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Sammanfattning  

Bakgrund: Eutanasi, även kallat dödshjälp, är en komplex och känslig fråga. Aktiv 

dödshjälp innebär att läkaren avsiktligt skriver ut läkemedel på patientens begäran så 

patienten själv kan avsluta sitt liv, även kallat läkarassisterat självmord. Läkarassisterad 

dödshjälp innebär att läkaren aktivt tillför ett läkemedel för att avsluta en patients liv. 

Med passiv dödshjälp menas att läkaren avbryter redan påbörjad behandling eller avstår 

från att ge behandling med vetskapen om att patientens liv förkortas. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder och inställningar till eutanasi 

samt att undersöka undersökningsgruppen i de vetenskapliga artiklarna som är 

inkluderade i litteraturstudien. 

Metod: Författarna gjorde en deskriptiv litteraturstudie. Artiklarna söktes fram i 

Pubmed via MEDLINE och CINAHL med en 10 års begränsning. Totalt inkluderandes 

13 artiklar i föreliggande litteraturstudie.  

Resultat: Sjuksköterskornas olika inställningar och attityder till eutanasi är beroende av 

många olika faktorer. Litteraturstudiens resultat visar att skillnader fanns beroende på 

vilket land sjuksköterskorna kommer ifrån. Argument för och mot eutanasi finns 

presenterat i resultatet, även andra demografiska faktorer som påverkar 

sjuksköterskornas åsikter gällande eutanasi redovisas. Faktorer som erfarenhet inom 

yrket, om de var troende eller inte, om det bodde i ett land där eutanasi var legaliserat, 

civilstånd och arbetsplats. Nästan alla deltagarna var kvinnor och hade mycket 

varierande åldrar. 

Slutsats: Föreliggande resultat visade att sjuksköterskors inställning och attityder till 

eutanasi är mycket individuellt och påverkas av många demografiska faktorer. Eutanasi 

förfrågan är vanligt förekommande för sjuksköterskor oavsett vart du jobbar. Med ökad 

kunskap och erfarenhet inom ämnet kan sjuksköterskorna bemöta dessa frågor bättre. 
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Abstract  

Background: Euthanasia, also known as death aid, is a complex and sensitive issue. 

Active death assistance means that the doctor deliberately prescribes drugs at the 

patient's request so that the patient himself can terminate his life, also called physician-

assisted suicide. Physician-assisted death assistance means that the doctor actively 

supplies a drug to end a patient's life. Passive death assistance means that the doctor 

interrupts already initiated treatment or refrains from providing treatment with the 

knowledge that the patient's life is shortened. 

Aim: The aim of this study was to describe the nurses attitudes and settings to 

euthanasia and to investigate the sample in the scientific articles that where included in 

the literature study. 

Method: The authors did a descriptive literature study. The articles were found in 

Pubmed by MEDLINE and CINAHL with a 10-year limitation. A total of 13 articles 

were included in the literature study. 

Findings: Nurses different settings and attitudes to euthanasia are dependent on many 

different factors. The literature study shows that differences were found depending on 

which country the nurses come from. Arguments for and against euthanasia are 

presented in the results, and other demographic factors affecting the nurse's opinions 

regarding euthanasia are reported. Factors such as experience in the profession, whether 

they were believers or not, if they lived in a country where euthanasia was legalized, 

marital status and workplace. Almost all participants were women and had very 

different ages. 

Conclusion: The present results showed that the nurse's attitude and settings towards 

euthanasia are very individual and influenced by many demographic factors. Euthanasia 

request is common for nurses no matter where you work. With increased knowledge 

and experience in the subject, nurses can respond better to these issues. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Andelen äldre i befolkningen i Sverige ökar (Folkhälsomyndigheten 2013) och enligt 

rapport från socialstyrelsen (2013) beskriver de äldres döende som den långsamma 

döden. De visar att äldre människors döende är en mer utdragen process med fler 

diagnoser och svårigheter att veta när döden är nära.  

Eutanasi, även kallat dödshjälp, är en komplicerad och känslig fråga som ständigt 

skapar återkommande debatter runt om i världen. Argument utifrån religiösa, juridiska, 

moraliska och etiska aspekter är allmänna utgångspunkter i debatterna. Autonomi, 

valfrihet och att inte behöva vara beroende är alla värden som prioriteras högt och 

önskan om att få bestämma över sitt döende finns (Dükler, Beck-Friis, Backlund, 

Seidal, Ringskog, Komp, Landgren, Austad, Woxlin, Carlberg, Hauerwas, Holmerg & 

Ström 1998). Betydelsen av autonomi innebär att man har rätt att bestämma över sitt 

eget liv men också att visa respekt för den andra personen. Begreppet autonomi relateras 

ofta till delaktighet men handlar om självständighet och självbestämmande. 

Människovärdesprincipen är en av de grundläggande etiska principerna. Med detta 

innebär att alla människor har grundläggande rättigheter, ska behandlas med respekt och 

med lika värde (Socialstyrelsen 2011). Hälso- och sjukvårdslag beskriver att patienten 

ska ges förutsättningar att vara delaktig i beslut och ska få möjlighet att uttrycka sin 

egen vilja (Eldh 2014). Över hela världen begär patienter att få avsluta sina liv, 

oberoende på legalisering. Dees, Vernooij-Dassen, Dekkers, Elwyn, Vissers & Weel 

(2012) beskriver att patienter ställt sig positiva till eutanasi även då de själva inte 

drabbats av en livshotande sjukdom. Att göra en eutanasibegäran kunde göras vid olika 

tillfällen, innan man drabbats av sjukdom, när man diagnostiserats med en obotlig 

sjukdom eller vid sjukdomens slut. Patienternas skäl till eutanasi var rätten att få 

bestämma över sin egen död, personliga egenskaper, tidigare erfarenheter av vården och 

att bevittna ”outhärdligt lidande”. Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som 

utfört eutanasi har ett större behov att planera deras kommande död. De planerade hur 

det skulle gå tillväga ifall det blev oförmögna att själva fatta beslut om sin egen 

behandling/vård eller vem som skulle ha fullmakt att fatta beslut i deras ställe. Många 

anhöriga informerade sin allmänläkare eller deras barn hur det ville att det skulle gå till 

(Rurupa, Onwuteaka-Philipsen, Van der Heide, Van der Wal & Deeg 2005).  
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1.2 Definitioner  

De definitioner som förtydligats ansågs vara relevant i denna litteraturstudie. Begrepp 

som Eutanasi, Aktiv dödshjälp, Passiv dödshjälp, Palliativ vård, Palliativ sedering, 

Attityder & Inställningar förklaras nedan.  

 

1.2.1 Eutanasi  

Eutanasi, även kallat dödshjälp, betyder ”en lugn död som inte föregås av smärta, 

ångest eller annan plåga” (Nationalencyklopedin 2012a). Ordet “eutanasi” har funnits 

med i svenska akademiens ordbok sedan 1922 och definieras som “lätt o. smärtfri död; 

åtgärder för att bereda (en obotlig sjuk, för döden liggande person) en så smärtfri död 

som möjligt” (Westrin & Nilstun 2005). 

 

1.2.2 Aktiv dödshjälp  

I Sverige är aktiv dödshjälp olagligt (Sveriges Riksdag 1997). Med aktiv dödshjälp 

menas att läkaren avsiktligt skriver ut läkemedel på patientens begäran så patienten själv 

kan avsluta sitt liv, även kallat läkarassisterat självmord. Läkarassisterad dödshjälp 

innebär att läkaren aktivt och avsiktligt tillför ett läkemedel för att avsluta en patients 

liv. Syftet med båda tillvägagångssätten är att minska lidande och åstadkomma en snabb 

och skonsam död (Westrin & Nilstun 2005). Aktiv dödshjälp är tillåtet i Holland, 

Belgien, Luxemburg, Schweiz, Washington, Oregon, Vermont, Montana, Kalifornien 

och Kanada (Läkartidningen 2016). 

 

1.2.3 Passiv dödshjälp 

Passiv dödshjälp är lagligt i Sverige idag (Socialstyrelsen 2010), detta innebär att 

läkaren avbryter redan påbörjad behandling eller avstår från att ge behandling med 

vetskapen om att patientens liv förkortas (Westrin & Nilstun 2005). Förutsättningarna är 

att patienten fått information om konsekvenserna av sitt beslut, är väl informerad och 

beslutskompetent (Socialstyrelsen 2010).  

 

1.2.4 Palliativ vård 

Hälso- och sjukvården har som uppgift att främja hälsa och bota sjukdomar så 

patienterna återfår hälsa eller känner välbefinnande. När detta inte går att uppfylla så 

ges palliativ vård, som innebär att ge behandling som förbättrar livskvalitén för 

patienten genom att lindra symtom (som t.ex. smärta och kramper) för att uppnå en så 
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god död som möjligt. Palliativ vård ges till de med obotlig eller dödlig sjukdom 

(Socialstyrelsen 2010). Alla patienter har rätt att avstå symtomlindrande behandling 

men de kan inte kräva att bli sövd (Läkemedelsboken 2015). Palliativ vård syftar inte 

till att förlänga livet, men inte heller till att påskynda döden (Westin & Nilstun 2005).  

 

1.2.5 Palliativ sedering 

Vid palliativ vård kan det finnas tillfällen då det inte går att lindra smärta, ångest eller 

andra symtom som patienten kan ha. Detta skapar ett stort lidande för patienten och då 

kan palliativ sedering vara en sista utväg. Palliativ sedering innebär att sänka patientens 

medvetande med hjälp av läkemedel så att patienten sover den mesta tiden på dygnet 

(Lindqvist & Rasmussen 2009). Det är ett ångestdämpande och lugnande läkemedel 

som tillförs intravenöst till patienten, antingen tillfälligt och då kallas det intermittent 

palliativ sedering, eller kontinuerligt vilket kallas kontinuerlig palliativ sedering 

(Socialstyrelsen 2010). Svår ångest är den vanligaste orsaken. Syftet med palliativ 

sedering är att lindra symtom men det kan påskynda en patients död, därför anses detta 

som ett etiskt problem bland vårdpersonal och närstående (Lindqvist & Rasmussen 

2009). I Holland anses inte palliativ sedering som ett mer humanare alternativ än att 

utföra eutanasi (Gielen, Van den Branden, Van Iersel & Broeckaert 2012).  

 

1.2.6 Attityder och Inställningar 

Med attityder menas något yttre eller ett beteende som kan observeras. Attityder 

varierar i betydelse och i styrka, från starkt negativa till starkt positiva. En undergrupp 

till negativa attityder är fördomar. Inställningar innebär uppfattningar och värderingar 

som styr någons uppträdande i en viss fråga (Nationalencyklopedin 2017). I denna 

litteraturstudie betyder inställningar att det är sjuksköterskans uppfattningar som 

kommer tas upp och med attityder menas sjuksköterskors åsikter.  

