artiklarna. 

 

1.8. Frågeställningar 

Frågeställning 1: Vilken inställning har sjuksköterskor till eutanasi? 

Frågeställning 2: Vilka faktorer beskrivs ligga bakom sjuksköterskors inställning till eutanasi? 

Frågeställning 3: Hur ser undersökningsgrupperna ut i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har använt en deskriptiv design (30). 
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2.2. Sökstrategi 

Sökmotorn Pubmed har använts för att söka fram artiklar till föreliggande litteraturstudie. 

Pubmed är en sökmotor som går via den stora databasen Medline, vilken omfattar huvuddelen 

av alla studier inom medicin, hälsa och omvårdnad (30). Sökord som använts är Euthanasia, 

Attitude* och Nurs* kombinerat med den booleanska termen AND, för att begränsa 

sökningen (30). Euthanasia användes som Medical Subject Headings (MeSH) medan 

Attitude* och Nurs* söktes i fritext med en *, så kallad trunkering, för att få med olika 

ändelser av ordet (30). Anledningen till att de sistnämnda orden söktes i fritext var att MeSH-

sökning med dessa ord gav för litet utfall av artiklar. 

En kompletterande sökning gjordes även manuellt i de redan utvalda artiklarnas referenslistor. 

Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext för Högskolan 

i Gävle samt vara skrivna på engelska. En begränsning på fem år valdes för att föreliggande 

litteraturstudie skulle innefatta den mest aktuella forskningen. Se tabell 1 för utfall av 

artikelsökningen.   

Tabell 1. Utfall av artikelsökning i Pubmed. 

Sökord och 

sökdatum 

Limits/begränsningar Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar (ex. 

dubbletter) 

Valda 

artiklar 

Euthanasia 

(MeSH) 

160915 

Högskolan i Gävle, 

Humans, English,  

5 years 

370   

Euthanasia 

(MeSH) AND 

Attitude* 

160915 

Högskolan i Gävle, 

Humans, English,  

5 years 

114 27 10 

Euthanasia 

(MeSH) AND 

Nurs*  

160915 

Högskolan i Gävle, 

Humans, English,  

5 years 

67 1 0 

Euthanasia 

(MeSH) AND 

Attitude* AND 

Nurs* 

160915 

Högskolan i Gävle, 

Humans, English,  

5 years 

21 0 0 

Manuell sökning    1 

    Totalt: 11 
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2.3. Urvalskriterier 

Artiklar som inkluderades var empiriska, vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller 

kvantitativ ansats som svarade på föreliggande litteraturstudiens syfte. De artiklar vars 

urvalsgrupp bestod av flera kategorier än sjuksköterskor inkluderades förutsatt att resultatet 

presenterades åtskilt. Andra litteraturstudier exkluderades.  

 

2.4. Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Ett stort antal preliminära sökningar gjordes för att få en överblick av forskningsläget inom 

ämnet eutanasi. Författarna till föreliggande litteraturstudie läste igenom ett stort antal titlar 

och abstracts vilket gav ett utfall av många möjliga artiklar. En åldersbegränsning på fem år 

gjordes då för att finna den mest aktuella forskningen inom ämnet.  

202 titlar lästes varav 28 valdes ut för att läsa abstract samt överskådligt även resultatdelen. 

Av dessa 28 artiklar verkade 12 artiklar svara på syftet och valdes ut för att läsas mer 

ingående. Ytterligare två artiklar exkluderades efter noggrannare läsning då de inte svarade på 

föreliggande litteraturstudiens syfte. En artikel hämtades via en manuell sökning. Totalt 11 

artiklar blev grunden till föreliggande litteraturstudies resultat. Nio av dessa var av kvantitativ 

ansats, en var av kvalitativ ansats och en var av tvärvetenskaplig ansats. Se flödesschema för 

urvalsprocess, figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocessen. 

Totalt 202 titlar 
lästes.

174 artiklar 
exkluderades då titeln 

inte svarade på 
litteraturstudiens 

syfte.

Abstract och 
överskådligt även  

resultatdelen lästes på 
de återstående 28 

artiklarna.

16 artiklar 
exkluderades på 

grund av att de var 
litteraturstudier eller 
att dess abstract inte 

svarade på syftet. 

De 12 återstående 
artiklarna lästes mer 

ingående.

Ytterligare 2 artiklar 
exkluderades då 

resultatet inte svarade 
på litteraturstudiens 

syfte.

En manuell sökning 
gav ytterligare 1 

artikel.

Totalt 11 artiklar blev 
grunden till 
föreliggande 

litteraturstudies 
resultat.



 

8 

 

2.5. Dataanalys 

När data till en litteraturstudie ska analyseras, ska fokus läggas på att hitta likheter och 

skillnader för att identifiera viktiga teman som svarar på litteraturstudiens syfte (30). Totalt 

valdes 11 artiklar ut till föreliggande litteraturstudie, som granskades noggrant av båda 

författarna. Färgmarkering användes för att urskilja den metodologiska aspekten samt stycken 

ur resultatdelen som svarade på föreliggande litteraturstudiens syfte. Författarna läste varje 

artikel var för sig och sammanfattade de delar som svarade på litteraturstudiens syfte i ett 

word-dokument. Fynden diskuterades sedan tillsammans och sammanställdes i två tabeller, en 

för första och andra frågeställningen samt en för den tredje, se tabell 2 och 3, Bilaga 1 och 2. 

Att sammanställa informationen i tabeller, eller så kallade matriser, är enligt Polit och Beck 

(30) ett bra sätt att organisera och strukturera fynden. När fynden diskuterats och 

sammanställts valde författarna att presentera dessa med hjälp av huvudrubriker som hade 

sina utgångspunkter i respektive frågeställning. 

 

2.6. Etiska överväganden 

Artiklarna har bearbetats objektivt utan påverkan från författarnas egna åsikter och 

inställningar. Resultatet redovisas i sin helhet utan att vinklas efter författarnas önskemål. 

Inget plagiat förekommer i litteraturstudien.  

 

3. Resultat 

Resultatet baseras på 11 artiklar som presenteras utifrån tre huvudrubriker relaterat till 

frågeställningarna, vissa med tillhörande underrubriker. Huvudrubrikerna är sjuksköterskors 

inställning till eutanasi, bidragande faktorer till sjuksköterskors inställning till eutanasi samt 

metodologisk aspekt - undersökningsgrupper. De länder som finns representerade i de olika 

artiklarna är; Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien, Israel, Portugal, Grekland, 

Belgien, Indien, Iran, Tyskland och Spanien.  

 

3.1. Sjuksköterskors inställning till eutanasi 

Eutanasi har visat sig vara ett svåröverskådligt ämne, då förförståelse och olika individers 

tolkning samt kunskap om ämnet tydligt speglas i resultatet (31-36). Sjuksköterskor från 
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Nederländerna, där eutanasi är lagligt, anser exempelvis att det är bra att lagen om eutanasi 

finns, men önskar att ingen individ någonsin skulle vilja avbryta eller förkorta sitt liv (37).  

3.1.1. Inställningen till eutanasi i olika länder 

Sjuksköterskor som arbetar i ett land där eutanasi är lagligt verkar generellt ha en mer positiv 

inställning till eutanasi än de sjuksköterskor som arbetar i ett land där det inte är lagligt 

(38,39). Sjuksköterskor som arbetade i Tyskland utmärkte sig genom att vara särskilt negativt 

inställda till legaliseringen och praktiserandet av eutanasi. Så få som 4 % av deltagarna i 

studien, skulle kunna tänka sig att utföra eutanasi på en patient med en kronisk sjukdom. Är 

sjukdomen inte kronisk skulle endast 0,4 % acceptera att utföra eutanasi. En stor del av dessa 

sjuksköterskor skulle försöka lindra patientens symtom i syfte att ändra patientens önskan om 

eutanasi (38).  

