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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva belgiska sjuksköterskors roll och 

inställning till eutanasi (dödshjälp). Metoden som valdes att användas var en 

beskrivande litteraturstudie med artiklar framsökta i PubMed (MedLine). Av 1632 

framsökta artiklar valdes 15 relevanta artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats ut. 

Resultatet visade att de viktigaste delarna i sjuksköterskans roll vid eutanasi är, förutom 

att tillgodose patientens omvårdnadsbehov, att stödja patienten och anhöriga samt 

organisera allt det praktiska.  Att vara involverad i beslutsprocessen är något som 

sjuksköterskorna tyckte var mycket viktigt. Sjuksköterskorna ansåg att eutanasifrågan är 

svår och komplicerad och att varje individuellt fall är unikt. En god kommunikation 

inom vårdteamet och tillsammans med patienten samt tydliga riktlinjer för eutanasi gör 

processen lättare för sjuksköterskan. Slutsatsen vi kan dra från studien är att eutanasi är 

ett komplext ämne som präglas av etiska och moraliska frågor som aldrig blir färdig 

diskuterade. Många sjuksköterskor känner sig osäkra i frågan. Utbildning och god 

teamanda ser sjuksköterskorna som viktiga förutsättningar för detta arbete. 

Nyckelord: Eutanasi, palliativvård, stöd. 
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Abstract  

 

The aim of this literature review is to describe roles and attitudes towards euthanasia 

amongst Belgian nurses. The method used was a descriptive design, of the 1632 hits, 15 

was identified via PubMed (MedLine) and then analyzied. Both qualitative and 

quantitative aspects were included. The result shows that one of the most important 

parts of the nurse's role in euthanasia, besides serving the patient’s need for care, is to 

support both the patient and the relatives and organize things of practical nature. To be 

involved in the decision-making process is something that the nurse finds very 

important. Most nurses describe the euthanasia issue as difficult and complex, and every 

case is unique. Efficient communication within the team and with the patient, and clear 

guidelines for euthanasia, makes the process easier for the nurses to handle. The 

conclusion of the study is that euthanasia is a complex issue. Many nurses declare 

feelings of insecurity when handling this matter. Education and support from the team 

members are important factors for the nurse in the care of a patient undergoing 

euthanasia. Euthanasia is a controversial subject with many ethical and moral questions 

involved that will be subject to never-ending discussions. 

 

Keywords: Euthanasia, terminal care, palliative care, support. 
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1. Introduktion 

Många religioner, filosofer och människor i allmänhet har åsikter om eutanasi som i 

vardagligt tal kallas dödshjälp. Enligt Nationalencyklopedin betyder eutanasi ”en lugn 

död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga”(Nationalencyklopedin 

2012a). Definitionen av eutanasi innefattar att patienten kommer överrens med sin 

läkare om att han/hon aktivt och medvetet gör valet att avsluta sitt liv och att det sedan 

är läkaren som utför handlingen som leder till att patientens liv avslutas (Dixon 1998, 

Lemiengre et al. 2008, Tännsjö 2009) 

 

1.1 Etik och Moral 

Det går inte att prata om eutanasi utan att etik och moral tas upp. Moral är uppfattningen 

om vad som är rätt eller fel och visar sig genom en människas handling. Etik är 

reflektionerna som görs över en moralisk handling (Nationalencyklopedin 2012b). God 

moral för en sjuksköterska innebär att handla för patientens bästa, men omvårdnaden 

kan samtidigt leda till moraliska och etiska dilemman för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans arbete grundar sig även på lagstiftningar (Kristofferesen & Nortvedt 

2005). Sjuksköterskan måste vara medveten om att det finns skillnader mellan etiska 

och lagliga dilemman (Zuzelo 2007). 

 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor skriver de att 

sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. De fyra områdena är att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (International 

Council of Nurses (ICN) 2005). Att ha en god moralisk kompetens inom omvårdnad 

innefattar bland annat en etisk kunskap men även kunskap om yrkets riktlinje/regler och 

etiska principer som tillexempel ICN: s etiska koder (Kristofferesen 2005). I en studie 

av Ulrich et al.(2010) visade det sig att majoriteten av verksamma sjuksköterskor kände 

att de kunde rättfärdiggöra sina etiska beslut som fattades i det dagliga arbetet. 

 

 Moralfilosofen Immanuel Kant utformade pliktetiken samt tanken angående viljan att 

göra gott. Kant menade att genom att utföra en god etisk handling så grundar det sig i 

att man som person utgör sin plikt (Kristofferesen & Nortvedt 2005). Kant betonade att 

själva viljan att göra gott kan vara god nog (Kalkas & Sarvimäki 1996), och att fokus 

inte ska ligga på resultatet av handlingen (Nilstun et al. 2006). Enligt Kant bygger 

moralen på olika principer, den högsta av dessa kallas det kategoriska imperativet. 

Utifrån detta grundade han tanken om autonomiprincipen, som går ut på att ett 
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moraliskt handlande och tänkande ska utgå från människans vilja och beslut istället för 

dennes känslor (Kalkas & Sarvimäki 1996).  

 

1.2 Lagar och Förordningar 

Majoriteten av Europeiska Unionens (EU) medlemsländer har ett förbud mot eutanasi 

(Nationalencyklopedin 2012a). Inom EU är suicid (självmord) en laglig handling medan 

det skiljer sig mellan länderna gällande medhjälp till suicid. I t.ex. Sverige är medhjälp 

till suicid inte en brottslig handling, det finns ingen uttrycklig lag angående detta utan 

det följer av att medhjälp till brott bara är möjligt om det finns ett huvudbrott, t.ex. 

mord. Eftersom suicid inte är ett brott (Riksdagen 2012a), är inte heller medhjälp till 

suicid ett brott. Det innebär att det inte behövs en förändring i brottsbalken för att en 

läkare ska kunna assistera svårt sjuka patienter med suicid i Sverige (Tännsjö 2009). 

Dock finns risken att läkaren blir av med sin legitimation vid oskickligt handlande, brott 

eller annan handling som leder till minskat förtroende för läkarrollen (Socialstyrelsen 

2012b). Inom EU har tre länder legaliserat eutanasi (Nationalencyklopedin 2012a). Ett 

av dessa är Belgien som legaliserade eutanasi år 2002 (Kidd & Nys 2002, Lemiengre et 

al. 2008, Cohen-Almagor 2009) I Belgien är det även legaliserat med läkarassisterat 

självmord. Läkarassisterat självmord innebär att patienterna får hjälp av läkare att 

avsluta sina liv t.ex. genom att läkaren skriver ut en dödlig dos tabletter som patienten 

sedan själv intar (Dixon 1998, Tännsjö 2009).  