 

1.3 Lagar och förordningar  

Som tidigare nämnt är det endast ett fåtal länder/delstater där eutanasi är lagligt. I 

Sverige är aktiv dödshjälp olagligt och enligt svensk lag, 3 kap 1§, gör den som 

“berövar annan livet” sig skyldig till mord eller dråp (Riksdagen 2014). Detta gäller 

oavsett om det sker på en patients begäran, mot dennes vilja eller riktar sig mot en 

patient som inte befinner sig i ett tillstånd där hen kan försvara sitt samtycke (Statens 

medicinsk-etiska råd 1992). Enligt socialstyrelsen (2010) har en patient rätt att tacka nej 
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alternativt avbryta livsuppehållande behandling även kallat passiv dödshjälp. Innan 

patientens önskemål kan tillgodoses måste läkaren bedöma patientens psykiska status, 

se till att patienten förstått given information och vara väl medveten om 

konsekvenserna. Lagarna i länderna där eutanasi är legaliserat kan se olika ut. I Belgien 

blev eutanasi lagligt 2002 och enligt lag kan en person med obotlig sjukdom få hjälp av 

sjukvården att avsluta sitt liv. Detta innebär att sjukvården injicerar en dödlig dos 

läkemedel, även kallat aktiv dödshjälp. Personer under 18 år har mindre möjlighet till 

eutanasi, och om sjukdomstillståndet inte är terminalt måste två oberoende läkare 

involveras (Kidd 2002). I delstaterna Oregon och Washington är läkarassisterat 

självmord lagligt. Lagen ger läkarna rätt att skriva ut läkemedel i dödlig dos till en 

allvarligt sjuk patient som han/hon tar själv. Förutsättningarna är att du är skriven i 

dessa delstater, myndig, kan fatta egna beslut och är terminalt sjuk (Läkartidningen 

2009). Enligt Schweizisk lag erbjuds folk från andra länder eutanasi. Kriterier är att 

personen lider av en obotlig sjukdom som medför livsbegränsningar och outhärdligt 

lidande (Läkartidningen 2009). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

1.4.1 Allmän roll 

Alla sjuksköterskor arbetar för att främja hälsa, förebygga sjukdomar, död och lidande 

(Willman 2009). Men det primära ansvaret är att hjälpa människor som är behov av 

vård (International Council of Nurses 2014). Sjuksköterskan ska få människor att 

förbättra, behålla eller återfå sin hälsa samt få patienter att uppnå bästa möjliga 

livskvalité och välbefinnande fram till dennes död. Arbetet ska vara utformad av ett 

etiskt förhållningssätt. De ska ha kunskap om faktorer som har betydande koppling till 

hur vårdandet ska utföras som t.ex. vilket kön, ålder eller kultur för att kunna ge en så 

jämlik vård som möjligt. All omvårdnad som utförs ska ha hänsyn till människors 

värderingar, vanor, tro samt ha respekt för mänskliga rättigheter, integritet, värdighet 

och självbestämmande. Patienterna ska ses med ett helhetsperspektiv där psykiskt, 

fysisk, kulturell och andlighet ska inkluderas. Det är viktigt att kunna utföra praktiska 

omvårdnadsuppgifter men också kunna vara pedagogisk, kunna bemöta och bygga en 

förtroendefull relation med sin patient och dess närstående. Som legitimerad 

sjuksköterska har du också ansvar att kontinuerligt uppdatera din yrkeskompetens 

utifrån forskning (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
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1.4.2 Sjuksköterskans roll i eutanasi-processen 

Studier från andra länder där eutanasi är lagligt visar att sjuksköterskor har en viktig roll 

i eutanasi-processen. Patienterna är mera benägna att ta upp en begäran om eutanasi 

med en sjuksköterska än med en läkare. Det är oftast sjuksköterskan som informerar om 

och hur dödshjälpen går till samt vilka riktlinjer som finns. Sjuksköterskan är med och 

diskuterar (i samråd med läkare) beslut om att administrera dödliga läkemedel, då 

hon/han har en närmare kontakt med patienten (Van Bruchem-van de Scheur, Van der 

Arend, Abu-Saad, Van Wijmen, Spreeuwenberg & Ter Meulen 2008; Francke, Albers, 

Bilsen, De Veer & Onwuteaka- Philipsen 2016). Vid eutanasi får sjuksköterskor 

förbereda medicinska aspekter av eutanasi så som infusion och medicinering, men 

administrationen av eutanasi-läkemedel får endast läkare utföra. Sjuksköterskan får ta 

hand om det som är runtomkring, så som vart anhöriga i rummet bör befinna sig, reglera 

ljus och ev. musik (Dierckx de Casterlé, Denier, De Bal & Gastmans 2010). 

Kommunikationen är viktigt del i eutanasi begäran. Om sjuksköterskan kan ge ett 

intryck av att ha ett öppet sinne blir patienten mer trygg och vågar ställa frågor om 

eutanasi och öppna upp sina tankar. Sjuksköterskan måste vara uppmärksam om vad 

som kan vara grunden till patientens begäran om eutanasi, då hög smärta är en vanlig 

anledning (Denier, Gastmans, De Bal & Dierckx de Casterlé 2010). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Inom vården förekommer många etiska ställningstagande där målet är att göra det så bra 

som möjligt för andra människor. Etik handlar om hur vi lever och bör leva, vissa 

handlingar anses vara mer acceptabla än andra (Sandman & Kjellström 2013). Gladys 

Husted och James Husted är två teoretiker som skapade teorin Symphonological 

Bioethical Theory som berör ämnet bioetik. Bioetik handlar om etiken i interaktioner 

mellan patient och hälsovårdspersonal. De skapade en etisk teori och en beslutsmodell 

som grundar sig i förståelse, insikt och etiska principer. Författarna definierar 

symfonologi som "studien av överenskommelse och de element som är nödvändiga för 

att bilda överenskommelse". Vårdpersonalen och patienten skapar ett avtal att sträva 

efter att uppnå patientens önskemål. De ser de etiska normerna som mänskliga 

egenskaper och inte som regler, att varje person är en unik varelse och bör respekteras. 

Författarna till teorin menar att med ökad kunskap är det lättare att fatta etiska beslut. 

Inom omvårdnaden finns fyra olika bärande begrepp: Miljö, hälsa, människa och 

omvårdnad. Glady och James beskriver begreppet ”människa” som en rationaliserande 
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varelse med en unik karaktärsstruktur och har rätt att driva viktiga mål som härrör hans 

behov och önskemål (Scotto 2012). 

 

1.6 Problemformulering                               

Eutanasi är ett ämne som många har delade åsikter om och det skapar debatter runt om i 

världen. I Sverige är det olagligt och endast några länder i världen har legaliserat det. 

Tidigare forskning visar att patienter som bevittnat “outhärdligt lidande”, har tidigare 

erfarenheter av vården och önskar att kunna bestämma över sin egen död, ställer sig 

positiva till eutanasi. Som sjuksköterska är det viktigt att vara väl insatt i eutanasi-

processen då studier visat att sjuksköterskan är den person som patienten först tar 

kontakt med vid begäran om eutanasi, det är hon som förbereder, informerar och 

kommunicerar med patienten. Frågor angående eutanasi är oundvikligt som 

sjuksköterska oavsett vilken arbetsplats. Det är därför viktigt att ha reflekterat över sin 

inställning och satt sig in i ämnet för att kunna bemöta dessa frågor på bästa sätt. För att 

sjuksköterskor ska kunna uppnå denna ökade kunskap gällande attityder och 

inställningar till eutanasi kommer därför en litteraturstudie göras. Studien kommer även 

granska de vetenskapliga artiklarnas undersökningsgrupp för att se ifall det är relevanta 

till föreliggande studie och artiklarnas innehåll.   

 

1.7 Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors attityder och inställningar till eutanasi samt att 

undersöka undersökningsgruppen i de vetenskapliga artiklarna som är inkluderade i 

litteraturstudien.  

 

1.8 Frågeställningar 

- Vilka attityder och inställningar har sjuksköterskor till eutanasi?  

- Hur ser undersökningsgruppen ut i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Författarna till denna litteraturstudie har använt sig av deskriptiv design som innebär en 

sammanställning av forskning som gjorts tidigare inom ämnet (Polit & Beck 2012). 
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2.2 Sökstrategi  

Databaserna Medline (Pubmed) och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) har använts för att få fram relevanta empiriska studier till denna 

litteraturstudie. Via sökmotorn Pubmed gjordes först en sökning med sökordet 

“Euthanasia”, detta resulterade i ett brett resultat med många sökträffar (tabell 1). 

Därefter användes sökorden “Euthanasia”, “Nurses” och “Attitude” för att smalna av 

sökresultatet. I CINAHL gjordes en sökning med “Euthanasia” som även det gav ett 

brett resultat med många sökträffar (tabell 1). Därefter användes sökorden “Euthanasia” 

och “Nurse Attitudes”. I Pubmed var alla orden sökta som Medical Subject Headings 

(MeSH)-termer och i CINAHL söktes orden som subject heading (MH) och dessa ord 

kombinerades med den booleanska termen AND för att få en mer avgränsad och 

specifik sökning (Polit & Beck 2012). Begränsningar som gjordes var att artiklarna inte 

skulle vara äldre än 10 år på Pubmed och inte äldre än från år 2007 på CINAHL, 

artiklarna skulle vara Peer reviewed, tillgängliga för full text för Gävle högskolan samt 

handla om människor (humans). 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Artiklar som inkluderades var empiriska, vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ eller kvantitativ ansats som svarade på̊ föreliggande litteraturstudiens syfte, 

skrivna på engelska eller svenska för att båda författarna ska förstå innehållet. 

Artiklarna ska innehålla en introduktion, metod, resultat och diskussionsdel. 

Exklusionskriterier: Artiklar som inte besvarade författarnas syfte och frågeställningar, 

artiklar som handlade om sjuksköterskans perspektiv på eutanasi under andra 

världskriget, artiklar på andra språk och de som inte var vetenskapligt granskade samt 

litteraturstudier exkluderades. 