I studierna från Grekland, Indien och Iran hade sjuksköterskorna blandade inställningar till 

eutanasi (31-33). I Grekland var sjuksköterskorna generellt för legaliseringen av aktiv 

dödshjälp, men mot praktiserandet. Däremot var acceptansen hög gällande passiv dödshjälp 

(31). Hälften av sjuksköterskorna i studien från Indien var för legalisering av eutanasi i 

världens alla länder. Trots detta ansåg hela 66,4% av sjuksköterskorna inte att en patient med 

en obotlig sjukdom hade rätt att dö. Livsavslutande medicin skulle inte ens ges till en patient 

trots att denne var vid medvetande och önskade detta själv (32). I Iran, ansåg majoriteten av 

sjuksköterskorna att eutanasi ska vara olagligt, men att det under särskilda omständigheter är 

det mest etiskt rätta att göra. Sjuksköterskorna ansåg också att eutanasi inte ska vara begränsat 

till endast fysiskt sjuka patienter (33), vilket även sjuksköterskor i en studie från Belgien höll 

med om (39). Sjuksköterskor i flera studier från Belgien var generellt för eutanasi (34,39,40), 

vilket de även var i studierna från Nederländerna och Spanien (35-37). I Nederländerna tyckte 

sjuksköterskorna att eutanasi inte bör begränsas till patienter med bara ett par veckor kvar att 

leva (37) och majoriteten accepterade eutanasi och skulle själva kunna ge den dödliga 

läkemedelsdosen, eller närvara vid avslutandet av en patients liv (36). Åtta år efter att eutanasi 

blev lagligt i Nederländerna, gjordes en stor studie för att utvärdera bland annat 

sjuksköterskors inställning till eutanasi. Drygt hälften av sjuksköterskorna ansåg att alla har 

rätt att be om aktiv dödshjälp eller läkarassisterat självmord när personen själv vill det (37). I 

Spanien var sjuksköterskorna mer för aktiv dödshjälp än läkarassisterat självmord, både vad 

gäller legaliseringen och utförandet (35). I en stor studie från sex olika länder skulle nästan 80 

% av alla sjuksköterskor själva vilja ha eutanasi vid kronisk sjukdom och 97 % vid permanent 
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medvetslöshet. Däremot skulle hälften av deltagarna agera mot patientens vilja om att avstå 

behandling, om de ansåg det gynna patienten (41).  

 

Att ge näring och vätska till en patient som är kontinuerligt sederad är fel, enligt majoriteten 

av sjuksköterskorna i en av studierna från Belgien (40), medan 75 % av sjuksköterskorna i 

studien från Indien tyckte att näring- och vätsketillförsel ska fortgå trots att patienten begärt 

eutanasi (32). En annan studie från Belgien visar på en hårfin gräns där kontinuerlig sedering 

plötsligt övergår till icke-uttalad eutanasi. Att sedera en patient i livets slutskede visade sig 

kräva mindre arbete för vårdpersonalen, vilket då ofta föredrogs framför aktiv eutanasi, trots 

att detta ibland övergick till så stora doser att det avslutade patientens liv (34). Trots detta var 

det många belgiska sjuksköterskor som ansåg att läkarna inte använder palliativ sedering för 

att medvetet förkorta patientens liv (40). För sjuksköterskorna var det viktigt att de alltid 

förklarade innebörden av både eutanasi och sedering för patienten (34). Även 

sjuksköterskorna i en studie från Nederländerna betonade vikten av god kommunikation för 

att säkerställa att eutanasi verkligen var vad patienten önskade (37). En stor del av belgiska 

sjuksköterskor som arbetar i den palliativa vården och är erfarna med patienter som är 

kontinuerligt sederade, tyckte inte att eutanasi är mer humant än att hålla patienten medvetslös 

till dess att denne dör. Ändå tyckte 80 % av dessa inte att palliativ sedering gör eutanasi 

överflödigt utan att detta ändå behövs. Flertalet av sjuksköterskorna tyckte att eutanasi ska 

nekas då familjen till en sederad patient önskar detta (40).  

3.1.2. Sjuksköterskors argument för eutanasi 

Eutanasi kan vara ett sätt att låta en individ dö med värdighet och hjälpa till när allt hopp är 

borta (32,33). Ett värdigt liv var något som sjuksköterskorna i studien från Grekland 

värdesatte högt för att definiera individers livskvalité (31). Att slippa ett outhärdligt och 

obotligt lidande, sågs som ett argument för när eutanasi bör vara acceptabelt (37,41). Vissa 

sjuksköterskor tyckte även att individer med kronisk sjukdom har rätt till assisterat döende 

(33,35). Rätten att bestämma själv om sitt liv och när det ska ta slut, kom på tal i ett flertal 

studier (31-34,37,41). I Indien tyckte de flesta av sjuksköterskorna i studien att eutanasi inte 

är att döda, utan att hjälpa någon (32). En sjuksköterska tog upp att eutanasi ibland föredras 

framför palliativ sedering för att patienten ska slippa ligga medvetslös i flera dagar tills döden 

inträffar (34). 
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3.1.3. Sjuksköterskors argument mot eutanasi 

Ett argument för att eutanasi inte skulle vara lagligt, enligt sjuksköterskor i flera av de 

inkluderade studierna, var att det skulle kunna leda till missbruk och att sjukvården och den 

medicinska praktiken skulle bli misstrodd (31-33). Sjuksköterskorna ansåg att sjukvårdens 

uppgift är att bevara livet, inte att förkorta det (33), och några sjuksköterskor menade att 

eutanasi är att döda (32). Ett annat argument mot eutanasi var att om en tillräckligt god 

palliativ vård ges, behövs inte eutanasi (35). Att utföra eutanasi, tyckte en del sjuksköterskor 

är etiskt oacceptabelt (39) och vissa menade att det är den naturliga döden som är botemedlet 

för individens lidande (33). Inom psykiatrin ansågs inte alla patienter vara kapabla att fatta 

beslut om eutanasi själva och vissa sjuksköterskor som arbetade med dessa patienter tyckte 

inte att mentalt lidande är tillräckligt för eutanasi (39). Även sjuksköterskorna i en studie från 

Nederländerna hade svårt att känna empati för de patienter som hade begärt eutanasi för 

mentalt lidande (37). Känslan av att vara en börda för familjen, samhälle eller vården ansågs 

inte av sjuksköterskorna vara relevant i frågan om eutanasi (32,33). 

 

3.2. Bidragande faktorer till sjuksköterskors inställning till eutanasi 

3.2.1. Demografiska faktorer 

Ett flertal studier visade att åldern inte hade någon större betydelse för sjuksköterskornas 

inställning till eutanasi och dess legalisering (31,33,35,40,41). Signifikanta skillnader 

gällande ålder och inställningen till att utföra eutanasi hittades däremot i Indien, dock 

framkommer inte vilka skillnader (32). 

I studier från länder där eutanasi är olagligt, har det visat sig att män är oftare för eutanasi än 

kvinnor (31,33). I Belgien, där eutanasi är lagligt, fanns det ingen skillnad i inställningen till 

eutanasi beroende av kön (39,40). Inte heller i Indien är inställningen beroende av kön (32). I 

Spanien däremot, där eutanasi inte är lagligt, visade det sig att kvinnor är mer för 

avkriminalisering av läkarassisterat självmord än män, dock inga signifikanta skillnader (35).  

 

Sjuksköterskor som specifikt arbetade inom den palliativa vården, ansåg det ännu viktigare att 

vara delaktig i beslutsprocessen gällande eutanasi, än de som arbetade på t.ex. äldreboende. 