 

I The Belgian act on euthanasia från 2002 står det mycket skrivet om läkarens 

skyldigheter och rättigheter medan sjuksköterskan knappt nämns. Lagen skiljer mellan 

patienter som är vakna och är adekvata i sitt ställningstagande och mellan patienter som 

är medvetslösa. Fall gällande patienter som inte kan ta ett eget eutanasibeslut måste 

läkaren konsultera en kollega som ska göra en egen oberoende utredning. Det framhävs 

även att läkaren måste rådfråga och diskutera med resten av vårdteamet runt patienten 

bl.a. sjuksköterskor innan eutanasi utförs. Detta gäller både när patienten kan uttrycka 

sin egen önskan men även när patienten av oberoende anledning inte kan det (Kidd & 

Nys 2002). 

 

1.3 Team och Kommunikation 

Inom eutanasivården är teamarbete och kommunikation en viktig grund. Vård bedrivs 

som regel i team bestående av sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. De olika 

professionerna har olika roller i vården av patienten och för ett fungerande teamarbete 
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krävs en god kommunikation. En god kommunikation kommer inte av sig själv utan är 

något som arbetas fram och som kan ske både verbalt och icke-verbalt (Engström et al. 

2009). Det är viktigt att de olika personalgrupperna inom vården tar sig tid att sätta sig 

ner med sina kollegor och diskutera igenom olika frågor rörande patienterna (Eide & 

Eide 2009). Dock har det framkommit att läkare har svårare att se sjuksköterskan som 

en jämställd kollega, medan de flesta sjuksköterskorna är mer positiva till samarbetet 

mellan professionerna. De olika professionernas arbetsuppgifter har samma mål, att 

åstadkomma en optimal vård (Hansson et al. 2010).  

 

En ledare måste uppmärksamma tre saker för att skapa ett bra team; uppgiften, gruppen 

och individerna i gruppen. En gemensam värdegrund som teamet/gruppen ska arbeta 

efter är respekt för individen. Det blir då naturligt att de inom gruppen bemöter varandra 

på ett värdigt och lyhört sätt. Det finns flera faktorer som påverkar ett team positivt, 

bl.a. tydlig och begriplig information från ledningen (Engström et al. 2009). Att arbeta 

under stress är aldrig gynnsamt för arbetets relationer. En av de mest påfrestande 

situationerna var när anhöriga önskade livsuppehållandemedel för patienten medan 

personalen var inställd på att det inte fanns någonting mer att göra för patienten. Det 

fanns även läkare som var inriktade på att bota patienten trots att det inte fanns några 

möjligheter till bättring, detta upplevde sjuksköterskorna som ett stress moment då det 

ofta utsatte patienten för onödiga tester och undersökningar (Zuzelo 2007). 

 

1.4 Omvårdnadsteori 

Som stöd för sjuksköterskans omvårdnadsarbete finns omvårdnadsteorier som belyser 

målet med omvårdnaden, patientens roll samt sjuksköterskans roll (Kristofferesen 

2005). En av dessa är utvecklings - och behovsteoretikern Dorothea Orem. Hennes 

grundtankar utgick från människans behov av egenvård. Egenvården har till syfte att 

främja personens utveckling, hälsa och välbefinnandet. Att upprätthålla en normal 

mänsklig funktion, hälsa och utveckling är viktigt och som Orem kallade för ”Self-care 

requisties”. Sjuksköterskans roll är enligt teorin att stötta patienten när patienten inte 

längre förmår att upprätthålla sin egen hälsa. Dorothea Orem ville belysa att 

sjuksköterskan ska arbeta som patientens förlängda arm vid tillfällen då personen inte 

kan uppfylla egenvårdsbehovet. Inom omvårdnaden beskrivs fyra metaparadigm; 

människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Orem beskriver begreppet ”människa” som 

personens förmåga att reflektera över sig själv och sin omgivning. Människan ska ses 

som en aktiv varelse med möjlighet till fria val. Omgivning och miljö lägger Orem 
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ingen större vikt vid, utan tanken är att egenvården ska bidra till att människan blir en 

del av samhället och en självständig individ. Hälsobegreppet kännetecknas av att varje 

individ har en egen uppfattning om vad god hälsa innebär för denne och det är det som 

ska ligga som grund i omvårdnadsarbetet. Enligt Orem är definitionen av omvårdnad en 

samhällelig hjälpinsats för att bevara liv och hälsa (Orem 1995). 

 

1.5 Palliativ vård 

 I Sverige är eutanasi olagligt (Riksdagen 2012b), i stället bedrivs palliativ vård för 

terminalt sjuka. Palliativ vård innefattar enligt WHO (Världshälsoorganisationen 2012) 

en grundtanke att lindra lidandet och smärtan för en patient som är drabbad av en 

terminalsjukdom. Genom palliativ vård ska sjukvården ge patienten det stöd och hjälp 

som denne är i behov av, allt från smärtlindring till andlig vägledning. Det palliativa 

synsättet ser döden som någonting naturligt, det är ingenting som ska påskyndas utan 

patienten ska få alla möjligheter som en frisk person skulle få i samma situation. 

Teamrollen är viktig inom den palliativa vården då det ofta krävs flera olika 

professioner för att nå patientens högsta livskvalité (Världshälsoorganisationen 2012). I 

en studie av Zuzelo (2007) upplevde sjuksköterskorna att läkarna var sparsamma med 

smärtlindring för terminala patienter då de fortfarande hade svårt att acceptera att det 

inte fanns någon bättring för personen. Sjuksköterskorna ansåg att läkarna måste kunna 

acceptera att dessa patienter avlider och att fokus ska ligga på att göra deras sista tid så 

lugn som möjligt. 

 

1.6 Kvalitetssäkring 

Kvalitetskontroll av vetenskapliga artiklar kan göras på fler olika sätt bl.a. granska 

kvalitén på olika faktorer i artiklarna. De artiklar som publiceras i vetenskapliga 

tidsskrifter ska alltid granskas av oberoende experter innan publicering (Forsberg & 

Wengström 2008). En kvalitativ ansats används när artikelförfattarna främst är 

intresserad av få fram människors uppfattningar inom ett område vilket kan ske genom 

djupgående intervjuer. Undersökningsgruppen består av ett litet antal deltagare. 