 

Tabell 1 - Sökstrategier  

Databas 

& 

sökdatum 

Söktermer Limits Antal 

träffar 

Potentiella 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Pubmed 

2017-06-

08 

"Euthanasia" 

[Mesh] 

Full text, 

Publications 

date: 10 years, 

1317 
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Species: 

humans 

CINAHL 

2017-06-

08 

“Euthanasia” 

[MH]  

Peer Reviewed, 

Linked Full 

Text, Published 

date: 2007-2017 

605 
  

Pubmed 

2017-05-

18 

“Euthanasia” 

[MeSH] AND 

“Nurses” [MeSH] 

AND “Attitude” 

[MeSH] 

Full text, 

Publications 

date: 10 years, 

Species: 

humans 

22 12 6 

CINAHL 

2017-06-

08 

“Euthanasia” 

[MH] AND 

“Nurse Attitudes” 

[MH] 

Peer Reviewed, 

Linked Full 

Text, Published 

date: 2007-2017 

31 14 7 

Summa 
   

26 13 

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

För att få en överblick av forskningen om ämnet eutanasi gjordes många sökningar. Till 

en början användes enbart sökordet “Euthanasia”, detta resulterade i ett högt antal 

träffar (tabell 1). Därefter valdes att specificera sökningarna för att få ett rimligt antal 

artiklar att granska. Författarna till denna litteraturstudie läste igenom 53 artiklarnas titel 

och abstract vilket gav ett resultat på 26 potentiellt användbara artiklar som kunde vara 

relevanta till att skriva ett resultat utifrån. Dessa 26 artiklar läses av båda författarna, 1 

föll bort pga var skriven på tyska, resterande artiklar som var på engelska översattes till 

svenska. Därefter valdes 12 artiklar bort pga dubbletter, artiklar som var 

litteraturstudier, de som inte svarade på författarnas syfte eller inte fanns tillgängliga att 

läsa. Slutligen användes 13 artiklar som inkluderades i resultatet.  
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Figur 1. Urvalsprocessens flödesschema  

                                                    

2.5 Dataanalys 

Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie har granskats och bearbetats av båda 

författarna för att få ut de bästa av artiklarna. Först läste författarna artiklarna var för 

sig, färgmarkerade det som besvarar frågeställningarna och syftet. När författarna hade 

sammanfattat artiklarna vid den självständiga granskningen byttes artiklarna emellan 

varandra för att se ifall båda uppfattat artikeln på samma sätt, samt för att ingen relevant 

fakta missats. När alla artiklarna var sammanfattade och granskade av båda författarna 

så skapades tabeller beroende på vilken frågeställning faktan tillhörde, enligt Polit och 

Beck (2012) är detta ett bra sätt för att få struktur och kunna organisera fakta. Två olika 

tabeller har sammanställts där ena har fakta som berör frågeställning 1 (se bilaga 1) och 

andra som berör frågeställning 2 (se bilaga 2). När resultaten i artiklarna sammanställts 

fann författarna liknande ämnen som presenteras som huvudrubriker och underrubriker i 

denna litteraturstudie. De huvudrubrikerna som bildades var Sjuksköterskors attityder 



Adina Skog & Sofia Pettersson  

HT 2017 

 10 

och inställning till eutanasi med underrubrikerna Attityder och inställning till eutanasi i 

olika länder, Sjuksköterskors argument för eutanasi, Sjuksköterskors argument mot 

eutanasi, samt huvudrubriken Bidragande demografiska faktorer till sjuksköterskors 

attityder och inställning till eutanasi med underrubrikerna Påverkan utifrån ålder och 

kön, Religionens påverkan, Yrkes- och utbildnings-erfarenhetens påverkan, 

Civilståndets verkan och  Arbetsplatsens inflytande. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som används som underlag till denna litteraturstudie är granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Denna studie är baserad på redan insamlad data vilket 

gör att ingen deltagare blev lidande. Artiklarna har bearbetas objektivt och författarnas 

egna åsikter påverkade inte resultatet (Polit & Beck 2012). För att få en så korrekt 

tolkning som möjligt har författarna hjälpas åt vid översättningen från engelska till 

svenska, samt har inget plagiat förekommit. 

 

3. Resultat 

Litteraturstudien är utformad på 13 granskade vetenskapliga artiklar som är med både 

kvalitativ (n=2) och kvantitativ (n=11) ansats. Artiklarnas presenteras i tabell 1 (Bilaga 

1) med författare, publikations år, land, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och resultat. Artiklarna utgår från länderna 

Holland (n=2), Belgien (n=2) och Kanada (n=1) där eutanasi är lagligt och resterande 

länderna Finland (n=2), Indien (n=1), Iran (n=1), Spanien (n=1), Grekland (n=1), Polen 

(n=1) och Turkiet (n=1) där det är olagligt. Resultatet presenteras nedan med 

huvudrubriken Sjuksköterskors attityder och inställning till eutanasi med 

underrubrikerna Attityder och inställning till eutanasi i olika länder, Sjuksköterskors 

argument för eutanasi, Sjuksköterskors argument mot eutanasi, samt huvudrubriken 

Bidragande demografiska faktorer till sjuksköterskors attityder och inställning till 

eutanasi med underrubriken Påverkan utifrån ålder och kön, Religionens påverkan, 

Yrkes- och utbildnings-erfarenhetens påverkan, Civilståndets verkan, Arbetsplatsens 

inflytande. Sedan avslutas resultatet med metodologiska aspekten som visar vilken 

undersökningsgrupp artiklarna har.  
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3.1 Sjuksköterskors attityder och inställning till eutanasi 

3.1.1 Attityder och inställningar till eutanasi i olika länder  

I studier från Kanada, Finland och Spanien visar att majoriteten av sjuksköterskorna har 

en positiv inställning till eutanasi (Lavoie, Godin, Ve´zina-Im, Blondeau, Martineau & 

Roy 2014; Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasnuemi, Laitila, Ryynänen & Pietilä 2016; 

Tamayo-Vela´zquez, Simo´n-Lorda & Cruz-Piqueras 2012). Finländska sjuksköterskor 

anser eutanasi som en mänsklig metod att hjälpa sjuka patienter och två tredjedelar 

menar att en person måste ha rätten att bestämma över sin egen död. Majoriteten var för 

legalisering av eutanasi i framtiden (Terkamo-Moisio et. al. 2016; Terkamo-Moisio, 

Kvist & Pietilä 2015). Sjuksköterskorna som arbetar i Kanada var för utövandet av 

eutanasi inom palliativ vård i syfte att hjälpa en svårt sjuk patient (Lavoie et. al. 2014). 

Övervägande av de spanska sjuksköterskorna menar att de skulle kunna tillföra dödligt 

läkemedel om detta legaliseras i landet (Tamayo-Vela´zquez et. al. 2012). Länder där 

majoriteten av sjuksköterskorna var mot eutanasi var Iran, Turkiet, Grekland och Polen 

(Naseh, Rafiei & Heidari 2015; Kumaş, Öztunç & Alparslan 2007; Patelarou, Vardavas, 

Fioraki, Alegakis, Dafermou & Ntzilepi 2009; Brzostek, Dekkers, Zalewski, 

Januszewska & Górkiewicz 2008). I flera studier var religionen en gemensam 

betydande faktor som påverkade sjuksköterskornas inställning mot eutanasi (Poreddi, 

Nagarajaiah, Konduru & Bada Math 2013; Kumaş et. al. 2007; Naseh et al. 2015). Mer 

än hälften av sjuksköterskorna i Grekland skulle inte kunna utföra passiv dödshjälp om 

det var lagligt (Patelarou et. al. 2009) och majoriteten av polska sjuksköterskor anser att 

de inte skulle kunna tillämpa eutanasi på sig själva eller släktingar (Brzostek et. al. 

2008). I en studie från Iran visar att majoriteten av sjuksköterskorna ställer sig mest 

negativt till det praktiska utförandet till eutanasi, även till etiken, tron och värderat liv 

(Naseh et. al. 2015). I den indiska studien visade de sig att sjuksköterskorna hade 

blandade åsikter. Cirka hälften av alla sjuksköterskor ville legalisera eutanasi i alla 

länder, men drygt hälften ansåg att läkemedel som är livsavslutande skulle inte ges till 

patient med obotlig sjukdom (Poreddi et. al. 2013). Länderna där eutanasi är legaliserat 

är det generellt en mer positiv inställning och attityd till eutanasi (Gielen, Van den 

Branden, Van Iersel & Broeckaert 2009; Denier, Bernadette Dierckx de Casterle, De 

Bal & Gastmans 2009; Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens 2009). Trots detta 

trodde 70% av de belgiska sjuksköterskorna att en god palliativ vård förhindrar nästan 

alla eutanasi förfrågningar (Inghelbrecht et. al. 2009). Holland är ett av länderna där det 
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är lagligt, även fast majoriteten är för eutanasi så visar det sig att flertalet sjuksköterskor 

inte vill sätta infusions-nålen där de dödliga läkemedlet administreras (Van Bruchem-

van de Scheur, Van der Arend, Van Wijmen, Abu-Saad & Meulen 2008).  

 

3.1.2 Sjuksköterskors argument för eutanasi  

I de finska studierna ansågs eutanasi som en human metod för att få sjuka patienter att 

sluta lida. Sjuksköterskorna kunde känna förståelse till förfrågningarna om eutanasi och 

sympati, då nästan alla ansåg att de skulle kunna göra en eutanasi begäran om det hade 

varit i samma situation själv. Eutanasi betraktas som ett bättre alternativ till självmord 

och som individ ska du ha rätt att bestämma om din egen död (Terkamo-Moisio et. al. 

2016, 2015). ”Jag har sett alla slags dödsfall och ibland önskar jag att vi hade eutanasi” 

(Terkamo-Moisio et. al 2015). De positiva attityderna och inställningarna till eutanasi 

grundades på sjuksköterskornas erfarenheter med patienter som led av ångest och 

otillräcklig smärtlindring, att de kände sig hjälplösa för att inte kunna tillmötesgå en 

patient i nöd. Fler sjuksköterskor var rädda att neka till eutanasi för de trodde 

konsekvenserna kunde innebära att patienterna kunde känna sig ensamma och 

ångestfyllda (Terkamo-Moisio et. al. 2015). I en Belgisk studie menar sjuksköterskorna 

att deras känslor måste ses bort eftersom det inte handlar om dem själva och deras liv. 

De gäller att kopplar bort sina egna värderingar och göra sitt jobb för att finns där för 

patienten och anhöriga. Inför eutanasi-processen så kunde många känslor som stress, 

stort ansvar, oro och otillräcklighet upplevas, men de positiva följderna av att 

tillmötesgå en patients behov vägde tyngre. Många sjuksköterskor beskrev att en död 

via eutanasi var fredligare än en naturlig död. Sjuksköterskorna menar att efter varje 

eutanasi-fall blev det lättare att hantera situationen och i och med detta växte de i sin 

roll som sjuksköterska (Denier et. al. 2009). I studien från Indien och Turkiet var 

sjuksköterskorna generellt mot eutanasi, men flera ansåg att patienter som led, inte hade 

något hopp till att bli bättre eller hade en obotlig sjukdom med svåra smärtor, hade ett 

gott skäl att inte behöva fortsätta leva “halvt död” (Poreddi et. al. 2013; Kumaş et. al. 

2007). Sjuksköterskorna i Turkiet var också för eutanasi till patienter som var 

“hjärndöda” eller levde med livsuppehållande vård (Kumaş et. al. 2007).  

 

3.1.3 Sjuksköterskors argument mot eutanasi  

Ett argument som framkommer i flera studier är religionens påverkan på 

sjuksköterskornas attityd och inställning. Religiösa sjuksköterskor visade sig vara mera 
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mot eutanasi än icke religiösa (Inghelbrecht et. al. 2009; Poreddi et. al. 2013; Terkamo-

Moisio et. al. 2016; Kumaş et. al. 2007). För att undvika eutanasi förfrågan förespråkar 

sjuksköterskorna en god palliativ vård (Ingelbrecht et. al. 2009; Terkamo-Moisio et. al. 