Det visade sig också att de sjuksköterskor som arbetade på akademiska sjukhus, hade störst 

okunskap gällande vem som enligt lag har rätt att administrera det dödliga läkemedlet (36). 
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Psykiatrisjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvården, visade sig acceptera eutanasi mer 

än de som arbetade på avdelningar för långtidsbehandlingar (39).  

 

Det visade sig också att inställningen till om eutanasi är acceptabelt eller inte var beroende av 

vilken diagnos eller patientgrupp individen tillhörde (37,39). Avancerad demens sågs som en 

sjukdom där eutanasi var accepterat, däremot inte tidig demens, kronisk depression eller att 

individen av någon annan anledning inte orkar leva längre (37). Sjuksköterskor som arbetade 

med psykotiska patienter eller patienter med olika former av personlighetsstörningar, var mer 

accepterande till eutanasi än sjuksköterskor som arbetade med beroendevård (39). Knappt 

hälften av sjuksköterskorna i studien från Nederländerna tyckte att cancerpatienter som levde 

med okontrollerbar smärta skulle få hjälp att avsluta sina liv med läkarassisterat självmord, 

om så önskades (37). 

 

Skillnader mellan specifika regioner visade sig spela roll för synen på patientens autonomi. 

Det visade sig också att sjuksköterskor i de södra delarna av Europa var mer accepterande 

gentemot eutanasi än de från norr (41).  

 

Vad gäller utbildningsgrad visade det sig att i Belgien fanns det ingen association mellan 

inställningen till eutanasi och utbildning (39), men däremot fanns det skillnader i Indien (32). 

Hur lång erfarenhet de olika sjuksköterskorna i ett flertal studier hade, visade sig inte heller ha 

någon betydelse för accepterandet av eutanasi (32,33,39,40). 

 

Religion och tro var ett ämne som framkom i ett flertal studier (31-33,36,40,41). Studierna 

från Belgien och Iran visade att inställningen till eutanasi inte var beroende av hur pass 

religiösa deltagarna var (33,40). I studien från Grekland ansåg hälften av sjuksköterskorna att 

religionen inte påverkade deras inställning till eutanasi (31). Däremot hade religionen en 

betydande roll i ett flertal andra studier, där religiösa var mer emot eutanasi (32,36,41). I 

studien från sex europeiska länder visade det sig att de sjuksköterskor som var mer troende, 

var mer för livsuppehållande behandling medan de icke-religiösa var mer för möjligheten att 

begära eutanasi vid kronisk sjukdom eller permanent medvetslöshet (41).  

 

Endast två studier hade tittat på huruvida sjuksköterskornas civilstatus påverkade deras 

inställning till eutanasi (32,33). I Indien var inställningen tydligt associerad med om de hade 
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familj eller inte, då familjen var en viktig del i beslutsfattandet (32), medan studien från Iran 

inte visade några signifikanta samband mellan civilstatus och inställning (33).  

3.2.2. Tidigare yrkesmässiga erfarenheter av eutanasi som en bidragande faktor  

Sjuksköterskor som arbetar i ett land där eutanasi är lagligt verkar generellt ha en positiv 

inställning till eutanasi (34,36,37,39,40). I jämförelse mellan länder där det inte är lagligt och 

sjuksköterskorna inte har kommit i kontakt med eutanasi, verkar det generellt finnas mer 

negativa tankar kring ämnet (31-33,38). I Belgien, där eutanasi är lagligt, har de allra flesta 

sjuksköterskor i en studie kommit i kontakt med eutanasi – antingen genom direkt kontakt 

eller via en kollega. Däremot var det bara några få som trodde att eutanasi hade utförts på 

sjukhuset som de själva arbetade på. 99 % av sjuksköterskorna ansåg att de bör få utbildning i 

eutanasi under sin utbildning, och även fortlöpande under arbetslivet. Sjuksköterskorna ansåg 

det vara av mycket stor vikt att patientens ansvarige läkare konsulterade med dem i frågan om 

eutanasi och de var övertygade om att beslutet om eutanasi inte ska tas av enbart en läkare. 

Majoriteten av sjuksköterskorna i denna studie ansåg sig vara kapabla till att diskutera 

eutanasi med en patient men däremot ansåg de också att de hade för lite kunskap om ämnet 

(39). Även i Nederländerna är eutanasi tillåtet och i en studie därifrån ansåg de flesta 

sjuksköterskor att de bör få vara med i beslutet om eutanasi, eftersom de ofta har en närmare 

relation till patienten än vad läkarna har. Trots detta svarade 12 % av sjuksköterskorna i denna 

studie att de hade varit med om att en läkare hade tagit ett eutanasibeslut rörande en patient 

som de själva hade haft hand om, men utan att involvera dem. Nästan hälften av 

sjuksköterskorna i denna studie trodde att patienten föredrar att ta upp frågan om eutanasi 

med sjuksköterskan i första hand och många av dem hade även fått den första frågan. I denna 

studie visades även att flertalet sjuksköterskor har bristande kunskap om eutanasi och vem 

som enligt lag har rätt att administrera det dödliga läkemedlet (36). Studierna från Belgien och 

Nederländerna visar generellt en positiv syn till eutanasi och då av sjuksköterskor som 

faktiskt har erfarenhet av beslutsprocessen, vårdandet och utförandet av eutanasi 

(34,36,37,39,40). En sjuksköterska i en studie från Nederländerna sa att det är bra att lagen 

finns, men menade också att trots att det är tillåtet är inte Nederländerna ett land där 

människor kan dö hur som helst. Enligt sjuksköterskan följer läkarna kriterierna strikt och 

fattar aldrig beslut om eutanasi lättvindigt (37). 
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3.3. Metodologisk aspekt – undersökningsgrupper 

Samtliga artiklar redovisade hur många sjuksköterskor som hade ingått i studien. Artikeln 

som var av kvalitativ ansats hade totalt 13 deltagande sjuksköterskor (34) och artikeln vars 

ansats var tvärvetenskaplig hade intervjuat 18 sjuksköterskor, medan 1243 deltagare hade 

svarat på enkäten (37). Resterande nio artiklar var av kvantitativ ansats och hade allt från 107 

till 624 deltagare (31-33,35,36,38-41). 

 

Alla artiklar utom två (38,41) redovisade både deltagarnas kön och ålder. Studien av Zenz, 

Tryba och Zenz (38) redovisade inte deltagarnas kön och ålder specifikt för sjuksköterskorna, 

utan sammanställde all bakgrundsdata tillsammans med läkarnas.  

I samtliga artiklar som redovisade kön, var majoriteten kvinnor (31-37,39,40). I den 

kvalitativa studien från Belgien, var fördelningen mellan män och kvinnor jämnast, med 5 

män och 8 kvinnor (34). I de andra artiklarna som redovisade kön, var fördelningen mellan 

män och kvinnor ojämn, med allt från 66,4 % kvinnor (31) till 94 % kvinnor (36).  

 

Sex artiklar redovisade deltagarnas ålder mer detaljerat, i olika grad, (31,32,34-36,39), medan 

tre artiklar endast redovisade medelåldern (33,37,40). I den kvalitativa studien var deltagarna 

mellan 40-69 år (34), i studien från Spanien var deltagarna 22-69 år (35) och i studien från 

Grekland var de mellan 20-59 år (31). I en studie från Nederländerna, var det 129 deltagare 

som var under 40 år, respektive 458 deltagare som var över 41 år (36). I studien från Indien 

var åtta deltagare under 25 år, 99 deltagare mellan 26-34 år, 151 deltagare mellan 35-44 år, 

143 deltagare mellan 45-54 samt 73 deltagare över 55 år (32). Åldern var även noggrant 

presenterad i en studie från Belgien, där det fanns 68 deltagare som var mellan 20-24 år, 187 

deltagare som var mellan 25-34 år, 151 deltagare som var mellan 35-44 år, 143 deltagare som 

var mellan 45-54 år samt 73 deltagare som var över 55 år (39). 