Forskaren ska vara medveten om sin subjektivhet. Kvantitativ ansats används för att 

beskriva bl.a. förekomsten av olika företeelser. Författarna ska vara objektiva och en 

vanlig datainsamlingsmetod är enkäter som sedan sammanställs med hjälp av statistiska 

metoder. Undersökningsgrupperna är större än i kvalitativforskning (Forsberg & 

Wengström 2008). 
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1.7 Problemformulering 

Eutanasi är ett ständigt aktuellt och känsloladdat ämne. Det debatteras ofta om vad 

hälso- och sjukvårdspersonalen får och inte får göra men deras egen inställning till 

eutanasi är mindre studerat.  Eftersom eutanasi är olagligt i Sverige har inga studier på 

ämnet gjorts här. För att få en insikt i hur sjuksköterskorna uppfattar eutanasi och deras 

roll i ämnet har vi valt att studera de belgiska förhållandena. Belgien är ett land med en 

tydlig lagstiftning i frågan och där eutanasi praktiserats under tio år. Förhoppningen är 

att detta arbete kan leda till att sjuksköterskor med olika erfarenheter kan få ökad 

kunskap i ämnet eutanasi. Inte bara få klarhet i vad som står i lagen utan även få en 

tankeställare gällande de etiska dilemman som kan uppstå vid frågor om döden, oavsett 

vilket land man befinner sig i. Det etiskt försvarbara är inte alltid juridiskt försvarbart 

och viceversa.  

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar beskriva belgiska 

sjuksköterskors roll och inställning till eutanasi. Vi kommer även att kritiskt granska de 

vetenskapliga artiklarnas metodologiska kvaliteter genom att granska artiklarnas ansats 

(kvalitativ/kvantitativ) och undersökningsgrupp. 

 

Vi kommer att arbeta utifrån frågeställningarna:  

 Vilken roll och inställning har belgiska sjuksköterskor till eutanasi?  

 Vilken typ av ansats samt hur ser undersökningsgrupperna ut i de valda 

artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Författarna till denna studie har valt att utföra en litteraturstudie med deskriptiv design 

(Forsberg & Wengström 2008).  

2.2 Databas och Urvalsprocess 

 Under arbetets gång använde sig författarna av databasen PubMed (MedLine) för att 

söka vetenskapliga artiklar, de fann även relevant litteratur via bibliotek.  

 

Inklusionskriterier vid artikelsökning var: linked full text, abstract, humans samt att 

artiklarna var skrivna på engelska och publicerade mellan åren 1990-2011. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har granskat. Exklusionskriterier för studien var 
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artiklar som inte var kopplade till belgiska förhållanden, artiklar som inriktade sig mot 

barn samt de som inte uppfyllde ovanstående inklusionskriterier. Vid artikelsökningen 

användes Medical Subjects Headings (MeSH) termer från Karolinska Institutet. Den 

booleska operatorn AND användes vid sökningen för att få ett sådant specifikt resultat 

som möjligt (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Tabell 1. 
Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

(Exl. Dubletter) 
 

MedLine 
Januari - 12 

 

 
“Euthanasia” 
(MeSH) AND 

“Europe” (MeSH) 

 
886st 

 
0st 

 
MedLine 

Januari - 12 
 

 
“Euthanasia” (MeSH) 

AND “Ethics” 
(MeSH) AND 

“Europe”(MeSH) 
AND “Nurses” 

(MeSH) 

 
91st 

 
1st 

 
MedLine 

Januari - 12 
 

 
“Terminal Care” 

(MeSH) AND 
”Europe” (MeSH) 

AND 
“Nurses”(MeSH) 

 
361st 

 
3st 

 
MedLine 

Januari - 12 
 

 
“Euthanasia” 
(MeSH) AND 

”Belgium” (MeSH) 

 
138st 

 
0st 

 
MedLine 

Januari - 12 
 

 
”Nurses” (MeSH) 

AND ”Euthanasia” 
(MeSH) AND 

”Belgium” (MeSH) 

 
 

38st 

 
 

3st 

 
MedLine 

Januari - 12 
 

 
”Ethics” (MeSH) 

AND ”Euthanasia” 
(MeSH) AND 

”Belgium” (MeSH)  

 
72st 

 

 
 

3st 

 
MedLine 

Januari - 12 
 

 
“Belgium” (MeSH) 

AND “Terminal 
care”(MeSH) AND 
“Nurses” (MeSH) 

 
46st 

 
 

2st 

 
Manuell sökning i valda 

källors referenslistor 
         Januari – 12 

 

 
Relevans för syfte 
och frågeställning 

  
3st 

    
Totalt         15st 
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2.3 Dataanalys 

Artiklarna presenteras i tabellform där författare, publiceringsår, titel, syfte, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetoder, dataanalysmetod och resultat 

sammanställs. Författarna har analyserat den framtagna data genom att kritiskt granskat 

och sammanställt artiklarna utifrån kriterier av Forsberg och Wengström (2008). 

Forsberg och Wengström (2008) ligger även till grund avseende granskningen av ansats 

och undersökningsgrupp i de valda artiklarna.  För att säkerställa kvalitén i denna studie 

har författarna delat upp artiklarna till självständig granskning och har därefter fyllt i 

resultattabellen. Författarna bytte därefter artiklar med varandra och undersökte om de 

hade uppfattat artiklarnas syfte, metod och resultat likadant.  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna studie använder sig av redan insamlad data och kan därför inte 

skapa lidande för någon deltagare. Enbart artiklar som är etiskt granskade och som 

följer Helsingforsdeklarationens grunder för god forskningsetik har inkluderats. De 

etiska riktlinjerna gäller för forskning på människor och kräver t.ex. ett informerat 

samtycke från deltagarna (Helsinforsdeklarationen 2008). Det har inte uteslutits några 

artiklar beroende på deras resultat. 

 

3.  Resultat 

Litteraturstudien är sammanställd av 15 stycken vetenskapliga artiklar, både av 

kvalitativ och av kvantitativ ansats. Artiklarna presenteras i tabell 2 (se bilaga 1) med 

författare och publiceringsår, titel, syfte, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och resultat. Resultatet har även presenterats 

nedan i löpande text.  

3.1 Sjuksköterskans roll vid eutanasi 

Utöver det som står i den belgiska lagen gällande eutanasi har majoriteten av sjukhus 

och vårdhem skapat egna etiska riktlinjer för sjuksköterskornas roll vid eutanasi, vilka 

utgår från lagtexten. De flesta sjuksköterskor upplevde sin roll vid eutanasi som svår 

och komplex. Rollen är uppbyggd av flera steg i omvårdnadsprocessen, från att få 

förfrågan, att delta i den svåra beslutsprocessen till att under tiden tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov (Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 

2010). Omvårdnaden ska innefatta en god hygien, bra smärtlindring och liknande, vilket 

i studier har visat sig kunna ha en påverkan på patientens beslut att avsluta livet (Denier 

et al. 2010b, Piers et al. 2012).  I en studie av Gastmans et al. (2006) upplevde 58 % av 
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yrkesverksamma sjuksköterskor på sjukhus att de kunde frånsäga sig en patient som 

önskade eutanasi om sjuksköterskan själv inte kunde hålla sig objektiv, jämfört med 71 

% bland sjuksköterskor som arbetade på vårdhem. 