2015), palliativ sedering och att sätta patienten i koma som ett bättre alternativ till 

eutanasi (Gielen et. al. 2009; Inghelbrecht et. al. 2009). Andra argument mot eutanasi är 

att det skulle kunna leda till missbruk i sjukvården och att lagen skulle kunna utöka 

praktiken, t.ex. personer som inte kan fatta egna beslut (äldre och funktionshindrade 

människor bl.a.) skulle pressas till att acceptera eutanasi (Terkamo-Moisio et. al. 2015, 

2016). I Turkiet var majoriteten av sjuksköterskorna mot passiv och aktiv eutanasi på 

grund av etiska- och moraliska principer, juridiskt ansvar, religiösa skäl, förväntan på 

ny medicinsk forskning och meningslösheten med att påskynda döden. De menar att 

läkemedel finns till för att upprätthålla liv (Kumaş et. al. 2007). En del sjuksköterskor 

anser att det inte är etiskt rätt att ta ett liv (Gielen et. al. 2009; Terkamo-Moisio et. al. 

2015). Finländska sjuksköterskor menar att vårdpersonalens jobb är att främja hälsa och 

undvika döden, vissa ansåg döden som ett professionellt misslyckande (Terkamo-

Moisio et. al. 2015).   

       

3.2 Bidragande demografiska faktorer till sjuksköterskors attityder 

och inställningar till eutanasi  

3.2.1 Påverkan utifrån ålder och kön  

Flera studier påvisar att åldern inte var någon signifikant skillnad för sjuksköterskors 

inställningar och attityder till eutanasi (Terkamo-Mosio et. al. 2016; Kumaş et. al. 2007; 

Gielen et. al. 2009; Naseh et. al. 2015). Däremot visar studier från Grekland och Indien 

att skillnader finns i inställningar och attityder till eutanasi beroende på 

sjuksköterskornas ålder, dock framkommer inte vilka skillnader (Lavoie et. al. 2014; 

Poreddi et. al. 2013). En annan studie menar att äldre sjuksköterskor förespråkar en god 

palliativ vård och sedering för att undvika eutanasi förfrågan (Inghelbrecht et. al. 2009). 

Sjuksköterskor under 45 år har visats sig ha större kunskap om sina juridiska rättigheter 

än sjuksköterskor som är 45 år och äldre (Tamayo-Velázquez et. al. 2012). I den 

spanska studien fick de manliga sjuksköterskorna oftare förfrågan om eutanasi och 

läkarassisterat självmord än vad kvinnliga sjuksköterskor fick (Tamayo-Velázquez et. 

al. 2012). Iranska manliga sjuksköterskor ansågs vara mera positivt inställda till 

eutanasi jämfört med kvinnliga sjuksköterskor (Naseh et. al. 2015).  
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3.2.2 Religionens påverkan 

Religionens påverkan på sjuksköterskors inställning och attityd framkom i flera studier 

(Terkamo-Mosio et. al. 2015, 2016; Inghelbrecht et. al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Naseh 

et. al. 2015; Poreddi et. al. 2013). Det visar att religiösa sjuksköterskor var mer mot 

eutanasi och dess legalisering och mindre benägna att administrera dödligt läkemedel än 

de icke-troende sjuksköterskorna. De religiösa sjuksköterskorna undvek förfrågan om 

eutanasi genom att förespråka god palliativ vård (Terkamo-Moisio et. al. 2016; 

Inghelbrecht et. al. 2009). Studie från Turkiet anser att den vanligaste orsaken till 

sjuksköterskor inställning mot eutanasi var på grund av islamisk tro och uppfattning, de 

menar att “Ingen, utom gud kan ta ett liv som gud gav” (Kumaş et. al. 2007). I en studie 

från Finland och Belgien beskriver religiösa sjuksköterskor eutanasi som en inre 

konflikt med sig själva, där de utifrån sin tro anser eutanasi som ett sämre alternativ 

men ändå känner en plikt att hjälpa patienten. Patienten har rätt att bestämma om sitt liv 

och sin död, därför måste sjuksköterskan bortse från sina egna värderingar för att kunna 

se till patientens bästa (Terkamo-Moisio et. al. 2015; Denier et. al. 2009). Studie från 

Grekland visar att religionen inte hade någon signifikant påverkan (Lavoie et. al. 2014).  

 

3.2.3 Yrkes- och utbildnings-erfarenhetens påverkan 

I en av studierna från Holland och Finland visar resultaten en signifikant skillnad på 

erfarenheter inom sjuksköterskeyrket, där de med färre års erfarenheter har en mer 

positiv inställning till eutanasi (Gielen et. al. 2009; Terkamo-Moisio et. al. 2016). Dock 

anser studie från Belgien det motsatta, de med högre utbildning inom 

sjuksköterskeyrket var mer benägna att administrera livsavslutande läkemedel än det 

som endast var grundutbildade (Inghelbrecht et. al. 2009). Den andra studien från 

Finland menar att med ökad erfarenhet inom yrket förändras uppfattningarna till 

eutanasi, att få uppleva patienter med otillräcklig smärtlindring gjorde sjuksköterskorna 

mer positiva till eutanasi (Terkamo-Moisio et. al. 2015). I en av de Belgiska studierna 

visar att med mer erfarenhet av eutanasi kan sjuksköterskorna hantera situationen bättre 

(Denier et. al. 2009). Inga signifikanta skillnader kunde ses i studierna från Iran, 

Turkiet, Indien eller Holland (Gielen et. al. 2009; Naseh et. al. 2015; Kumaş et. al. 

2007; Poreddi et. al. 2013). Skillnader sågs i studien från Polen där erfarna 

sjuksköterskor värderade lagen högre som en påverkande faktor på deras attityd till 

palliativ vård och eutanasi än sjuksköterskor som nyligen tagit examen (Brzostele et. al. 

2008).  
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3.2.4 Civilståndets verkan 

I en av de finländska studien finns en signifikant skillnad som visar att sjuksköterskor 

som är singlar har en mer positiv inställning till eutanasi och står för legalisering. De 

menade också att änklingar var en grupp som minst stödjer legalisering av eutanasi 

(Terkamo-Misio et. al. 2016). I Indiska studien var civilståndet kopplat till attityderna 

men det framkom inte vilka som tyckte vad (Poreddi et. al. 2013). I studierna från 

länderna Iran, Turkiet och en av det holländska finns det ingen signifikant skillnad till 

attityderna om eutanasi när det gäller vilket civilstånd du har (Gielen et. al. 2009; Naseh 

et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012). Även fast det inte var signifikant skillnad 

så visade sig i den iranska studien att singlar hade mer positiv inställning till eutanasi än 

de som var gifta (Naseh et. al. 2015). I ena finska studien var sjuksköterskor som hade 

barn, mer mot eutanasi än de som inte hade barn (Terkamo-Moisio et. al. 2016) medan 

studien från Holland och Iran visade det ingen signifikant skillnad (Gielen et. al 2009; 

Naseh et. al. 2015).  

 

3.2.5 Arbetsplatsens inflytande  

Den turkiska studien visade att sjuksköterskor som jobbar inom intensivvård var mer för 

eutanasi än sjuksköterskor som jobbar i andra miljöer, men detta var ej signifikant 

(Kumaş et. al. 2007). I Belgien var sjuksköterskorna mindre benägna att administrera 

livsavslutande läkemedel inom hemsjukvården än sjuksköterskor på andra arbetsplatser 

(Inghelbrecht et. al. 2009). I Grekland är passiv eutanasi olagligt men studien visar att 

intensivvårdssjuksköterskor har utfört passiv eutanasi mer än andra sjuksköterskor, även 

fast cancerpatienter var de som hade högst förfrågan av passiv eutanasi (Patelarou et. al. 

2009).  

 

3.3 Metodologisk aspekt - undersökningsgruppen i artiklarna  

Totalt medverkade 7388 st sjuksköterskor i alla studierna tillsammans. Åldrarna på 

deltagarna var spridda, från 20-73 år. Poreddi et. al. (2013) visar ett spann på 22-60 år, 

Kumaş et. al. (2007) hade åldrarna 21-42 år och Terkamo-Miosio et. al. (2016) visar den 

bredaste spannet på 20-73 år. Erfarenhet inom sjuksköterskeyrket varierade mellan 0-52 

år (Van Bruchem-van de Scheur et al. 2008; Terkamo-Miosio et. al. 2015, 2016; 

Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Gielen et. al. 2009; 

Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Lavoie et. al. 2014; Brzostele et. al. 
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2008; Poreddi et. al. 2013; Denier et. al. 2009). Av 13 studier framkom 

könsfördelningen i 9 artiklar där majoriteten var kvinnor (Van Bruchem-van de Scheur 

et al. 2008; Terkamo-Mosio et. al. 2015; Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et. al. 

2009; Gielen et. al. 2009; Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Brzostele 

et. al. 2008; Poreddi et. al. 2013). I resterande studier framkommer det ej vilken 

könsfördelning det var (Terkamo-Moisio et. al. 2016; Kumaş et. al. 2007; Lavoie et. al. 

2014).  Av de 13 studier som användes var 11 kvantitativa och 2 kvalitativa. I 6 av 

artiklarna redovisades vilken religion som sjuksköterskorna tillhörde (Terkamo-Miosio 

et. al. 2015,  2016; Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; 

Naseh et. al. 2015; Poreddi et. al. 2013). Av de 13 studierna som är inkluderade i 

resultatet var det 6 st som tog upp genomsnittsåldern på deltagarna (Kumaş et. al. 2007; 

Gielen et. al. 2009; Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Brzostele et. al. 

2008; Poreddi et. al. 2013). I 3 av 13 artiklar tas genomsnittliga erfarenhets-åldern upp 

(Van Bruchem-van de Scheur et al. 2008; Patelarou et. al 2009; Kumaş et. al. 2007). 

Flertalet studier tar upp vart sjuksköterskorna jobbar (Van Bruchem-van de Scheur et al. 

2008; Terkamo-Miosio et. al. 2015; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Gielen et. 

al. 2009; Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Brzostele et. al. 2008; 

Poreddi et. al. 2013). Från intensiv och cancervård (Kumaş et. al. 2007; Patelarou et al. 

2009), primärvård, sjukhus och specialistvård (Tamayo-Velázquez et. al. 2012), 

sjukhus, vårdhem och privatkliniker (Brzostele et. al. 2008).  

I 10 av 13 artiklar var dessa utförda i Europa, där tre av dessa länder hade två studier 

per land (Van Bruchem-van de Scheur et al. 2008; Terkamo-Miosio et. al. 2015, 2016; 

Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Gielen et. al. 2009; 

Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Lavoie et. al. 2014; Brzostele et. al. 

2008; Poreddi et. al. 2013; Denier et. al. 2009). Två av artiklarna var från Asien och en 

från Nordamerika (Naseh et. al. 2015; Poreddi et. al. 2013; Lavoie et. al. 2014). 