I studierna vars deltagares medelålder endast presenterades var medelåldern 33,3 år i Iran 

(33), 43,6 år i en av studierna från Belgien (40) samt 44 år i en av studierna från 

Nederländerna (37). 

 

Fyra artiklar beskrev de deltagande sjuksköterskornas utbildningsgrad (32,36,37,39) och sju 

artiklar tog upp hur lång erfarenhet sjuksköterskorna hade (31-33,36,37,39,40). I en studie 

från Belgien redovisades endast hur lång erfarenhet sjuksköterskorna hade inom den palliativa 

vården, vilket var 5,9 år i medeltal (40). I en annan studie från Belgien hade sjuksköterskorna 
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allt från 0 till över 10 års yrkeserfarenhet (39). Sjuksköterskorna i den ena studien från 

Nederländerna hade i snitt arbetat 22 år (36) och i den andra studien från samma land, hade 

sjuksköterskorna minst 2 års erfarenhet, men majoriteten hade arbetat som sjuksköterska i mer 

än 10 år (37). 78 av sjuksköterskorna i studien från Grekland, hade arbetat mellan 1-15 år och 

29 deltagare hade arbetat som sjuksköterska i över 16 år (31). Majoriteten av sjuksköterskorna 

i studien från Indien hade arbetat mellan 0-15 år och resterande hade varit sjuksköterska 

längre än 16 år (32). Författarna till studien som gjorts i Iran, redovisade endast deltagarnas 

erfarenhet i medeltal, vilket var 9,2 år (33).   

 

Nio artiklar tog upp mer specifikt var de deltagande sjuksköterskorna arbetade (31,32,34-40). 

De olika instanserna som nämns är bland annat olika avdelningar på sjukhus (32,34-37,39), 

hemsjukvården (34,36,37) samt i den palliativa vården (34,36,38,40). De sjukhusavdelningar 

som nämndes mer specifikt i artiklarna var onkologiavdelning (34), medicin- eller 

kirurgavdelning, operation- och intensivvårdsavdelning (31,32), psykiatriavdelning (32,39) 

samt akuten (39). 

 

Vilken religion de deltagande sjuksköterskorna tillhörde, samt vilken grad av tro de hade, 

nämns i fem artiklar (31-33,40,41). I studien från Iran var alla deltagare muslimer och 75,3 % 

av dem ansåg sig mycket religiösa medan resten ansåg sig ha en modernare relation till sin tro 

(33). Några av sjuksköterskorna i studien från Indien var också muslimer, men de flesta där 

var hinduer eller kristna (32). 162 av 587 deltagare i en studie från Nederländerna ansåg sig 

ha en religion/tro som de själva ansåg påverkade deras inställning till eutanasi, dock 

framkommer inte vilken religion/tro (36). Nästan alla sjuksköterskor i studien från Grekland 

var ortodoxa och endast fem deltagare var ateister (31). I studien som utfördes i sex olika 

länder framkom tre olika religioner bland deltagarna. Dessa var katoliker, protestanter samt 

judar (41). I en av studierna från Belgien hade författarna funnit fem olika teman gällande 

religionen. 66 deltagare var ateister, 64 var ”tvivlare”, 106 deltagare gick till kyrkan, 64 

deltagare var troende men gick inte till kyrkan och slutligen var det 60 deltagare som var 

trofasta kyrkobesökare (40).  
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4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Eutanasi har visat sig vara ett ämne som väcker mycket tankar och känslor hos sjuksköterskor. 

Kunskap om ämnet samt individers egen uppfattning av begreppet eutanasi speglar sig tydligt 

i inställningen. Av de länder som finns representerade i föreliggande litteraturstudie verkar 

sjuksköterskor från Belgien, Nederländerna och Spanien generellt vara mest positivt inställda 

till eutanasi, medan sjuksköterskor från Tyskland var de som var mest negativt inställda. De 

tyckte det var viktigt att de som sjuksköterskor fick vara med i beslutet om eutanasi. 

Sjuksköterskors argument för eutanasi kunde vara att det ger individen rätt till ett värdigt slut 

på livet samt att det ibland kunde vara bättre än att låta patienten ligga medvetslös i flera 

dagar tills att döden inträffade. Vissa sjuksköterskor tyckte att eutanasi skulle kunna leda till 

missbruk och förstöra tilliten till vården, vilket var ett argument varför eutanasi inte skulle 

vara acceptabelt. Acceptansen av eutanasi kunde även vara beroende av vissa faktorer som till 

exempel vilken sjukdom patienten hade, samt var och med vilka patientgrupper 

sjuksköterskorna arbetade. Föreliggande litteraturstudiens artiklar granskades utifrån den 

metodologiska aspekten undersökningsgrupper. De flesta artiklar presenterade relevanta 

aspekter om deltagarna som antal, kön och ålder men även andra demografiska faktorer som 

t.ex. religion, erfarenhet, utbildningsgrad och arbetsplats. Majoriteten av deltagarna i de olika 

studierna var kvinnor i olika åldrar och med olika lång arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Föreliggande litteraturstudies resultat presenterar sjuksköterskors inställning till eutanasi, 

vilken kan vara beroende av vilket land de arbetar i, vilken religion de har och andra faktorer. 

Resultatet visar både skillnader och likheter i hur sjuksköterskor ser på eutanasi och när det 

kan vara acceptabelt eller inte. Att eutanasi är ett ämne som är väl omdiskuterat i hela världen 

är förståeligt, då det väcker mycket tankar och känslor. 

4.2.1. Sjuksköterskors inställning till eutanasi 

Tidigare forskning inom ämnet visar att sjuksköterskor handskas med mycket känslor och inre 

stress vid en eutanasiförfrågan. När en patient önskar eutanasi kan sjuksköterskan uppleva en 

känsla av att ha givit en otillräcklig vård (42). Redan för 30 år sedan pratade Virginia 

Henderson om sjuksköterskors stressade situation där de upplevde en otillräcklighet att ge 

patienten en god och fridfull död (43). Föreliggande litteraturstudies resultat visar att 
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sjuksköterskor anser att om en god palliativ vård ges, behövs inte eutanasi (35). Det framkom 

även att sjuksköterskorna hade blandade känslor gällande inställningen till eutanasi. En del 

sjuksköterskor menade att när allt hopp är borta, kan eutanasi hjälpa människan att få en 

värdig död (32,33). En god och värdig död talade Virginia Henderson om. I första hand skulle 

vårdandet handla om att hjälpa människan att bli självständig och oberoende men när det inte 

längre var möjligt, skulle människan få hjälp till en fridfull och god död (27).  

 

Sjuksköterskor från resultatet i föreliggande litteraturstudie ansåg att eutanasi skulle kunna 

leda till missbruk och minska tilliten till vården (31-33). Detta överensstämmer med en 

tidigare litteratursammanställning inom ämnet, där fynden påvisade sjuksköterskors oro för 

potentiellt missbruk av eutanasi (44). Däremot ansåg många sjuksköterskor, i föreliggande 

resultat, att när alla möjliga åtgärder gjorts och döden är ett faktum, är eutanasi ett bättre 

alternativ än ett långt och outhärdligt lidande för patienten (34,37,41). Det framkom även att 

många av sjuksköterskorna ansåg att patienten har rätt att bestämma själv om sitt liv och när 

det ska ta slut (31-34,37,41). Detta var något som även sjuksköterskor i en tidigare 

litteratursammanställning såg som ett viktigt argument för eutanasi (44). 

 

Sjuksköterskor från studier i föreliggande resultat betonade vikten av god kommunikation 

med patienten (34,37). Tidigare forskning visade att sjuksköterskor kände att tidsbristen var 

stor och att de inte alltid hann sätta sig ner och prata med patienten. Detta kunde leda till att 

patienten gick hem med obesvarade frågor och funderingar över meningen med livet (42). 