 

En eutanasiförfrågan kom sällan som en överraskning för sjuksköterskan (Dierckx de 

Casterle et al. 2006, Dierckx de Casterle et al. 2010). Det är ofta sjuksköterskan som 

patienten valde att tala med gällande eutanasi (Inghelbrecht et al. 2009b) (Inghelbrecht 

et al. 2009a). Enligt De Bal et al. (2006) kände vissa sjuksköterskor en stolthet i att ha 

fått en sådan förfrågan, och uppfattade det som att patienten litade på dem. Samtidigt 

fanns det andra sjuksköterskor som inte visste hur de skulle tackla en sådan fråga (De 

Bal et al. 2006). Det är en viktig egenskap hos sjuksköterskan att kunna vara öppen för 

en eutanasiförfrågan och ta den på allvar (Dierckx de Casterle et al. 2006, Denier et al. 

2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010). Under eutanasiprocessen är kommunikationen 

en viktig del i rollen. Sjuksköterskan kommunicerar inte bara med patienten utan även 

med anhöriga och andra professioner inom vården (Denier et al. 2010b). Många 

sjuksköterskor som var yrkesverksamma på sjukhus upplevde en frustration i att läkarna 

tenderade att förbise patientens önskan att få dö, och istället fokuserade på botande 

behandling (De Bal et al. 2006, Piers et al. 2012). Medan palliativa sjuksköterskor 

upplevde att läkarna mötte patienternas åsikter och tankar och var villiga att diskutera 

dessa (De Bal et al. 2006). Sjuksköterskorna ansåg att ett bra teamarbete mellan 

professionerna var en förutsättning för en god eutanasivård (Dierckx de Casterle et al. 

2006, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010). Om en del sjuksköterskor 

kände ett missnöje med organisationen eller med hur patientvården bedrevs kunde en 

del överväga att byta arbetsplats (Piers et al. 2012). 

 

 I en studie (Inghelbrecht et al. 2010) med 1678 deltagande sjuksköterskor tyckte två 

tredjedelar av de tillfrågade att de var delaktiga i beslutfattandet vid eutanasi. Under 

utförandet av eutanasi var 31 % av sköterskorna närvarande för att stötta patienten och 

anhöriga. I 12 % av fallen administrerade sjuksköterskan läkemedlen trots att det är 

läkarens uppgift att göra detta (Inghelbrecht et al. 2010).  Andra studier (Bilsen et al. 

2004, Inghelbrecht et al. 2009a, Inghelbrecht et al. 2010) visar att vid gällande av 

patienter som inte hade möjligheten att ta ställning till eutanasi, utan att läkaren har tagit 

beslutet visar på andra siffror. I de fallen närvarade sjuksköterskorna vid cirka 56 % vid 

administreringen av den dödliga dosen. De var där för att stötta patienten och anhöriga. 

Cirka 45 % av sjuksköterskorna har även administrerade den dödliga dosen läkemedel, 
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utan att ansvarige läkare var närvarande (Bilsen et al. 2004, Inghelbrecht et al. 2009a, 

Inghelbrecht et al. 2010). Att som sjuksköterska administrera läkemedel vid eutanasi var 

en uppgift som 60 % av de tillfrågade sköterskorna inte skulle kunna tänka sig att utföra 

(Inghelbrecht et al. 2009b). Andra studier bekräftar att sjuksköterskorna inte tycker att 

utförande av eutanasi ska delegeras till dem (Dierckx de Casterle et al. 2006, 

Inghelbrecht et al. 2009a, Dierckx de Casterle et al. 2010).  

 

Att vara närvarande vid eutanasitillfället är en viktig roll i sjuksköterskans uppgift 

(Denier et al. 2010b) och att förbereda allt från läkemedel, patient och till rummet. 

Sjuksköterskornas roll nämns även vid eftervården av anhöriga (Gastmans et al. 2006), 

att de ska finnas som stöd vid ev. frågor eller funderingar som kräver svar (Dierckx de 

Casterle et al. 2006, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010).  Många 

sjuksköterskor hade kontakt med anhöriga upp till månader efter dödsfallet för att visa 

sitt stöd och se till att de inte hade några kvarstående funderingar (Denier et al. 2010b, 

Dierckx de Casterle et al. 2010).  

3.2 Påverkan från sjukhusens egna etiska riktlinjer vid eutanasi 

Majoriteten av sjukhusen hade utarbetat egna etiska riktlinjer angående eutanasi i 

vården. Sjukhusen som inte hade utarbetade riktlinjer tyckte att den belgiska lagen 

gällande eutanasi inte var tillräckligt utförlig för att sjukhusen skulle kunna 

sammanställa riktlinjer (Lemiengre et al. 2007). Att det fanns tydliga riktlinjer gällande 

eutanasi på vårdinrättningen bidrog till att vården kvalitetssäkrades. Vid tillfällen har 

riktlinjer skapats på önskemål av både sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskorna 

kände sig mer trygga, både i det svåra ämnet och hur de skulle gå tillväga i 

eutanasiprocessen med hjälp av riktlinjerna (Lemiengre et al. 2010). I en studie av 

Lemiengre et al. (2007) ansåg sjuksköterskorna även att riktlinjerna hjälpte dem att 

planera och organisera vårdprocessen samt att deras kompetens och deras noggrannhet 

stärktes. Majoriteten av de katolska sjukhusen i Belgien har förbjudit eutanasi utöver 

vissa specifika fall för terminalt sjuka. I Belgien finns det en organisation, Carita 

Flanders, som är kopplad till de katolska sjukhusen som har tagit fram ett förslag som 

tillägg till eutanasilagen. Det är ett s.k. palliativt filter, efter en förfrågan av eutanasi 

kopplas en konsultation mellan patienten och ett palliativt vårdteam in. Detta för att 

eutanasi endast ska ses som den sista utvägen (Lemiengre et al. 2007).  
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3.3 Sjuksköterskans inställning till eutanasi 

Sjuksköterskorna tog inte ställning till eutanasi, utan varje enskilt fall avgjordes av 

patienten. För att sjuksköterskan skulle känna sig tillfreds med eutanasibeslutet var det 

tvunget att vara den sista utvägen för att patienten skulle få frid (Verpoort et al. 2004, 

Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b). Acceptansen berodde på patientens lidande 

och möjligheten att minska detta lidande (Verpoort et al. 2004). För att vara säkra på att 

lidandet inte kunde lindras var alla andra palliativa alternativ tvungna att undersökas 

(Verpoort et al. 2004, Dierckx de Casterle et al. 2006, Inghelbrecht et al. 2009a, 

Inghelbrecht et al. 2009b, Denier et al. 2010b). I en studie (Inghelbrecht et al. 2009b) 

där 3321 stycken sjuksköterskor deltog accepterade över 90 % eutanasi för terminalt 

sjuka som upplevde en stark smärta eller svåra symtom. Över hälften av de tillfrågade 

ansåg att det var acceptabelt att ge en dödlig dos läkemedel till patienter som lider men 

som ej är kapabla att ta ett eget eutanasibeslut. Samma studie visar att nästan 90 % 

tyckte att sjuksköterskan skulle vara involverad i eutanasidiskussionen (Inghelbrecht et 

al. 2009b). De argument som användes för eutanasi är respekt för patientens autonomi 

och livskvalitet. Argumenten emot eutanasi var respekten för och tron på livet samt tron 

på god palliativvård (Verpoort et al. 2004). Om en god palliativ vård bedrivs trodde 

många sjuksköterskor att behovet av eutanasi skulle minska (Verpoort et al. 2004, 

Dierckx de Casterle et al. 2006, Inghelbrecht et al. 2009a, Inghelbrecht et al. 2009b).  

 

Sjuksköterskorna tyckte att eutanasi var ett svårt och tungt ämne (De Bal et al. 2006, 

Lemiengre et al. 2007, Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b, Lemiengre et al. 2010). 

Enligt Verpoort et al. (2004) fanns det olika anledningar till grund för en 

eutanasiönskan, vilket både kunde vara psykiskt och fysiskt lidande. Sjuksköterskorna 

kände sig mer hjälplösa inför psykiskt lidande och det gav generellt en lägre acceptans 

för eutanasi. Psykiskt lidande är mer osynligt än fysiskt lidande och ansågs svårare att 

sympatisera med (Verpoort et al. 2004). Sjuksköterskorna ansåg att de skulle vara 

involverade i patienten och i eutanasiprocessen, många av dem kände att läkarna 

lyssnade på deras åsikter (Inghelbrecht et al. 2009a). I en studie av Bilsen et al. (2004) 

presenterades det att läkarna till en viss mån rådfrågade sjuksköterskorna vid 

eutanasibeslut. I en annan studie (Bryon et al. 2010) upplevde sjuksköterskorna att de 

mest blev rådfrågande för syn skull. När sjuksköterskorna blir uteslutna i 

beslutsprocessen skapade det ett dåligt klimat och sjuksköterskorna upplevde att det är 

respektlöst mot deras expertis inom området (Dierckx de Casterle et al. 2010).  
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Sjuksköterskor beskriver att eutanasiprocessen speglas av en stor omsorg och ansvar. 

Processen är föränderlig och desto bättre samarbete det är inom vårdteamet desto lättare 

ansåg sjuksköterskorna att processen blev. Ju mer erfarenhet av eutanasi man får desto 

lättare blev det även att bemöta en förfrågan (Denier et al. 2010a). Sjuksköterskorna 

tyckte att det är viktigt att få ta sig tid till att visa sin vördnad för patienten när allt är 

över (Dierckx de Casterle et al. 2010) och att få debriefing med inblandad personal 

efteråt (Dierckx de Casterle et al. 2006, Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b, 

Dierckx de Casterle et al. 2010). Enligt Dierckx de Casterle et al. (2006) kan 

deltagandet i eutanasiprocesser påverka vårdpersonalens tankar och leda till djupa och 

komplicerade känslor, vilket väcker olika slags etiska frågor och tvivel. 

 

Sjuksköterskornas önskan var att ge en god omvårdnad och från början arbeta efter en 

holistisk syn på patienten (Bryon et al. 2010). Majoriteten av sköterskorna visade en 

stor respekt för människans autonomi vilket gav patienten rätten till valfriheten 

angående sitt liv och då även valfriheten till eutanasi (Verpoort et al. 2004). 

3.5 Ansats och undersökningsgrupp  

Vid granskning av artiklarnas ansats var det åtta artiklar med kvalitativ ansats (Verpoort 

et al. 2004, De Bal et al. 2006, Dierckx de Casterle et al. 2006, Bryon et al. 2010, 

Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010, Lemiengre et 

al. 2010). Resterande sju artiklar hade en kvantitativ ansats (Bilsen et al. 2004, 

Gastmans et al. 2006, Lemiengre et al. 2007, Inghelbrecht et al. 2009a, Inghelbrecht et 

al. 2009b, Inghelbrecht et al. 2010, Piers et al. 2012). 

 

Vid granskning av deltagare i litteraturstudiens artiklar är den totala mängden 

deltagare 7089 stycken sjuksköterskor och annan personal inom hälso- och sjukvården 

då dubbletter är borttagna (Bilaga 1, tabell 2). Undersökningsgrupperna i tio av 

artiklarna bestod enbart av sjuksköterskor (Verpoort et al. 2004, Dierckx de Casterle et 

al. 2006, Bryon et al. 2010, Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle 

et al. 2010, Inghelbrecht et al. 2010, Piers et al. 2012). Resterande artiklar bestod av 

övrig personal inom hälso- och sjukvården. Fyra av artiklarnas undersökningsgrupper 

bestod av sjuksköterskor som endast var verksamma inom sjukhus (Bryon et al. 2010, 

Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010). Resterade 

hade sjuksköterskor inom olika verksamhetsområden, så som palliativ vård, vårdhem, 

sjukhus och hemsjukvård. Sju av artiklarna presenterade könsfördelningen på deltagarna 

i metoden (Verpoort et al. 2004, De Bal et al. 2006, De Bal et al. 2006, Dierckx de 
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Casterle et al. 2006, Inghelbrecht et al. 2009a, Inghelbrecht et al. 2009b, Denier et al. 

2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

En av de viktigaste delarna i sjuksköterskans roll vid eutanasi är, förutom att tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov, att stödja patienten och anhöriga samt organisera allt de 

praktiska.  Att vara involverad i beslutsprocessen är något som sjuksköterskorna tycker 

är mycket viktigt. Sjuksköterskorna tycker att eutanasifrågan är svår och komplicerad 

och att varje individuellt fall är unikt. En god kommunikation inom vårdteamet och 

tillsammans med patienten samt tydliga riktlinjer för eutanasi gör processen lättare för 

sjuksköterskan. 