Länderna som var från Europa var två från Finland, två från Holland och två från 

Belgien. De länder som bara fanns en studie ifrån var Spanien, Grekland, Polen och 

Turkiet (Terkamo-Moisio et. al. 2015, 2016; Gielen et. al. 2009; Van Bruchem-van de 

Scheur et al. 2008; Denier et. al. 2009; Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et. al. 2009; 

Brzostele et. al. 2008; Kumaş et. al. 2007). I Nordamerika var det en studie från Kanada 

och i Asien var det Iran och Indien (Lavoie et. al. 2014; Naseh et. al. 2015; Poreddi et. 

al. 2013).  
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Eutanasi har visat sig vara en komplex och känslig fråga som skapar delade åsikter hos 

sjuksköterskor. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att delade åsikter om 

eutanasi finns beroende på vilket land studien härrör. Sjuksköterskor från Kanada, 

Finland och Spanien verkar vara generellt positivt inställda till eutanasi, medan 

sjuksköterskor från Iran, Turkiet, Grekland och Polen hade en mer negativ inställning. 

Av de länderna där eutanasi är legaliserat, i denna litteraturstudie Belgien och Holland, 

finns en mer positiv inställning än där det inte är lagligt. De sjuksköterskor som var för 

eutanasi hade argument som att minska lidande och ångest samt att ha rätt att bestämma 

över sitt eget liv och död. Sjuksköterskor som ställde sig mot eutanasi grundade sina 

attityder och negativa inställningar på att döden anses vara ett professionellt 

misslyckande. Demografiska faktorer visar att skillnader finns och påverkar 

sjuksköterskors inställningar och attityder. I flera studier framkommer det att religionen 

har en påverkan på sjuksköterskans inställningar och attityder till eutanasi. De mer 

religiösa motsätter sig eutanasi i högre grad än de icke religiösa. Föreliggande 

litteraturstudies artiklar granskades utifrån undersökningsgruppen, de flesta visade antal 

deltagare, ålder och kön där största delen var kvinnor som deltog. Demografiska 

faktorer som religion, arbetsplats, utbildningsgrad och erfarenhet fanns även med. 

Yrkeserfarenhet och åldersspann hade en bred variation.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans inställningar och attityder till eutanasi beror på flera olika faktorer. Det 

har visat sig i föreliggande litteraturstudies resultat att vilket land du kommer ifrån, 

vilken religion du har, vart du arbetar eller andra faktorer kan ha en betydande inverkan 

på sjuksköterskors åsikter till eutanasi. I resultatet framgår det både skillnader och 

likheter (Van Bruchem-van de Scheur et al. 2008; Terkamo-Miosio et. al. 2015, 2016; 

Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Gielen et. al. 2009; 

Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Lavoie et. al. 2014; Brzostele et. al. 

2008; Poreddi et. al. 2013; Denier et. al. 2009).  
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4.2.1 Sjuksköterskans delaktighet vid eutanasi 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskan är en stor del av eutanasi-processen. De är 

mer patientnära än vad läkaren är, vilket resulterar till att patienterna är mer benägna att 

ta upp en eutanasi förfrågan (Van Bruchem-van de Scheur et. al. 2008; Francke et. al. 

2016). Enligt Tamayo-Velázquez et. al. (2012) är det fler män som får begäran av 

eutanasi än kvinnor. Detta visar sig dock inte i någon annan studie så detta kan vara en 

tillfällighet. Resultatet från föreliggande studie visar sjuksköterskornas inställningar och 

deras delaktighet vid eutanasi. Sjuksköterskorna menar att många jobbiga känslor kan 

upplevas, men de positiva följderna av tacksamhet från patient och anhöriga överväger 

dessa känslor. Sjuksköterskorna anser att de växer i sin professionella yrkesroll desto 

mer de praktiserar eutanasi och kan lättare hantera en förfrågan och processen (Denier 

et. al. 2009). Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskan borde vara närvarande när 

eutanasi utförs om patienten vill det (Terkamo-Moisio, Gastmans, Ryynänen & Pietilä 

2017). I två länder där eutanasi är olagligt visar det att sjuksköterskorna kan tänka sig 

att tillföra dödligt läkemedel eller utföra passiv dödshjälp om det vore lagligt (Tamayo-

Velázquez et. al. 2012; Patelarou et. al. 2009). I ett av länderna där eutanasi är lagligt 

visar det att sjuksköterskorna är generellt för eutanasi men många menade att de inte vill 

sätta infusionsnålen på patienterna där det dödliga läkemedlet sedan skulle 

administreras (Van Bruchem-van de Scheur et. al. 2008). Författarna till föreliggande 

studie anser att det är lätt att ha goda intentioner att vilja hjälpa en döende människa 

men att utföra det i praktiken kan vara svårare.  

 

4.2.2 Smärtans inverkan  

En otillräcklig smärtbehandling leder till ett ökat lidande, både den drabbade och 

närstående kan få ångest, svårt att hantera situationen, oro och ökad stress. Den som är 

drabbad av smärtan kan få fysiska sekundära konsekvenser som bröstsmärtor, andnöd, 

förvirring, illamående och ångest pga. påfrestning på lungorna och hjärtat (Werner 

2005). Tidigare studier visade att patienter var för eutanasi pga. deras tidigare 

erfarenheter inom vården och att de bevittnat ”outhärdligt lidande” (Dees et. al. 2012). 

 Föreliggande litteraturstudies resultat visar att sjuksköterskorna i Finland är förstående 

till att eutanasi förfrågan förekommer. Eutanasi ses som en human metod eftersom det 

får patienten att sluta lida (Terkamo-Moisio et. al. 2016, 2015). Patienter som upplever 

otillräcklig smärtlindring och ångest uppfattas som besvärliga att vårda, eftersom 

sjuksköterskorna känner sig hjälplösa och inte kan tillmötesgå patienten med eutanasi i 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Gastmans%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28814138
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Ryyn%C3%A4nen%20OP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28814138
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Pietil%C3%A4%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28814138
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Finland. Genom att inte kunna hjälpa patienten med sitt lidande upplever 

sjuksköterskorna att patienten blir lämnad med ännu mer ångest (Terkamo- Moisio et. 

al. 2015). I några länder där de flesta sjuksköterskorna var mot eutanasi fanns ändå 

argument som att patienter med svåra smärtor och dålig prognos var berättigade 

eutanasi (Poreddi et. al. 2013; Kumaş et. al. 2007). Resultatet visade att tillräcklig 

smärtlindring gjorde sjuksköterskorna mer positiva till eutanasi (Poreddi et. al. 2013; 

Kumaş et. al. 2007; Terkamo-Moisio et. al. 2015, 2016). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att det är viktigt att veta varför patienten ber om eutanasi och om 

det går att lindra symtomen, så patienten vill fortsätta leva. Enligt Denier et. al. (2010) 

är smärta en vanlig anledning till eutanasi förfrågan.  

 

4.2.3 Religionens påverkan  

Det är viktigt med en helhetssyn på människan, att inte bara se det kroppsliga, utan även 

faktorer som är själsliga och andliga (Arman & Rehonsfeldt 2012). Tidigare forskning 

visar att den islamiska och katolska tron ställer sig mot legalisering av eutanasi. Enligt 

den katolska kyrkans katekes beskrivs att det är oacceptabelt att ta sjuka, handikappade 

och döendes liv med eutanasi. Att få hjälp att dö skulle innebära en felaktig handling, 

det skulle ses som ett dråp som allvarligt strider mot mänskliga värden. Den som tagit 

en annan människas liv, trots goda avsikter, har utfört en mordhandling och ska 

fördömas och avvisas. Islamsk tro och koranen menar att ingen människa får dö annat 

än i enlighet med guds vilja och vid en fastställd tidpunkt. Det är gud som bestämmer 

över döden, mord är fel. Detta innebär att människan tar över döden som anses tillhöra 

gud (Andersson Wretmark 2005). I föreliggande litteraturstudies resultat visar det att 

religiösa sjuksköterskor var de som stödde eutanasi och dess legalisering minst, för att 

undvika förfrågningar om eutanasi undvek sjuksköterskorna dessa genom att välja en 

god palliativ vård (Terkamo-Moisio et. al. 2016; Inghelbrecht et. al. 2009). Detta 

överensstämmer med en tidigare studie inom ämnet, där fynden påvisar samma resultat 

(Terkamo-Moisio, Kvist, Laitila, Kangasniemi, Ryynänen. & Pietila 2016). Författarna 

till föreliggande litteraturstudie anser att sjuksköterskor som väljer att undvika patienten 

för att de anser något är fel strider mot yrkesprofessionen. Det innebär att 

sjuksköterskan inte tar hänsyn till patientens delaktighet och autonomi. En av de mest 

grundläggande etiska principerna är autonomi, med detta menas att patienten har rätt att 

bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar. Patienten har rätt att själv få 

bestämma om hon/han vill genomgå en behandling med vetskapen om vilka 
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konsekvenserna som finns (Statens medicinskt-etiska råd). För att kunna skapa 

förtroende och tillit till patienten måste sjuksköterskan lyssna och låta patienten vara 

delaktig (Eldh 2014).  

 

4.2.4 Innebörden av god kommunikation  

När en sjuksköterska har ett öppet sinne känner patienten ett större förtroende och vågar 

kommunicera. Patienten känner sig mer trygg och kan öppna upp sina tankar. Tidigare 

forskning visar att kommunikation är viktigt för att våga göra en eutanasi förfrågan 

(Denier et. al. 2010). Teoretikerna menar att sjukvårdspersonal ska sträva efter att skapa 

ett avtal med patienterna och stötta patientens önskningar (Scotto 2012). I föreliggande 

litteraturstudie visar resultatet att de som var mot eutanasi hade som argument att en god 

palliativ vård, få patienter i koma eller palliativ sedering var några alternativ som gjorde 

att sjuksköterskorna undvek eutanasi förfrågan (Inghelbrecht et. al. 2009; Terkamo-

Moisio et. al. 2015; Gielen et. al.  2009). Författarna till denna litteraturstudie anser att 

detta inte är att ha ett öppet sinne och inställningen inte förespråkar en god 

kommunikation eller relation till patienten, eftersom de undviker att bemöta patienten. 

Sjuksköterskor har som uppgift i yrket att kunna bygga en förtroendefull relation till 

patienter och kunna skapa ett bra bemötande (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Tidigare studier visar att anhöriga till patienter som utfört eutanasi visar ett större behov 

att berätta hur de vill att deras död ska vara. Framför allt pratar det med sin allmänläkare 

eller sina barn (Rurupa et. al. 2005). Författarna till föreliggande studie tror att ökade 

reflektioner kring döden kan vara en logisk påföljd efter att ha upplevt eutanasi av 

anhörig. Med mer erfarenhet av döden blir den lättare att hantera (Denier et. al. 2009).  