Detta kan återigen kopplas till Hendersons tankar redan för 30 år sedan om sjuksköterskors 

känsla av otillräcklighet på grund av tidsbrist (43). Att ta sig tid att kommunicera med 

patienten är viktigt för att förklara innebörden av begreppen eutanasi och sedering samt att 

säkerställa vad patienten verkligen önskar, enligt sjuksköterskor i föreliggande resultat 

(34,37). 

 

En del sjuksköterskor i föreliggande resultat pratade om vart gränsen mellan palliativ sedering 

och eutanasi går och att det ibland kan vara svårt att avgöra. Att hålla patienten medvetslös i 

livet slutskede, för att vänta tills den naturliga döden inträder, kan i vissa fall vara den 

egentliga dödsorsaken (34). Tännsjö (12) skriver om den suddiga gränsen mellan dessa två 

begrepp då valet att hålla en patient sederad kan ses som en aktiv handling. Syftet med 

sedering är att skona patienten från mardrömmar och upplevelsen av att dö, men kan faktiskt 
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påskynda döden (12). I en studie från Belgien pratade en sjuksköterska om denna otydliga 

gräns. Sjuksköterskan menade att palliativ sedering innebär ofta att läkaren ökar dosen dag för 

dag, för att hålla patienten medvetslös. Till slut blir dosen för stor för att en människa ska 

klara av den, vilket leder till att patienten avlider. I det här fallet har då sedering utförts med 

en intention till att döda (34). Vissa sjuksköterskor ansåg att läkaren ibland valde palliativ 

sedering framför eutanasi för att det var en lättare process att genomföra (34). I en annan 

studie ansåg dock sjuksköterskorna att läkarna inte använde palliativ sedering för att medvetet 

förkorta patientens liv (40). Enligt Tännsjö (12) används palliativ sedering då patienten 

förväntas dö inom en väldigt snar framtid. Dödsorsaken kan då vara svår att fastställa, om 

ingen obduktion görs. Patienten kan ha avlidit av antingen den bakomliggande sjukdomen, 

avbrytandet av livsuppehållande behandling eller komplikationer i samband med sederingen 

(12).  

4.2.2. Bidragande faktorer till sjuksköterskors inställning till eutanasi 

Föreliggande resultat visar att inställningen till eutanasi kan vara beroende av vissa faktorer, 

medan andra faktorer kan vara mindre viktiga. Demografiska faktorer som ålder och kön, 

verkade generellt inte ha något samband med inställningen till eutanasi (31-33,35,39-41). 

Däremot kunde sjuksköterskornas arbetsplats och typ av patientgrupper ha en betydelse för 

deras inställning till eutanasi (36,37,39). 

Tidigare forskning tyder på att ju mer erfarenhet sjuksköterskan får inom yrket, desto mer 

obeslutsam blir inställningen till eutanasi. Erfarenheten verkade göra att sjuksköterskorna 

ändrade sin inställning till eutanasi från ett patientfall till ett annat, medan studerande 

sjuksköterskor var mer beslutsamma i sina åsikter (45). I föreliggande litteraturstudies resultat 

hittades dock inga signifikanta skillnader gällande sjuksköterskors arbetslivserfarenhet och 

inställningen till eutanasi (32,33,39,40). Sjuksköterskor i föreliggande resultat var ändå 

arbetsverksamma och hade kommit i kontakt med döende patienter på olika vis, vilket kan 

förklara en bredare syn på människan och döden. En sjuksköterskestudent som saknar klinisk 

erfarenhet har kanske svårare att se saker ur flera perspektiv. Sjuksköterskor från Sverige har i 

tidigare forskning beskrivit frustrationen över att inte ha tillräckligt med kunskap och klinisk 

erfarenhet gällande palliativ vård och dödsprocessen, vilket ger sig till synes i vårdkvaliteten. 

Vidare berättar de att utan erfarenhet och kunskap är det extra svårt vid vård i livets slutskede, 

framförallt när det gäller ansvaret samt att kunna ge stöd till anhöriga (25).  
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4.2.3. Metodologisk aspekt – undersökningsgrupper 

För att öka trovärdigheten i en litteraturstudie kan man med fördel granska de valda 

artiklarnas undersökningsgrupp (30). De nödvändiga aspekterna som bör tas upp i en 

vetenskaplig artikel är, enligt Polit och Beck (30) bland annat antal deltagare, kön och ålder.  

 

Alla artiklar förutom två stycken (38,41) presenterade bakgrundsfaktan om deltagarna på ett 

tillfredsställande sätt. Två av föreliggande litteraturstudiens valda artiklar hade inte 

presenterat varken kön eller ålder på deltagarna (38,41), vilket enligt Polit och Beck (30) bör 

göras i en vetenskaplig artikel för att öka tillförlitligheten. En av dessa två studier 

presenterade inte bakgrundsfakta skilt för sjuksköterskorna, utan presenterade alla deltagare 

gemensamt (38). 

 

För att studierna ska vara överförbara till populationen, är det bra med en stor urvalsgrupp av 

deltagare (30). Alla artiklar, förutom en (34), hade över 100 deltagare, och en hade till och 

med över 1000 deltagare (37). Detta ökar, enligt Polit och Beck (30) överförbarheten.  

Föreliggande litteraturstudie handlar om sjuksköterskor, vilket är ett yrke som domineras av 

kvinnor (46,47). I samtliga artiklar var majoriteten kvinnor. Att könsfördelningen inte är jämn 

kan vara en svaghet för överförbarheten (30) , men eftersom det generellt arbetar mer kvinnor 

som sjuksköterskor kan det trots ojämn fördelning ändå vara tämligen överförbart till 

populationen.  

 

Det finns många länder representerade i de olika studierna, vilket kan vara en styrka för 

överförbarheten. Studien av Bülow, Sprung, Baras, Carmel, Svantesson, Benbenishty, Maia, 

Beishuizen, Cohen och Nalos (41) gjordes i sex länder, bland annat i Sverige. Dock 

redovisades inte resultatet utifrån de olika länderna var för sig, vilket är en svaghet (41).  

 

Majoriteten av artiklarna i föreliggande litteraturstudie presenterade även andra demografiska 

faktorer relevanta för studiernas syfte, t.ex. sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet (31-

33,36,37,39,40), utbildningsgrad (32,36,37,39), arbetsplats (31,32,34-37,39,40) samt religion 

och tro (31-33,36,40,41). Detta kan anses som en styrka i detta sammanhang, då just dessa 

faktorer kan ha stor betydelse för sjuksköterskans inställning till eutanasi.  
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4.3. Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design, vilket enligt Polit och Beck (30) är ett 

bra val av design för att sammanställa forskning inom ett ämne och eventuellt identifiera 

kunskapsluckor. Artiklar till föreliggande litteraturstudie söktes fram via sökmotorn PubMed, 

som går via den stora databasen Medline. Det kan ses som en svaghet att endast en databas 

användes för litteratursökningen. Medline är dock oerhört omfattande och beräknas indexera 

över 95 % av alla vetenskapliga artiklar som berör omvårdnadsforskning och medicinsk 

forskning (30). Föreliggande litteraturstudie har sin utgångspunkt inom omvårdnad, men 

ämnet eutanasi är även en medicinsk fråga, varför Medline ansågs vara den optimala 

databasen. Totalt 11 artiklar valdes ut för att ligga till grund för föreliggande litteraturstudies 

resultat. Elva vetenskapliga referenser är enligt Polit och Beck (30) en rimlig summa för ett 

examensarbete men kan ändå vara en svaghet på grund av att ju färre artiklar som används 

desto mer information kan missas.  