4.2 Resultatdiskussion 

Rätten till autonomi är ett ämne som Orem (1995) nämner under metaparadigmet 

”människan”. Även Inghelbrecht et al (2009a) tar upp rätten till människans 

självbestämmande över sin egen kropp. Socialstyrelsen i Sverige har även lagstiftat att 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån respekt för patientens autonomi och självbestämmande 

(Socialstyrelsen 2012a). Orem (1995) beskriver att sjuksköterskan ska fungera som 

patientens förlängda arm och hjälpa patienten med det som den inte klarar av längre 

(Orem 1995). För sjuksköterskorna i Belgien innebär det att de inte ska administrera 

den dödliga dosen läkemedel vid eutanasi, utan att det är enbart läkarens uppgift (Kidd 

& Nys 2002). Sjuksköterskans roll är att förutom omvårdnaden ge stöd och kraft under 

den svåra process som eutanasi innebär för både patienten och anhöriga (Gastmans et al. 

2006, Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010). Det ingår i sjuksköterskans 

roll att vidarebefordra patientens önskan om eutanasi och att hjälpa till med att lösa 

praktiska frågor runt eutanasin (Bryon et al. 2010, Dierckx de Casterle et al. 2010), 

vilket även det är exempel på att fungera som patientens förlängda arm.  

Enligt WHO’s riktlinjer är döden ingenting som ska påskyndas utan genom en bra 

palliativvård kan en person leva ett värdigt liv under en längre period 

(Världshälsoorganisationen 2012). Vilket är överensstämmande med flertalet av 

artiklarna som framhäver att med en god palliativ vård eller ett s.k. palliativt filter skulle 

eutanasiförfrågan i Belgien undvikas i många fall (Dierckx de Casterle et al. 2006, 

Lemiengre et al. 2007, Lemiengre et al. 2007, Inghelbrecht et al. 2009a, Inghelbrecht et 

al. 2009b). I Sverige finns palliativ vård att få på många olika nivåer anpassat efter 
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individens behov. Ett exempel är ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) som består av 

ett multiprofessionellt team med bl.a. sjuksköterskor, specialistläkare, socialarbetare och 

sjukgymnaster i hemmet. ASIH kan erbjuda patienten hjälp med all slags sjukvård i 

hemmet alla dagar i veckan, dygnet runt vilket kan innebära att personal kan ha en 

sängplats hos patienten(Ahlner-Elmqvist et al. 2008). 

Under eutanasiprocessens gång beskriver flera av författarna vikten av ett bra 

teamarbete för att uppnå en trygg process för patienten (Dierckx de Casterle et al. 2006, 

Denier et al. 2010b, Dierckx de Casterle et al. 2010). I den belgiska lagstiftningen är det 

angivet att sjuksköterskor ska bli rådfrågade angående eutanasibeslut (Kidd & Nys 

2002). Engström et al (2010) nämner att grunden för ett bra samarbete är en gemensam 

värdegrund, denna värdegrund kan vara uppbyggd och baserad på sjukhusens riktlinjer 

gällande etiska frågor (Engström et al. 2009). De sjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus i Belgien som hade utarbetat egna etiska riktlinjer för eutanasi kände en högre 

samhörighet med andra professioner, samt en ökad trygghet i sin roll (Lemiengre et al. 

2007). 

4.2.1. Kvalitetsdiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det grundläggande att från börja välja rätt 

ansats för att kunna få svara på ens syfte för studien, detsamma gäller 

undersökningsgruppen. Undersökningsgruppens storlek påverkar trovärdigheten 

gällande resultatet dock anpassat efter den valda ansatsen och metoden. Att de valda 

artiklarna med olika ansats i en litteraturstudie leder mot samma resultat ökar 

trovärdigheten. Det ger en bredd bild av vad sjuksköterskepopulationen i Belgien tycker 

samt mer djupgående tankar. Författarna till de valda artiklarna i denna litteraturstudie 

hade valt relevant ansat gentemot deras syfte. De hade även valt korrekt 

undersökningsgrupp för att få svar på deras syfte. 

4.3 Metoddiskussion 

Alla artiklar som är medtagna i litteraturstudien är gjorda i Belgien, en stor del har 

utförts i området Flanders. Detta skulle kunnat påverka resultatet eftersom studierna är 

gjorda inom ett begränsat område, dock bor ca 60 % av Belgiens befolkning i Flanders. 

I studien finns det två undersökningar som ligger till grund för fem olika publikationer. 

Artiklarna utgår från samma grunddata men belyser eutanasifrågan från olika vinklar. 

Det har lett till att den sammanlagda mängden sjuksköterskor som representeras i 

litteraturstudien är lägre än vid första anblick. Dock anser vi att 7089 deltagare (4898 
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var sjuksköterskor) från både kvalitativa och kvantitativa studier ger fördelarna av båda 

ansatserna. Båda typerna av studier visar på samma resultat och vi anser att det stärker 

vårt resultat. Inte alla våra valda artiklar var utformade efter sjuksköterskors tankar och 

åsikter, utan en del hade även annan personal från hälso- och sjukvården som deltagare. 

De artiklarna som har studerat andra deltagare än enbart sjuksköterskor har varit av mer 

teoretiska karaktär med anknytningar till etiska riktlinjer, och därav tror vi att den 

påverkan som dessa artiklar kan ha haft har varit så pass liten att den inte påverkat 

slutresultatet nämnvärt.  

I våra exklutionskriterier har vi artiklar som inriktar sig mot barn. I en studie av Bilsen 

et al.(2004) har de skickat enkäter till läkare som skrivit på dödsintyg. En av 

inklutionskriterier i deras studie var att dödsfallet skulle inträffat för en person över ett 

år. Dock valde vi att ha med denna studie då deras syfte var att undersöka hur ofta en 

läkare konsulterade sjuksköterskor i processen gällande beslut i livets slutskede. Av 

dödsfallen var 81,5 % 64 år eller äldre och endast 18,5 % var mellan 1-64 år, av totalt 

1925 deltagare. Denna studie handlade alltså inte om hur sjuksköterskan upplevde 

eutanasiprocessen, vilket vi tror kan påverkas om eutanasin gäller barn. 

4.4 Allmän diskussion 

Varje människa har rätt till sin egen kropp och har rätten till att ta egna beslut som 

påverkar sitt eget liv, vi undrar då i vilken mån det är rätt för sjukvårdspersonalen att 

efterfölja dessa önskemål. Den svenska regeringen har fastslagit att patientens rätt till 

självbestämmande inte är absolut i vårdbeslut, vilket innefattar bl.a. rätten till eutanasi 

(Riksdagen 2012b). Vi frågar oss då om vi i Sverige begränsar människans autonomi i 

jämförelse med Belgien.   