 

4.2.5 Etikens effekt 

Resultatet från denna studie visar att sjuksköterskorna som var mot eutanasi ansåg att 

det inte är etiskt rätt att ta ett liv (Gielen et. al. 2009; Terkamo-Moisio et. al. 2015). Ur 

etisk synvinkel kan eutanasi ses som respekt för självbestämmande men även som att 

döda, vilket innebär att skada. Men att fria en människa från ett outhärdligt lidande är 

knappast att skada (Jersild 2005). Läkaren och författaren Lars Jacobsson (2005) 

beskriver att han som ung var motståndare till både eutanasi och suicid, men med ökad 

erfarenhet och kunskap förändrades hans uppfattning över tid. Genom åren har han fått 

mer förståelse och respekt för de människor som vill avsluta sitt liv. Om bara plåga 

finns kvar som till slut gör livet outhärdligt för människor, varför inte hjälpa dem över 
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gränsen som en sista kärleksgärning. Teoretikerna Gladys Husted och James Husted 

etiska teori och beslutsmodell Symphonological Bioethical Theory bygger på etiska 

principer, insikt och förståelse. De menar att vårdpersonalen och patienten bör bilda en 

överenskommelse där strävan är att uppnå patientens önskemål. Om vårdpersonalen kan 

få en ökad kunskap är det lättare att fatta etiska beslut (Scotto 2012). För att kunna 

agera på bästa sätt är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om etiken som ligger till 

grund för våra handlingar. Vårdetiken bygger på fyra huvudprinciper, autonomi, 

rättvisa, att inte skada samt att göra gott (Birkler 2007). 

 

4.2.6 Metodologiska aspekten - undersökningsgrupper  

Artiklarnas undersökningsgrupper har granskats för att öka trovärdigheten i denna 

litteraturstudie. Polit och Beck (2012) anser att aspekter som antal deltagare, ålder och 

kön är relevanta att ha med i en vetenskaplig artikel eftersom läsaren får en helhetsbild 

av deltagarna och det ökar tillförlitligheten. Alla artiklar redovisar antal deltagare och 

ålder på de medverkande på ett tillfredsställande sätt. Detta kan anses som en styrka då 

denna information är värdefull att inkludera för att kunna göra en bedömning om 

artikelns tillvägagångssätt varit effektiv (Polit och Beck 2012). Artiklarna visade på ett 

brett åldersspann (20-73 år) vilket enligt Polit och Beck (2012) kan ses som en styrka då 

resultatet blir mer omfattande. Två av föreliggande litteraturstudiens valda artiklar hade 

inte redovisat kön (Terkamo-Mosio et. al. 2015; Kumaş et. al. 2007). Resterande artiklar 

har alla valt att redogöra för undersökningsgruppen som visat en blandning av män och 

kvinnor, vilket stärker helhetsbilden. Majoriteten var kvinnor vilket kan enligt Polit och 

Beck (2012) påverka resultatet. Ingen av de artiklar som inkluderats i litteraturstudie 

motiverar varför det är en större andel kvinnor med i studierna, men författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att könsfördelningen speglar hur verkligheten ser ut 

då fler sjuksköterskor är kvinnor. Tidigare forskning visar att vården är traditionellt ett 

mycket kvinnodominerande yrke. Andelen män ökar men det sker långsamt, år 2011 var 

11 % män bland sjuksköterskorna (Vårdfokus 2014).  

Författarna till denna litteraturstudie har använt sig av artiklar med kvalitativ (n=2) och 

kvantitativ (n=11) ansats vilket ses som en styrka eftersom en större 

undersökningsgrupp ger ett mer varierat resultat (Polit & Beck 2012). I de kvalitativa 

studierna var åldrarna mellan 26-54 och 28-64 år. Detta anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie vara relativt brett åldersspann och enligt Polit & Beck 

(2012) ses detta som en styrka. Kvalitativa studier har fokus på personens enskilda 
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upplevelser, känslor samt erfarenheter och det kan variera mycket beroende på 

deltagarnas ålder, därför ses en bred åldersskillnad i kvalitativa studier som en styrka. 

Övervägande av alla artiklar i föreliggande litteraturstudie uppvisar demografiska 

faktorer som var relevanta för studiens syfte. Faktorerna kan påverka sjuksköterskans 

inställningar och attityder till eutanasi därför anses artiklar som tar upp dessa faktorer ha 

en styrka. Artiklarna tar upp faktorer som t.ex. religion (Terkamo-Miosio et. al. 

2015,  2016; Inghelbrecht et. al. 2009; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Naseh 

et. al. 2015; Poreddi et. al. 2013), arbetsplats (Van Bruchem-van de Scheur et al. 2008; 

Terkamo-Miosio et. al. 2015; Patelarou et al. 2009; Kumaş et. al. 2007; Gielen et. al. 

2009; Naseh et. al. 2015; Tamayo-Velázquez et. al. 2012; Brzostele et. al. 2008; Poreddi 

et. al. 2013), arbetslivserfarenhet (Terkamo-Moisio et. al. 2015; Kumaş et. al. 2007; 

Naseh et. al. 2015; Terkamo-Mosio et. al. 2016; Poreddi et. al. 2013; Van Bruchem-von 

de Scheur et. al. 2008; Gielen et. al. 2009; Denier et. al. 2009; Brzostek et. al. 2008; 

Lavoie et. al. 2014; Patelarou et. al. 2009) och civilstånd (Kumaş et. al. 2007; Naseh et. 

al. 2015; Terkamo-Mosio et. al. 2016).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) är ett bra sätt att sammanställa forskning. Artiklarna som använts till 

föreliggande litteraturstudie har sökts via databaserna Pubmed vid MEDLINE och 

CINAHL. Det anses vara en bra metod för att söka relevant forskning. Att använda sig 

av flera databaser anses som en styrka då ett större utbud av forskningen involveras 

(Polit & Beck 2012). Pubmed är den näst största databasen inom omvårdnadsforskning 

och innehåller nästan alla vetenskapliga artiklar om omvårdnadsforskning och 

medicinsk forskning. För att öka bredden ytterligare användes även CINAHL. I 

CINAHL finns en begränsning som heter Peer reviewed som författarna har använt sig 

av. Det innebär att alla artiklar som kommer upp med den begränsningen är granskade 

och accepterade av experter inom ämnet innan de publiceras. I Pubmed finns inte denna 

begränsning vilket kan ses som en svaghet eftersom artiklarna kan innehålla sämre 

forskningskvalitet (Polit & Beck 2012). Enligt Polit och Beck (2012) så ska 

vetenskapliga artiklar innehålla IMRAD, detta var ett av urvalskriterierna i föreliggande 

litteraturstudie och det kan ses som en styrka eftersom dessa artiklar antyder på att vara 

vetenskapligt godkända. Totalt valdes 13 artiklar ut till litteraturstudiens resultat, detta 

kan ses som en styrka då Polit och Beck (2012) anser att elva vetenskapliga referenser 
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är en bra summa för ett examensarbete. En bred sökning gjordes från början för att få en 

överblick på forskningen, vilket enligt Polit och Beck (2012) är ett bra tillvägagångssätt. 

Därefter gjordes begränsningar för att exkludera artiklar som inte var relevant för 

studien. Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år, dels för att minska utfallet av artiklar 

men även för att få tillgång till den senaste forskningen. Artiklarna skulle vara peer 

reviewed, tillgängliga i fulltext för Gävle högskola och handla om människor. Att 

begränsa tillgängligheten till Gävle högskola skulle kunna ses som en svaghet då 

eventuell användbar information missas. En annan begränsning som användes var att 

artiklarna skulle vara på engelska. Detta kan ses som en styrka då författarna endast 

förstår engelska och svenska, eventuella misstolkningar skulle kunna skett vid 

översättning från andra språk. En svaghet är att möjlig användbar information missas 

samt att det inte är författarnas modersmål. Författarna läste artiklarna var för sig för att 

inte påverka varandras tolkningar, sedan diskuterades artiklarnas innehåll för att därefter 

finna gemensamma teman. Tabeller skapades för att organisera faktan och få struktur, 

detta ses som styrka då tillvägagångssättet rekommenderas av Polit och Beck (2012).  

I föreliggande litteraturstudie har både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderas. 

De kvantitativa studierna var bra för att kunna se ifall det fanns skillnad på 

demografiska faktorer, om t.ex. erfarenhet inom yrket eller religion kunde påverka 

sjuksköterskornas inställningar och attityder till eutanasi. De kvalitativa studierna var 

mer djupgående och beskrev mer erfarenheter och upplevelser. Enligt Polit & Beck 

(2012) kan detta vara en styrka eftersom resultatet blir mer nyanserat pga. av större 

undersökningsgrupp i artiklarna.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning. 

Forskningen visar att sjuksköterskan är den som får mest eutanasi förfrågan inom 

vården eftersom det är mer patientnära än t.ex. läkarna (Van Bruchem-van de Scheur et. 

al. 2008; Francke et. al. 2016). Genom att uppmärksamma vilka inställningar och 

attityder sjuksköterskor har till eutanasi kan ökad reflektion uppstå inför egna 

värderingar. Många olika faktorer spelar in och genom att läsa på och få kunskap kan en 

djupare förståelse för ämnet fås. Eutanasi är ett stort etiskt dilemma och enligt teorin 

Symphonological Bioethical Theory så ger ökad kunskap lättare att fatta etiska beslut 

(Scotto 2012). Med mer kunskap inom ämnet kan situationer där en patient önskar att 

avsluta livsuppehållande behandling eller avsluta sitt liv bli en situation som går lättare 
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att hantera. Fyra av tretton artiklar i föreliggande litteraturstudie var från länder där 

eutanasi är lagligt, dock var dessa endast från Holland och Belgien. Ingen artikel från 

Schweiz hittades vilket hade varit intressant att ha inkluderat i arbetet eftersom de är de 

enda landet i världen där utländska medborgare kan ansöka om eutanasi. Två artiklar 

från Finland hittades men inte fler från Norden. Eftersom forskning om attityder och 

inställningar till eutanasi är bristfällig i Norden borde fler studier göras, framförallt i 

Sverige. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att forskning som belyser 

sjuksköterskans inställningar och attityder till eutanasi i Sverige behövs, vid en 

eventuell lagändring i framtiden. Fortsatt forskningen bör inkludera alla inblandade 

yrkesgrupper eftersom alla på ett eller annat sätt är inblandade i patientens omvårdnad. 

Även inkludera befolkningen generellt utöver sjukvårdspersonalen. Vidare forskning 

bör göras både i kvalitativ och kvantitativ ansat då kvalitativa ger sjuksköterskornas 

tankar, känslor och erfarenheter inom ämnet och kvantitativa kan ta upp demografiska 

faktorer som kan ha en betydande inverkan på resultatet, vilket visades i föreliggande 

litteraturstudies resultat. Det är viktigt att lyfta fram vad sjuksköterskorna tycker 

eftersom etiska och moraliska överväganden påverkar individens förhållningssätt, 

oavsett om eutanasi är lagligt eller inte i landet.  

 

5. Slutsats  

Eutanasi är en komplex fråga som är högt debatterat. Föreliggande litteraturstudie visar 

att sjuksköterskors inställningar och attityder till eutanasi är mycket individuellt och 

påverkas av många faktorer. Faktorer som religion, om det redan är legaliserat i landet, 

vart du jobbar och t.ex. erfarenhet inom yrket var något som påverkade deras 

uppfattning till eutanasi. Eutanasi förfrågan är vanligt förekommande för sjuksköterskor 

oavsett vart du jobbar. Med ökad kunskap och erfarenhet inom ämnet kan 

sjuksköterskan vara förberedd och bemöta dessa frågor bättre. 
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konsultera med 

sjuksköterskorna innan eutanasi 

utförs. De ansåg att det inte 

skulle vara en del av deras roll. 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna var emot att 

kunna förbereda inför en 

eutanasi.  