 

Vissa begränsningar användes, vilket enligt Polit och Beck (30) är ett bra sätt att direkt 

exkludera artiklar som inte har relevans för studien. Eftersom författarna gjorde en stor 

preliminär sökning för att få en överblick över forskningsläget, var en femårsbegränsning 

nödvändig för att minska utfallet av artiklar, samt för att få den senaste forskningen inom 

ämnet. Eutanasi diskuteras hela tiden i världen och fler och fler länder tillåter det, därför 

ansågs det vara av betydelse att få den senaste forskningen, då inställningen till eutanasi kan 

ändras med lagarna. En annan begränsning som användes var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska. Detta kan vara en svaghet då eventuell användbar information missas samt att 

engelska inte är författarnas modersmål. En styrka att begränsa endast till artiklar skrivna på 

engelska kan vara att författarna inte förstår något annat språk än engelska och svenska, vilket 

skulle ha gjort att översättningen från något annat språk kunde ha förvrängt resultatet. Även 

begränsningen att artiklarna skulle finnas tillgängliga för Högskolan i Gävle användes, vilket 

kan vara en svaghet då eventuell värdefull information missas.  

 

Urvalskriterier är viktigt för att veta vilka artiklar som ska inkluderas och vilka som ska 

exkluderas. I föreliggande litteraturstudie inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Detta för att författarna var ute efter både statistik inom ämnet, men även känslor och 

tankar. Att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar ser författarna som en 

styrka, då olika perspektiv på ämnet eutanasi kommer fram. Dock användes slutligen endast 
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en kvalitativ artikel och en tvärvetenskaplig artikel. Kvantitativa artiklar ansågs svara bättre 

på litteraturstudiens syfte och frågeställningar samt att de gav en större bild av ämnet.  

När artiklar som inte var användbara för att svara på litteraturstudiens syfte skulle sållas bort, 

lästes alla titlar igenom som kom fram i de olika sökningarna. Totalt lästes 202 titlar, vilket 

kan anses vara ett ganska litet antal. Eftersom författarna innan hade gjort ett stort antal 

preliminära sökningar och då läst igenom ett stort antal titlar, ansågs 202 artiklar var ett 

rimligt antal att börja sålla ifrån.  

 

Artiklarna lästes var för sig, för att sedan kunna jämföras och se att de tolkats lika av båda 

författarna. När artiklarna lästes användes färgmarkering för att urskilja det som svarade på 

litteraturstudiens olika frågeställningar. Informationen organiserades sedan upp i två tabeller, 

så kallade matriser. Att använda matriser för att strukturera upp informationen 

rekommenderar Polit och Beck (30) men det ska göras med en viss försiktighet. Eftersom 

föreliggande litteraturstudie till största delen består av kvantitativa studier, fanns det inte stor 

plats för egen tolkning av resultatet – vilket är en fördel för trovärdigheten. En svaghet i de 

valda artiklarna var att i flertalet var vissa resultat motsägelsefulla vilket gjorde det svårare att 

tolka och förstå resultatet rätt. Författarna har därför läst artiklarna flera gånger, enskilt och 

tillsammans för att se till att det rätta resultatet presenterades. För att presentera fynden i 

litteraturstudiens resultatdel användes underrubriker, som utformades efter respektive 

frågeställning. Eftersom många länder fanns representerade i de olika studierna presenterades 

en del av resultatet utifrån sjuksköterskors inställning till eutanasi i olika länder. Detta anser 

författarna vara en styrka för att se skillnader och likheter relaterat till olika länder och på så 

vis redovisas resultatet ur ett bredare perspektiv. Av de totalt 11 artiklarna som ligger till 

grund för resultatet var fem artiklar från länder där eutanasi är lagligt och resterande sex från 

länder där eutanasi inte är lagligt. Även detta ser författarna som en styrka för att resultatet 

ska vara överförbart i ett globalt perspektiv.  

 

4.4. Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Som sjuksköterska är sannolikheten stor att man under sitt yrkesverksamma och även privata 

liv kommer i kontakt med en döende individ. Fynden i föreliggande litteraturstudie visar att 

många sjuksköterskor har fått en eutanasiförfrågan, trots att de arbetar i ett land där eutanasi 

inte är lagligt. För att kunna bemöta patienter med dessa tankar på bästa sätt är det därför av 

vikt för alla sjuksköterskor att reflektera över sin inställning och kunskap till eutanasi, oavsett 
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var man arbetar. Att ha reflekterat över detta och på så vis vara någorlunda förberedd har i 

föreliggande litteraturstudie visat sig påverka sjuksköterskors inställning till eutanasi. Därför 

är föreliggande litteraturstudie av stor betydelse för att skapa insikt i ämnet eutanasi och 

bredda kunskapen för att vårda en patient i livets slut.  

 

Mycket forskning beskriver sjuksköterskors inställning till eutanasi i länder där det är lagligt, 

dock mest från Belgien och Nederländerna. Till föreliggande litteraturstudie hittades inga 

relevanta artiklar från Schweiz, vilket är det enda landet i världen där utländska medborgare 

får ansöka om eutanasi. Vidare forskning om sjuksköterskors inställning till eutanasi behövs i 

Norden och framförallt i Sverige, då författarna anser det vara av betydelse att belysa ämnet 

eutanasi inför en eventuell lagändring i framtiden. Både kvantitativa och kvalitativa studier är 

relevanta i frågan om eutanasi. Kvantitativa för att undersöka sjuksköterskors inställning till 

eutanasi i största allmänhet och kvalitativa för att få en djupare förståelse för sjuksköterskors 

tankar och känslor kring ämnet.  

 

4.5. Slutsats 

Eutanasi legaliseras i fler och fler länder och är ett ständigt pågående debattämne. 

Föreliggande litteraturstudie visar att sjuksköterskors inställning till eutanasi kan vara väldigt 

individuell och beroende av många faktorer som t.ex. om de arbetade i ett land där eutanasi är 

lagligt eller inte, men också om de kommit i kontakt med eutanasi tidigare. Att man som 

sjuksköterska kan komma i kontakt med dessa frågor är ett faktum, oavsett var och med vilka 

patienter man arbetar. Med mer erfarenhet och kunskap om ämnet kan sjuksköterskan känna 

sig tryggare i bemötandet av den döende patienten och dennes anhöriga.   
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BILAGA 1 - Tabell 2. Översikt av de valda artiklarnas syfte och resultatdel. 

Titel Författare, land 

och år 

Syfte Resultat 

Are religion and 

religiosity important to 

end-of-life decisions and 

patient autonomy in the 

ICU? The Ethicatt study 

Bülow HH, Sprung CL, 

Baras M, Carmel S, 

Svantesson M, 

Benbenishty J, et al. 

Sex europeiska länder -

2012 

Att utforska skillnader gällande 

livsavslutande beslut och 

respekt för patientens autonomi 

bland religiösa och icke 

religiösa 

Sjuksköterskor fick svara på om de själva skulle vilja ha livsuppehållandebehandling i 

någon form eller aktiv dödshjälp vid kronisk sjukdom eller permanent medvetslöshet. 

Sjuksköterskorna som var mer religiösa skulle vilja ha mer behandling på båda punkterna. 

De som var mindre religiösa var mer för positiva till möjligheten att få aktiv dödshjälp. 

Resultatet visar även på att majoriteten (53 %) skulle ge livsuppehållandebehandling till en 

patient mot dennes vilja om det var för fördel för patienten. 

Attitudes of Psychiatric 

Nurses about the Request 

for Euthanasia on the 

Basis of Unbearable 

Mental Suffering (UMS) 

De Hert M, Van Bos L, 

Sweers K, Wampers M, 

De Lepeleire J, Correll 

CU. 

Belgien - 2015 

Att få inblick i 

psykiatrisjuksköterskors 

attityder och deltagande vid 

konfrontation av eutanasi-

förfrågan från patienter med 

outhärdligt mentalt lidande. 