I Sverige är eutanasi olagligt och utvecklingen av palliativvård har kommit långt. Detta 

tror vi kan bero på just det faktum att eutanasi ej är aktuellt. Den svenska vården ska 

alltid bedrivas med fokus på hälsa och att lindra lidande. Det innefattar då även att värna 

om livet. Förutom att eutanasi är olagligt måste även personalen inom hälso- och 

sjukvården kunna stå för sina etiska och moraliska beslut. Att bli medveten om sina 

egna ståndpunkter, anser vi är en viktig del i utvecklingen av sin sjuksköterskeroll. Att 

få möjligheten att kunna frånsäga sig en patient p.g.a. att man som person inte stödjer 

patientens önskan är någonting som borde vara inskrivet i de etiska riktlinjerna för 

sjukhusen i Belgien. Det är inte försvarbart att vissa sjuksköterskor arbetar under 

förutsättningarna att de känner att de inte kan frånsäga sig en patient. Det kan leda till 
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en etisk konflikt som man som privatperson måste tampas med. I Belgien upplever vi att 

palliativvård har kommit lite i bakgrunden i och med att eutanasi legaliserades för 10 år 

sedan och har hunnit etablerat sig inom landets sjukvård. De belgiska sjuksköterskornas 

inställning till eutanasi var växlande beroende på patientens lidande och möjligheterna 

till förbättring (Verpoort et al. 2004, Denier et al. 2010a, Denier et al. 2010b). Vilket vi 

tolkar som att sjuksköterskorna inte ser palliativ vård som förstahandsvalet utan som en 

del i eutanasiprocessen. Vi tror att hälso- och sjukvården i Belgien kommer få en tydlig 

uppdelning av institutioner som antingen har fokus på palliativ vård eller eutanasi.  

Att arbeta med etiska frågor på arbetsplatsen tror vi är mycket viktigt och bidrar till ett 

mer öppet klimat. Sjuksköterskor runt om i Europa jobbar efter samma principer bl.a. 

ICN:s etiska koder. Det finns dock olika tolkningar beroende på landets lagstiftningar. 

Vi tror även, precis som vi presenterar i studiens resultat, att tydliga riktlinjer bidrar till 

att skapa trygghet hos personalen och blir en kvalitetssäkring för patientsäkerheten. Det 

gäller oavsett om det är riktlinjer vid eutanasi eller i vilken fråga som helst. Vi upplever 

att många delar av vårt resultat gällande belgiska sjuksköterskors tankar kan överföras 

till svenska förhållanden. Inte bara att sjuksköterskorna alltid har patients bästa i fokus 

och att ett bra teamarbete underlättar jobbet, utan även de etiska dilemman som kan 

uppstå vid arbete nära svårt sjuka patienter. Det som skiljer sig är dock synen på vad 

som är det bästa för patienten och hur man ska gå tillväga för att uppnå detta.  

5. Slutsats 

Vår slutsats från studien är att eutanasi är ett komplext ämne som präglats av etiska och 

moraliska frågor. Många sjuksköterskor känner sig osäkra i frågan. Med hjälp av 

utbildning och stöd från vårdteamet kan kunskapen öka.  
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7. Bilaga 1.  
Tabell 2. 
Författare + 
publ.år 

Titel Syfte Design Unders.grupp Datains.metod Dataanalys 
metod 

Resultat 

 
Bilsen J., Vander 
Stichele R., 
Mortier F. & 
Deliens L. 
 
2004 
 

 
Involvement of 
nurses in physician-
assisted dying 

 
Undersöka hur ofta 
läkare konsulterar med 
sjuksköterskor i 
processen gällande 
beslut i livets slutskede 
och hur ofta 
sjuksköterskorna deltar 
i tillberedningen av en 
dödlig dos.  

 
Kvantitativ, 
retrospektiv 
tvärsnittsstudie. 

 
Av alla dödsfall som 
inträffat för personer över ett 
års ålder och som inträffade 
de första fyra månaderna 
under 1998 i Flanders, 
Belgien. Av dessa 20 362 
fall valdes 20 % 
slumpmässigt ut, vilket blev 
1925 stycken.  
 
 

 
Till läkaren som 
signerat 
dödsintyget 
skickades ett 
validerat 
frågeformulär.  
 

 
Fisher´s 
exact test1.  
  
 

 
Vid alla diskussioner gällande 
beslut I livets slutskede fick 
läkaren information av 
sjuksköterskor. Sjuksköterskan 
konsulterades vid ca 52 % av 
fallen på sjukhus, och vid lite 
över 21 % av fallen inom 
hemmet. Sjuksköterskor 
tillredde/administrerade den 
dödliga dosen medicin i fall av 
eutanasi vid 58 % av fallen inom 
sjukhusvård och 17 % inom 
hemmet tillsammans med läkare 
närvarande.  
 

                      
Bryon E., 
Gastman C. & 
Dierckx de 
Casterlé, B 

2010 

 
Involvement of 
hospital nurses in 
care decisions 
related to 
administration of 
artificial nutrition 
of hydration (ANH) 
in patients with 
dementia: A 
qualitative study 
 

 
Utforska och beskriva 
hur sjuksköterskorna är 
involverade i beslut 
gällande artificiell 
nutrition p.g.a. 
dehydration för 
patienter med demens.  
 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv  
design. 
 

 
Alla sjukhus i Flanders, 
Belgien blev kontaktade 
(103st), av dessa godkände 
22 stycken undersökningen. 
Varje sjukhus utsåg en 
kontaktperson som valde 
deltagare utifrån dessa 
kriterier; sjuksköterskor som 
varit delaktiga i en 
omvårdnads process 
gällande artificiell nutrition 
till demens patienter senaste 
året, Nederländsk-
/holländsktalande samt vara 

 
Enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer efter en 
intervjuv guide.  
 

 
Transkriber-
ing med 
koder och 
kategorier. 
Latent 
analys 
modell. 

 
Sjuksköterskornas engagemang 
grundar sig i att de vill ge en god 
omvårdnad . De får en holistisk 
syn på vården av patienten och 
under beslutsprocessen 
kommunicerar sjuksköterskan 
med alla inblandade. Om 
sjuksköterskorna bedömer att 
läkarens beslut ang artificiell 
nutrition är felaktigt så motsäger 
sig ofta sjuksköterskan detta 
öppet gentemot läkaren eller i 
tysthet. En del sköterskor 
försökte få läkaren att ändra sitt 



Louise Jobén & Rebecka Wahlund  2012-03-15 

3 
 

frivillig till att bli intervjuad. 
Totalt blev det 21 stycken 
deltagare.  
 

beslut medan andra blev åskådare 
till beslutet.   
 