Anja Terkamo-

Moisio, Tarja Kvist, 

Anna-Maija Pietila¨  

 

Multifaceted nature 

of eutanasia  

 

Syftet är att bidra till den 

pågående debatten genom att 

belysa sjuksköterskornas 

sällan utforskade 

perceptioner av eutanasi och 

dess legalisering i Finland.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde en 

konflikt mellan eutanasi och 

omvårdnadsetik. Vårdpersonal 

ska främja hälsa och undvika 

döden och de ses som en etisk 

uppgift. Vissa sjuksköterskor 

ansåg därför att döden var lika 

med ett professionellt 

misslyckande. Sjuksköterskor 

som uppfattade eutanasi som ett 

alternativ att hjälpa patienter, 

vill inte erkänna denna konflikt. 

Anja Terkamo-

Moisio, Tarja Kvist, 

Mari Kangasniemi, 

Teuvo Laitila, Olli-

Pekka Ryynänen, 

Anna-Maija Pietila.  

 

Nurses attitudes 

towards euthanasia 

in conflict with 

professional ethical 

guidelines. 

Syftet med studien var att 

beskriva de finländska 

sjuksköterskornas attityder 

mot eutanasi. Detta skulle ha 

kopplingar med 

demografiska och 

arbetsrelaterade faktorer.  

Resultatet visade att alla 

sjuksköterskor upplevde att det 

var bra på smärthantering och 

end-of-life vård. Det flesta 

jobbade inom specialiserad vår 

och mötte döende patienter 

varje månad eller lite mer 

sällan.  
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Els Inghelbrecht, 

Johan Bilsen, 

Freddy Mortier, Luc 

Deliens 

 

Attitudes of nurses 

towards euthanasia 

and towards their 

role in euthanasia: a 

nationwide study in 

Flanders, Belgium. 

 

Att undersöka sjukvårdarnas 

inställning till eutanasi på 

landsbygden och mot deras 

roll i eutanasi och eventuellt 

samband med deras 

sociodemografiska och 

arbetsrelaterade egenskaper. 

Resultatet visar att 92% av 

sjuksköterskorna accepterade 

eutanasi för terminalt sjuka 

patienter. 90% ansåg att 

sjuksköterskor bör vara delaktig 

i beslutfattande av eutanasi 

trots att 61% ansåg att 

administrering av dödligt 

läkemedel inte var en 

sjuksköteskeuppgift. Religiösa 

var mindre accepterande av 

eutanasi än icke-religiösa Äldre 

förespråkar bättre palliativ vård 

för att undvika 

eutanasiförfrågan. Manliga och 

personal på sjukhus är mer 

benägna att administrera 

dödliga läkemedel.  

E Patelarou, CI 

Vardavas, I Fioraki, 

T Alegakis, M 

Dafermou, P 

Ntzilepi 

 

Euthanasia in 

Greece: Greek 

nurses' involvement 

and beliefs 

Syftet med denna studie att 

utvärdera nuvarande 

attityder och tidigare 

erfarenheter från grekisk 

vårdpersonal mot passiv 

eutanasi (definierad som 

hållbar livsuppehållande 

behandling) beroende på 

vilken typ av patienter de 

bryr sig om och deras 

religiösa övertygelser, ålder 

och utbildningsnivå. 

51% av sjuksköterskorna skulle 

inte utföra passiv dödshjälp om 

det var lagligt i Grekland. 

23,5% var villiga att utföra 

passiv dödshjälp medan 25,5% 

var neutrala. Sjuksköterskor 

som jobbade inom intensivvård 

var mer villiga att utföra 

eutanasi och var dem som 

utövat passiv eutanasi trots att 

det är olagligt. Det var 

vanligast att sjuksköterskor som 

jobbade med cancerpatienter 

hade fått en förfrågan från 

patienten själv eller anhörig 

angående eutanasi.  

Gülşah Kumaş, Gü 

rsel Öztunc and Z 

Nazan Alparslan 

 

Intensive care unit 

nurses opinions 

about euthanasia. 

Denna forskning har utförts 

för syftet med bestämma 

åsikterna för sjuksköterskor 

som arbetar i ICU i tre 

sjukhus i Adana-provinsen, 

Turkiet, om aktiv och passiv 

eutanasi. Att lyfta fram sina 

åsikter om denna fråga 

kommer att vara ett steg mot 

framtida forskning om vårt 

lands strategi för eutanasi. 

Resultatet visar att majoriteten 

av sjuksköterskorna i Adana är 

emot aktiv och passiv eutanasi. 

Förklaringen av detta berodde 

på deras samvete och att 

medicin finns för att hålla 

människor vid liv, de hade 

religiösa skäl, förväntan på ny 

medicinsk utveckling, 

meningslöshet att påskynda 

döden och de kände ett juridiskt 

ansvar.  
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Joris Gielen, Stef 

van den Branden, 

Trudie van Iersel, 

Bert Broeckaert 

 

Flemish palliative 

care nurses attitudes 

towards euthanasia: 

a quantitative study. 

Att mäta de flamländska 

palliativa vård-klinikernas 

attityder mot eutanasi och 

bedöma förhållandet mellan 

dessa attityder och 

demografiska faktorer och 

(uppfattad) upplevelse av 

erfarenhet av palliativ vård 

vid dödsångest. 

Resultatet visar 3 grupper med 

olika attityder, dvs kluster 1-3. 

Kluster 1 är gruppen som är 

mest liberala inställningen till 

eutanasi. De flesta 

sjuksköterskor i detta kluster är 

emot icke-frivillig eutanasi, och 

majoritet är positiv mot en lag 

som reglerar icke-frivillig 

eutanasi. I Kluster 2 finns 

mycket tvivel om lämpligheten 

för frivillig eutanasi i speciella 

fall, som minderåriga och 

dementerade patienter. Kluster 

3 - Majoriteten tycker att 

eutanasi bör undvikas så 

mycket som möjligt. De flesta 

sjuksköterskorna tillhörde 

kluster 1 (150 st), sen kluster 2 

(135 st), minst kluster 3 (80 st). 

Ladan Naseh, 

Hossein Rafiei, 

Mohammad 

Heidari.   

 

Nurses attitudes 

towards euthanasia: 

a cross-sectional 

study in Iran. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka iranska 

muslimska sjuksköterskor 

attityder mot eutanasi. 

Resultatet visar att majoriteten 

av sjuksköterskorna i Iran är 

emot eutanasi. Alla som deltog 

var troende muslimer, men de 

som var mindre religiösa visade 

vara mer positiva till eutanasi 

än de som var mer religiösa. De 

som var singel visade också 

mer positivitet till eutanasi än 

de i äktenskap. (dock inte 

signifikant skillnad på något)   

Marı´a-Isabel 

Tamayo-

Vela´zquez, Pablo 

Simo´n-Lorda and 

Maite Cruz-

Piqueras 

 

Euthanasia and 

physician-assisted 

suicide: knowledge, 

attitudes and 

experiences of 

nurses in Andalusia 

(Spain). 

Syftet med denna studie är 

att bedöma kunskap, 

attityder och erfarenheter hos 

spanska sjuksköterskor i 

samband med eutanasi och 

läkarmottag självmord. 

 

21,4% hade någon gång fått 

förfrågan om eutanasi från 

patient eller anhörig, varpå 

manliga sjuksköterskor oftare 

fick förfrågan, 31,3% jämfört 

med 16,2%. 76% var för att 

legalisera eutanasi i Spanien 

medan 54% var emot. 50,3% 

var för påskyndat döende om 

patienten ville ha hjälp med 

detta och frågat flera gånger. 

35,6% var mot.  
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Mireille Lavoie, 

Gaston Godin, 

Lydi-Anne Ve´zina-

Im, Danielle 

Blondeau, Isabelle 

Martineau, Louis 

Roy 

 

Psychosocial 

determinants of 

nurses' intention to 

practise euthanasia 

in palliative care. 

Syftet med denna studie var 

att identifiera de 

psykosociala 

determinanterna för 

sjuksköterskornas avsikt att 

utöva eutanasi i palliativ 

vård om den legaliserades. 

 

Sjuksköterskor var positivt 

predisponerade för att utöva 

eutanasi i palliativ vård om det 

var lagligt. Studien visar att 

subjektiv norm (dvs. det 

uppfattade sociala trycket för 

att utöva eutanasi) och moralisk 

norm (dvs. lämpligheten att 

utöva eutanasi enligt ens 

personliga och moraliska 

värden) var de två signifikanta 

faktorer att utöva eutanasi.   

Tomasz Brzostek, 

Wim Dekkers, 

Zbigniew Zalewski, 

Anna 

Januszewska, 

Maciej Górkiewicz 

 

Perception of 

palliative care and 

euthanasia among 

recently graduated 

and experienced 

nurses. 

Syftet med denna studie är 

att utforska uppfattningen av 

palliativ vård och eutanasi 

bland nybörjare och erfarna 

sjuksköterskor i Polen. 

Resultatet visar att 57 % av 

sjuksköterskorna inte skulle 

utföra eutanasi på sig själv 

heller släktingar. Erfarna 

sjuksköterskorna rangordnar 

sina attityder till eutanasi, 

livsfilosofi rankas högst, följt 

av lagen, etik, erfarenhet och 

kunskap.  

Vijayalakshmi 

Poreddi, 

Nagarajaiah, 

Reddemma 

Konduru, 

Suresh Bada Math.  

 

Euthanasia: the 

perceptions of 

nurses in india. 

Det primära syftet med 

denna studie var att 

undersöka attityder mot 

eutanasi bland 

sjuksköterskor i Indien. 

Resultatet visar att majoriteten 

av indiska sjuksköterskor är 

emot att "patienter med en 

obotlig sjukdom bör tillåtas att 

dö”. De tyckte inte att en 

patients önskan om eutanasi 

skulle utfärdas av en läkare som 

hjälper dem att dö, genom att 

minska sitt livsstöd, genom att 

stoppa deras näringsstöd eller 

genom att ge dödlig medicin till 

patienter. Religion var 

signifikant associerad med 

attityder i eutanasi.  

Yvonne Denier, 

Bernadette Dierckx 

de Casterle´, 

Nele De Bal, Chris 

Gastmans 

 

"It's intense, you 

know." Nurses' 

Syftar till att utforska 

sjuksköterskornas 

erfarenheter när det gäller att 

ta hand om patienter som 

begär eutanasi, tycktes en 

kvalitativ intervju 

utformning vara mest 

lämplig. 

När man frågar efter hur de 

upplever sitt engagemang i 

eutanasi omsorgen, beskrivs 

alla sjuksköterskor som en svår 

process, inte bara på en 

organisatorisk och praktisk nivå 

utan också på en känslomässig 

nivå. "Intense" är den 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
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experiences in 

caring for patients 

requesting 

euthanasia. 