De flesta tyckte att eutanasi på UMS (outhärdligt mentalt lidande) är acceptabelt och endast 

en minoritet tyckte att eutanasi skulle vara begränsat till fysiskt lidande. Endast 19 deltagare 

tyckte att eutanasi var etiskt oacceptabelt. Typ av vård och patientens diagnos var båda 

signifikanta faktorer associerade med accepterande av eutanasi. De som jobbade på akuten 

var mer för eutanasi än dem som jobbade med långvariga behandlingar.  

De som jobbade med psykotiska patienter, patienter med personlighetsförändringar samt 

bipolär sjukdom, var mer för eutanasi än de som jobbade med beroende.  

Inga signifikanta skillnader gällande inställning till eutanasi och kön, erfarenhet eller 

utbildning. 

Attitudes towards 

euthanasia among Greek 

intensive care unit 

physicians and nurses 

Kranidiotis G, Ropa J, 

Mprianas J, Kyprianou 

T, Nanas S. 

Grekland - 2015 

Att utreda grekiska 

intensivvårds-personals 

attityder till eutanasi. 

26 % av sjuksköterskorna var för eutanasi. 18 % av sjuksköterskorna hade fått en förfrågan 

om eutanasi och 10 % skulle utföra det om det var lagligt. 45,8 % höll starkt med om att en 

person har rätt att bestämma själv när hen vill dö. Vissa ansåg att eutanasi skulle minska 

tilliten till vården. Majoriteten (42,1 %) höll inte med om att religionen påverkar 

inställningen. 
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Titel Författare, land 

och år  

Syfte Resultat 

Euthanasia and 

physician-assisted 

suicide: Knowledge, 

attitudes and experiences 

of nurses in Andalusia 

(Spain) 

Tamayo-Velázquez M, 

Simón-Lorda P, Cruz-

Piqueras M. 

Spanien - 2012 

Att bedöma spanska 

sjuksköterskors kunskap, attityd 

och erfarenhet gällande eutanasi 

och läkarassisterat självmord. 

21,4 % hade fått en förfrågan om eutanasi av antingen patient eller närstående. Fler män än 

kvinnor fick förfrågan. 76 % stödjer legalisering av eutanasi, 65 % stödjer avkriminalisering 

av läkarassisterat självmord. 54 % skulle utföra eutanasi om det var lagligt. 47,3% skulle 

utföra läkarassisterat självmord. Inga signifikanta skillnader gällande ålder eller kön förutom 

att de under 45 hade bättre kunskap om lagen gällande läkarassisterat självmord än de över 

45 år. 50,3 % ansåg att en väldigt sjuk patient hade rätt att be vårdpersonal om hjälp att 

avsluta sitt liv medan 35,6 % tyckte inte det var okej. 50,1 % ansåg att patienter som får 

hög-kvalitativ palliativ vård inte behöver be om hjälp att avsluta sina liv. 

Euthanasia: the 

perceptions of nurses in 

India 

Poreddi V, Nagarajaiah, 

Konduru R, Bada Math 

S. 

Indien - 2013 

Att utforska Indiska 

sjuksköterkors instälnningar till 

att praktisera eutanasi och 

faktorer som påverkar dessa 

inställningar. 

66,4 % tyckte inte att en patient med en obotlig sjukdom hade rätt att dö. 46,8 % tyckte 

eutanasi skulle bli lagligt i alla länder. 74,3 % tyckte en familjemedlem skulle konsulterad 

vid en eutanasi-förfrågan. 67,8 % tyckte inställningen till eutanasi var beroende på religion.  

 

Flemish palliative care 

nurses’ attitudes to 

palliative sedation: A 

quantitative study 

Gielen J, Van den 

Branden S, Van Iersel 

T, Broeckaert B. 

Belgien - 2012 

Att studera sjuksköterskors 

attityd till palliativ sedering och 

bedöma de inverkande 

faktorerna, 

De flesta tyckte inte eutanasi var mer humant än palliativ sedering. Men endast 1/5 tyckte att 

eutanasi var överflödigt då palliativ sedering finns. 74,9 % tyckte att en förfrågan om 

eutanasi av anhöriga till en sederad patient skulle nekas. Majoriteten höll med om att vätske- 

och näringsdropp inte var en aktuell behandling vid kontinuerlig sedering. 

Nurses’ attitudes towards 

euthanasia: a cross-

sectional study in Iran 

Naseh L, Rafiei H, 

Heidari M. 

Iran - 2015 

Att utforska Iranska muslimska 

sjuksköterskors attityd till 

eutanasi. 

Inställning till eutanasi: Negativ 57,4 %, Neutral 3,2 %, Positiv 39,5 %.  

Inga signifikanta skillnader hittades gällande inställningen till eutanasi beroende av 

civilstånd, ålder samt erfarenhet. Män var mer positiva till eutanasi än kvinnor. Inga 

signifikanta skillnader mellan grad av tro och inställning till eutanasi. 
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Titel Författare, land 

och år 

Syfte Resultat 

Nursing staff and 

euthanasia in the 

Netherlands. A nation-

wide survey on attitudes 

and involvement in 

decision making and the 

performance of 

euthanasia. 

Francke AL, Albers G, 

Bilsen J, de Veer AJE, 

Onwuteaka-Philipsen 

BD. 

Nederländerna - 2016 

 

Att ge inblick i Nederländska 

sjuksköterskors attityder och 

involvering i eutanasi. 

Majoriteten ansåg att läkaren skulle diskutera en eutanasiförfrågan med sjuksköterskan som 

har hand om patienten. Drygt hälften av alla sjuksköterskor var omedvetna om vad de fick 

göra gällande eutanasi, t.ex. att de inte fick ge den dödliga medicinen. Gällande frågan om 

de skulle kunna ge den dödliga medicinen var det 41 % som skulle kunna göra det, 33 % 

som inte skulle kunna göra det och resten var neutrala.  Majoriteten ansåg att 

sjuksköterskans uppgift är att ta hand om patienten och anhöriga vi eutanasi-proceduren.  

Opinions of health care 

professionals and the 

public after eight years 

of euthanasia legalisation 

in the Netherlands: A 

mixed methods approach 

Kouwenhoven PS, 

Raijmakers NJ, van 

Delden JJ, Rietjens JA, 

Schermer MH, van 

Thiel GJ, et al. 

Nederländerna - 2012 

Att utvärdera Nederländska 

läkares, sjuksköterskors och 

befolkningens åsikter om de 

rättsliga kraven gällande 

eutanasi och läkarassisterat 

självmord. 

Majoriteten av sjuksköterskorna (64 %) tyckte att eutanasi inte skulle gälla endast för dem 

som bara har några veckor kvar att leva. 58 % av sjuksköterskorna tyckte det var okej med 

eutanasi på en patient med avancerad demens. Majoriteten (45 %) tyckte att alla ska ha rätt 

till eutanasia när hen vill. 77 % höll med om att eutanasi endast ska utföras när patienten 

själv uttryckligen begär det. 

Palliative care 

professionals’ 

willingness to perform 

euthanasia of physician 

assisted suicide 

Zenz J, Tryba M, Zenz 

M. 

Tyskland - 2015 

Att utforska viljan att utföra 

eutanasi eller läkarassisterat 

självmord bland vårdpersonal i 

den palliativa vården.  

77,2 % / 64 % av sjuksköterskorna skulle inte utföra eutanasi/läkarassisterat självmord på en 

patient med en obotlig, smärtsam sjukdom som hen kommer att dö av. 

89,7 % / 89 % skulle inte utföra eutanasi/läkarassisterat självmord på en patient med en 

obotlig, smärtsam sjukdom som hen inte kommer att dö av. 

55,5 % skulle behandla patientens symtom innan eutanasi, med syfte att ändra patientens 

vilja. 66 % säger att de skulle ta beslutet själv för att inte börda andra, men 57,7 % säger att 

de inte skulle ta detta beslut utan att konsultera någon annan. 
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Titel Författare, land 

och år 

Syfte Resultat 

Similarities and 

differences between 

continuous sedation until 

death and euthanasia – 

professional caregivers’ 

attitudes and 

experiences: A focus 

group study 

Anquinet L, Raus K, 

Sterckx S, Smets T, 

Deliens L, Rietjens JA. 

Belgien - 2012 

Att utforska vårdpersonals 

uppfattning av av likheter och 

skillnader mellan kontinuerlig 

sedering till döden och eutanasi. 

Beskriver hur de går tillväga när en patient ber om antingen kontinuerlig sedering eller 

eutanasi, och att de aldrig tar det ena eller det andra för givet. När det diskuteras eutanasi, är 

ofta hela teamet delaktiga. Men när det gäller palliativ sedering, tas beslutet oftast bara av 

läkaren. De tror att läkaren hellre sederar patienten för att slippa ”allt jobb” som eutanasi för 

med sig. En sjuksköterska sa att man vid palliativ sedering bara ökar och ökar dosen för 

varje dag, tills det att patienten dör. 
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BILAGA 2 - Tabell 3. Översikt av de valda artiklarnas metoddel. 

Titel Författare Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Are religion and religiosity 

important to end-of-life 

decisions and patient 

autonomy in the ICU? The 

Ethicatt study 

Bülow HH, 

Sprung CL, 

Baras M, Carmel 

S, Svantesson 

M, Benbenishty 

J, et al. 

 

Explorativ design 

Kvantitativ ansats 

386 sjuksköterskor från olika 

länder: Sverige, 

Nederländerna, England, 

Tjeckien, Israel och Portugal. 

Katoliker, Protestanter och 

Judar 

Strukturerade enkäter 

gällande livsavslutande 

beslut. 

Fisher’s exact test samt chi-square. 

Attitudes of Psychiatric 

Nurses about the Request 

for Euthanasia on the Basis 

of Unbearable Mental 

Suffering (UMS) 

De Hert M, Van 

Bos L, Sweers 

K, Wampers M, 

De Lepeleire J, 

Correll CU. 

Deskriptiv design 

Kvantitativ ansats 

624 psykiatrisjuksköterskor 

från olika provinser i Belgien. 

166 män och 457 kvinnor. 

Majoriteten (58%) hade mer 

än 10 års erfarenhet och var 

över 35 år (59%).  

Självgjorda enkäter utifrån 

litteratur – papper eller 

digitalt. 

Chi-square samt ANOVA. 

Attitudes towards 

euthanasia among Greek 

intensive care unit 

physicians and nurses 

Kranidiotis G, 

Ropa J, 

Mprianas J, 

Kyprianou T, 

Nanas S. 

Deskriptiv design 

Kvantitativ ansats 

107 sjuksköterskor på 3 olika 

intensivvårdsavdelningar. 

Ålder 20-59 år. 36 män och 71 

kvinnor. Olika lång erfarenhet. 

95,3% religiösa. 

Strukturerade självgjorda 

enkäter utifrån tidigare 

forskning. 

Chi-square, Fishers’ exacts test samt T-

test. 
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Titel Författare Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Euthanasia and physician-

assisted suicide: 

Knowledge, attitudes and 

experiences of nurses in 

Andalusia (Spain) 

Tamayo-

Velázquez M, 

Simón-Lorda P, 

Cruz-Piqueras 

M. 

Deskriptiv design 

 

Kvantitativ ansats 

390 sjuksköterskor. 123 

män/263 kvinnor. Primärvård: 

227 st; Sjukhus: 120 st; Båda: 

8 st.  

Självgjorda online-enkäter Pearson’s chi-scuare samt Fisher’s exact 

tests.  

Euthanasia: the 

perceptions of nurses in 

India 

Poreddi V, 

Nagarajaiah, 

Konduru R, 

Bada Math S. 

Deskriptiv design 

 

Kvantitativ ansats 

214 sjuksköterskor som 

jobbade på IVA eller akuten. 

174 kvinnor, 40 män. 135 

hinduer, 6 muslimer och 73 

kristna. 178 gifta, 36 ogifta. 

22-60 år (36,8 år)  

 

Enkät. The Euthanasia 

Attitude Questionnaire. 

Chi-square test 

Flemish palliative care 

nurses’ attitudes to 

palliative sedation: A 

quantitative study 

Gielen J, Van 

den Branden S, 

Van Iersel T, 

Broeckaert B. 

Deskriptiv design 

 

Kvantitativ ansats 

415 sjuksköterskor. 49 män 

och 366 kvinnor. 36-51 år. 3-7 

års erfarenhet.  

Självgjorda enkäter. Pearsons’ chi-square test samt kruksal-

wallies test. 

Nurses’ attitudes towards 

euthanasia: a cross-

sectional study in Iran 

Naseh L, Rafiei 

H, Heidari M. 

Explorativ design 

Kvantitativ ansats. 

190 sjuksköterskor. 173 

kvinnor, 17 män. Ålder 33,3+-

6,3 år. Erfarenhet 9,2+-0,9år. 

75% gifta resten singel. 75,3% 

väldigt kristna. 

Enkät - EAS - the 

Euthanasia Attitude Scale. 

Pearson korrelationstest samt oberoende T-

test. 



 

3 

 

Titel Författare Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Nursing staff and 

euthanasia in the 

Netherlands. A nation-

wide survey on attitudes 

and involvement in 

decision making and the 

performance of euthanasia. 

Francke AL, 

Albers G, Bilsen 

J, de Veer AJE, 

Onwuteaka-

Philipsen BD. 

2016 

Deskriptiv design 

Kvantitativ ansats 

587 sjuksköterskor från olika 

instanser med olika 

utbildningsgrad och 

erfarenhet. 94 % kvinnor.  

28% hade en religion eller tro 

som de ansåg påverkade deras 

attityd till eutanasi. 

 

Självgjorda enkäter. Deskriptiv statistik samt logistisk 

regressionsanalys. 

Opinions of health care 

professionals and the 

public after eight years of 

euthanasia legalisation in 

the Netherlands: A mixed 

methods approach 

Kouwenhoven 

PS, Raijmakers 

NJ, van Delden 

JJ, Rietjens JA, 

Schermer MH, 

van Thiel GJ, et 

al. 

Deskriptiv design 

 

Tvärvetenskaplig 

ansats 

 

1243 sjuksköterskor fyllde i 

enkät. 18 sjuksköterskor 

intervjuades. 

Medelåldern 44 år. 10 % män, 

90 % kvinnor. 81 % var 

vidareutbildade.  

Online enkäter följt av semi-

strukturerade intervjuer. 

Deskriptiv statistik samt kvalitativ 

innehållsanalys. 

Palliative care 

professionals’ willingness 

to perform euthanasia of 

physician assisted suicide 

 

Zenz J, Tryba 

M, Zenz M. 

Deskriptiv design 

Kvantitativ ansats 

272 sjuksköterskor Anonyma enkäter gällande 

livsavslutande beslut med 

hjälp av konkreta patientfall. 

Chi-square, Fisher exact test samt non-

parametric McNemar 
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Titel Författare Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Similarities and 

differences between 

continuous sedation until 

death and euthanasia – 

professional caregivers’ 

attitudes and experiences: 

A focus group study 

Anquinet L, 

Raus K, Sterckx 

S, Smets T, 

Deliens L, 

Rietjens JA. 

Explorativ design 

Kvalitativ ansats 

Fokusgrupp med 4 

sjuksköterskor i den ena och 9 

sjuksköterskor i den andra. 

Sjuksköterskorna arbetade 

antingen på sjukhus eller i 

hemsjukvården.  

Fokus grupper med slutna 

frågor. 

Constant comparison analysis. 

 