 

dominerande känslan som 

upplevs av sjuksköterskor. Oro, 

ansvar, glädje över att kunna 

hjälpa patienter att dö på ett 

värdigt, men också känner sig 

orealistiskt och ambivalent å 

andra sidan, för att döden är 

ordnad. Sjuksköterskor känner 

en avvikelse, för även om det är 

en bra död, som sker i värdighet 

och med respekt, är det också 

en onaturlig död. De kliniska 

etiska konsekvenserna av dessa 

fynd diskuteras. 

 

Bilaga 2. Metodologisk tabell 

Författa

re, land, 

pub år 

Titel Design & 

Ansats 

Undersöknin

gsgrupp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalysme

tod 

Ada van 

Bruchem

-van de 

Scheur, 

Arie van 

der 

Arend, 

Frans 

van 

Wijmen, 

Huda 

Huijer 

Abu-

Saad 

and 

Ruud ter 

Meulen, 

2008 

Holland 

Dutch 

nurses 

attitudes 

towards 

euthana

sia and 

physicia

n-

assisted  

Kvantitativ 

ansats 

1179 st 

sjuksköterskor

, nästan 90 % 

var kvinnor 

och resten 

män eller vet 

ej, de skulle 

ha mer än 2 

års erfarenhet 

som 

sjuksköterska, 

jobba minst 

50 %, ha 

erfarenhet av 

eutanasi 

förfrågan 

senaste 2 åren 

Frågeformulär SPSS version 

11.5 för 

Windows 

Anja 

Terkamo

-Moisio, 

Tarja 

Kvist, 

Anna-

Maija 

Pietila, 

Multifa

ceted 

nature 

of 

eutanasi

a 

Kvalitativ 

ansats 

17 

registrerade 

sjuksköterskor

, både män, 

kvinnor och 

en som inte sa 

sitt kön.  

Semistrukturer

ade intervjuer 

Induktiv 

innehållsanaly

s  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
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2015 

Finland  

Inklustionskrit

er var att 

kunna finska, 

vara 

sjuksköterska.  

Anja 

Terkamo

-Moisio, 

Tarja 

Kvist, 

Mari 

Kangasni

emi, 

Teuvo 

Laitila, 

Olli-

Pekka 

Ryynäne

n, Anna-

Maija 

Pietila, 

2017  

Finland 

Nurses 

attitudes 

towards 

euthana

sia in 

conflict 

with 

professi

onal 

ethical 

guidelin

es. 

Tvärsnitts 

Baserad 

webbunders

ökning 

 

Kvantitativ 

ansats 

 

1003 st 

sjuksköterskor 

(933 kvinnor 

och 66 män, 3 

hen), minst 18 

år, kunna 

språket finska. 

Enkät via 

internet. 

Data-analys 

utfördes med 

SPSS 21 för 

Windows. 

Cronbachs a, 

Kolmogorov-

Smirnov-

testet, 

histogram. 

Mann-Whitney 

och 

Kruskalwallist

esterna. 

Els 

Inghelbr

echt, 

Johan 

Bilsen, 

Freddy 

Mortier, 

Luc 

Deliens 

2009 

Belgien 

Attitude

s of 

nurses 

towards 

euthana

sia and 

towards 

their 

role in 

euthana

sia: a 

nationw

ide 

study in 

Flander

s, 

Belgiu

m. 

Kvantitativ 

ansats  

Ett totalt 

studieprov 

kvarstod av 

3321 

sjuksköterskor

, av vilka 88% 

var kvinnlig, 

77% äldre än 

36 år och 63% 

katolska. 55% 

arbetade på 

sjukhus, 90% 

hade någon 

gång vårdat 

patient i livets 

slut.  

En 

tvärsnittsdesig

n användes. 

Frågeformulär 

till ett 

slumpmässigt 

urval av 6000 

av de 

registrerade 

sjuksköterskor

na i Flandern, 

Belgien. 

Urvalet blev 

3321 

sjuksköterskor

.  

Analyserna 

utfördes med 

användning av 

StatXact6 

(Cytel Studio, 

Cambridge, 

MA) och 

SPSS16.0 

(SPSS Inc., 

Chicago, IL). 
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E 

Patelarou

, CI 

Vardavas

, I 

Fioraki, 

T 

Alegakis, 

M 

Dafermo

u, P 

Ntzilepi 

2009 

Grekland  

Euthana

sia in 

Greece: 

Greek 

nurses' 

involve

ment 

and 

beliefs 

Kvantitativ 

ansats 

98 

sjuksköterskor 

medverkade  

Ett 

frågeformulär 

om 12 objekt 

utvecklades på 

grekiska 

Den statistiska 

analysen 

utfördes med 

hjälp av SPSS-

versionen 14 

(Statistical 

Package for 

Social 

Sciences). 

Gülşah 

Kumaş, 

Gü rsel 

Öztunc 

and Z 

Nazan 

Alparsla

n 

2007 

Turkiet 

Intensiv

e care 

unit 

nurses 

opinion

s about 

euthana

sia. 

Beskrivand

e studie 

 

Kvantitativ 

ansats 

Forskningen 

genomfördes 

med 186 

sjuksköterskor 

Frågeformulär 

med 35 frågor 

Beskrivande 

statistik, chi-

square, one-

way-analysis 

of variance, 

Wilcoxon 

tests, 3-point 

Likert scale 

Joris 

Gielen, 

Stef van 

den 

Branden, 

Trudie 

van 

Iersel, 

Bert 

Broeckae

rt 

2009 

Belgien  

Flemish 

palliativ

e care 

nurses 

attitudes 

towards 

euthana

sia: a 

quantita

tive 

study. 

Kvantitativ 

ansats 

415 st 

sjuksköterskor 

(49 män och 

366 kvinnor) 

Frågeformulär 5-point likert 

scale, latent 

klass-analys - 

poLCA-

paketet, 

Pearson chi-

squared (χ2), 

Kruksal-Wallis 

tester. R 

2.4.1. (www.rp

roject. Org) 
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Ladan 

Naseh, 

Hossein 

Rafiei, 

Moham

mad 

Heidari.  

2015 

Iran  

Nurses 

attitudes 

towards 

euthana

sia: a 

cross- 

sectiona

l study 

in Iran. 

 

Beskrivand

e design 

 

Kvantitativ 

ansats 

194 st 

sjuksköterskor 

besvarade 

enkäten men 4 

var 

ofullständiga 

så bara 190 

räknas (173 

kvinnor, 17 

män), alla 

muslimska 

Frågeformulär, 

besvara 

Euthanasia 

Attitude Scale 

(EAS) 

Beskrivande 

statistik, 

Pearson 

korrelationsko

efficient, 

oberoende 

prov T-test. 

SPSS-

programvara 

(v17.0; PASW 

Statistics) 

Marı´a- 

Isabel 

Tamayo-

Vela´zqu

ez, Pablo 

Simo´n-

Lorda 

and 

Maite 

Cruz-

Piqueras 

2012 

Spanien 

Euthana

sia and 

physicia

n-

assisted 

suicide: 

knowle

dge, 

attitudes 

and 

experie

nces of 

nurses 

in 

Andalus

ia 

(Spain). 

Beskrivand

e, 

tvärsnittsstu

die.  

 

Kvantitativ 

ansats. 

 

Det var 123 

män (31,9%) 

och 263 

kvinnor 

(68,1%) med i 

studien.  

 

Utförd genom 

användning av 

ett online 

frågeformulär. 

SPSS 15.0-

programmet 

användes för 

att analysera 

frågeformuläre

ts resultat. 

 

Mireille 

Lavoie, 

Gaston 

Godin, 

Lydi-

Anne 

Ve´zina-

Im, 

Danielle 

Blondea

u, 

Isabelle 

Martinea

u, Louis 

Roy 

2014 

Kanada 

Psychos

ocial 

determi

nants of 

nurses' 

intentio

n to 

practise 

euthana

sia in 

palliativ

e care. 

Kvantitativ 

ansats 

Ett 

slumpmässigt 

urval av 445 

sjuksköterskor 

från provinsen 

Quebec, 

Kanada, 

valdes för 

deltagande i 

studien. 

En 

tvärsnittsstudie 

med ett 

validerat 

anonymt 

frågeformulär 

baserat på en 

utökad version 

av teorin om 

planerat 

beteende. 

Alla statistiska 

analyser 

utfördes med 

användning av 

Statistical 

Analysis 

System (SAS) 

version 9.3 

(SAS Institute, 

Inc., Cary, NC, 

USA). 



Adina Skog & Sofia Pettersson  

HT 2017 

 

 

34 

Tomasz 

Brzostek, 

Wim 

Dekkers, 

Zbignie

w 

Zalewski

, Anna 

Janusze

wska, 

Maciej 

Górkiewi

cz 

2008 

Poland 

Percepti

on of 

palliativ

e care 

and 

euthana

sia 

among 

recently 

graduat

ed and 

experie

nced 

nurses. 

 

Kvalitativ 

ansats 

Ett 

bekvämlighets

prov av 206 

nyutexaminer

ade och 252 

erfarna 

sjuksköterskor 

intervjuades.  

Ett strukturerat 

frågeformulär 

användes för 

insamling och 

tolkning av 

data. 

 

Statistisk 

analys utfördes 

med hjälp av 

Excel 

Statistiskt 

program och 

Mann-Whitney 

(Wilcoxon) 

test för 

jämförelse 

mellan 

grupper. 

 

Vijayala

kshmi 

Poreddi, 

Nagaraja

ia, 

Reddem

ma 

Konduru, 

Suresh 

Bada 

Math.  

2013 

Indien 

Euthana

sia: the 

percepti

ons of 

nurses 

in india. 

Tvärsnitts 

design 

Kvantitativ 

ansats 

214 st 

sjuksköterskor 

(174 kvinnor, 

40 män), har 

varit anställda 

på sjukhus i 

minst 6 

månader, 

arbetar heltid i 

direktvård 

Frågeformulär 

med två delar.  

30-point 

Likert-scale, 

Chi-square test 

Yvonne 

Denier, 

Bernadet

te 

Dierckx 

de 

Casterle´

, 

Nele De 

Bal, 

Chris 

Gastman

s 

2010  

Belgien 

"It's 

intense, 

you 

know." 

Nurses' 

experie

nces in 

caring 

for 

patients 

requesti

ng 

euthana

sia. 

Kvalitativ 

ansats med 

djupintervju

er 

18 

sjuksköterskor 

från Flandern, 

13 kvinnor 

och 5 män 

som alla har 

haft erfarenhet 

av att vårda 

patienter som 

begär eutanasi 

sedan maj 

2002. 

Ursprungligen 

samlade data 

med hjälp av 

avsiktlig 

provtagning, 

ersatt av 

teoretisk 

provtagning 

 

Alla intervjuer 

var 

inspelad på 

Minidisk och 

transkriberad 

adverbatim. 

Intervju 

transkript 

lästes och 

diskuterades 

av alla 

författare 

 

  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/19381871