 
De Bal N., 
Dierckx de 
Casterlé B., De 
Beer, T. & 
Gastmans C. 
 
2006 

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

 
Undersöka sjuksköter-
skors involvering i vård 
av patienter som önskar 
eutanasi.  
 

 
Kvalitativ, 
explorativdesign
. 
 

 
Två stora sjukhus i Flanders, 
Belgien blev kontaktade och 
godkände studien. 
Sjukhusen valde ut varsin 
kontaktperson som i sin tur 
kontaktade sjuksköterskor 
som uppfyllde följande 
kriterier; talade 
nederländska/holländska, 
yrkesverksamma i minst 1 år 
inom onkologi, intensiv vård 
eller palliativ vård, arbetar 
minst 50 % och har mottagit 
en förfrågan angående 
eutanasi. Sedan gjorde 
författarna kriterierna 
bredare genom att inkludera 
alla avdelningar på 
sjukhusen för att utvärdera 
deras hypotes. I slutet var 
det 15 deltagare varav tio 
kvinnor och fem män.  
 

 
Enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer.  

 
Transkriber-
ing av 
intervjuer, 
indelade i 
koder och 
kategorier. 
Manifest 
analys. 

 
Då denna studie gjordes var det 
fortfarande olagligt med eutanasi 
i Belgien men sjuksköterskorna 
ansåg sig ha en framstående roll i 
omvårdnaden gällande patienter 
som önskar eutanasi ändå. Det är 
ett känsligt ämne som berör 
många känslor, bl.a. känslan av 
maktlöshet och den förstärktes 
om sjuksköterskorna upplevde att 
läkarna reagerade på patientens 
önskan. Sjuksköterskorna blir 
frustrerade då de känner att det ej 
finns tid för djupare samtal. Den 
palliativa vården ger 
sjuksköterskorna tid att se på 
patienten ur ett holistiskt 
perspektiv.  
 
 

 
Denier Y., 
Gastmans C., De 
Bal N., & 
Dierckx de 
Casterlé B. 

2010b 

 
Communication in 
nursing care for 
patients requesting 
euthanasia: a 
qualitative study 

 
Att beskriva 
kommunikation ur 
sjuksköteperspektiv 
under eutanasi 
processen för adekvata 
patienter som kan ta 
ställning i frågan och 

 
Kvalitativ, 
explorativ 
design. 
  
 

 
18 stycken sjuksköterskor 
från Flanders, Belgien 
valdes avsiktligt ut, de skulle 
varit involverade i eutanasi 
vård sedan maj 2002. Det 
blev 13kvinnor, 5 män.  
 

 
Enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer.   
 

 
Transkriber-
ades med 
teman 
kodades med 
QSR 
NVivo7 2. 
 

 
Vårdprocessen för patienten som 
önskar eutanasi är en komplex 
process som innehåller olika steg. 
Sjuksköterskorna anser att 
kommunikation är ett viktigt 
verktyg i eutanasi processen, dels 
i relationen med patienten och 
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 terminalt sjuka 
patienter   
 

anhöriga men också till andra 
professioner inom sjukvården. 
Kommunikationen spelar en 
grundläggande roll då ämnet är 
fyllt med moralisk och 
psykologisk tyngd för alla 
inblandade. Allt för att vården 
ska bli så optimal som möjligt.  
 

 
Denier Y., 
Dierckx de 
Casterlé B., De 
Bal  N. & 
Gastmans, C. 
 
2010a 

 
”It’s intense, you 
know.” Nurses’ 
experiences in 
caring for patients 
requesting 
euthanasia. 
 

 
Sjuksköterskor 
erfarenhet av vård för 
patienter som önskar 
eutanasi.  
 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv 
design.  
 

 
Författarna kontaktade alla 
allmänna sjukhus i Flanders 
(82st), En tidigare studie 
hade att högre antal sjukhus 
som motsvarade ”alla”! efter 
godkännande valdes en 
kontaktperson ut från 
sjukhusen (31st) som i sin 
tur valde 
sjuksköterskor (18st) som 
uppfyllde kriterierna; pratar 
nederländska, jobbar med 
äldre, onkologi, 
intermedicin eller palliativt  
 

 
Enskilda 
intervjuer. 
 
 

 
Transkriber-
ades och 
kodades med 
teman med 
hjälp av 
QSR 
NVivo7 2.  
 

 
Vårdprocessen för patienten som 
önskar eutanasi är en komplex 
process som innehåller olika steg, 
från att bli tillfrågad som 
vårdpersonal till att stötta 
efterlevande. Författarna hittade 
tre teman när sjuksköterskorna 
beskriver sin erfarenhet av att 
vårda patienter som önskar 
eutanasi. Sjuksköterskor 
beskriver processen som 
ambivalent, döden i sig är 
naturlig men dödshjälp blir 
onaturligt men att personalen då 
får en djupare relation till 
patienten och anhöriga, vilket i 
sin tur sätter den naturliga döden 
i skymundan. De beskriver att det 
är en svår process både psykiskt, 
praktiskt och 
organisationsmässigt. Att kunna 
distansera sig, att inte bli 
personligt påverkad blir en del av 
processen. De beskriver också att 
processen är föränderlig och 
desto bättre samarbete inom 
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teamet desto lättare går det, ju 
mer erfarenhet man får även det 
gör det lättare att få förfrågan. 
Sist beskriver de att ju mer 
involverade sjuksköterskorna är, 
att det finns tid för omvårdnad 
och att kunna vara öppna är av 
vikt en positiv känsla av 
processen.   
  
 

 
Dierckx de 
Casterlé B., 
Denier Y., De Bal 
N. & Gastmans, 
C. 
 
2010 

 
Nursing care for 
patients requesting 
euthanasia in 
general hospitals in 
Flanders, Belgium 
 

 
Att utforska 
sjuksköterskors roll I 
vårdprocessen för 
adekvata patienter 
med en terminal 
sjukdom som önskar 
eutanasi på sjukhus i 
Flanders, Belgien  
 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv och 
jämförande 
design.  
 

 
Författarna kontaktade alla 
sjukhus i Flanders (82st), 
efter godkännande valdes en 
kontaktperson ut från 
sjukhusen (31st) som i sin 
tur valde sjuksköterskor som 
uppfyllde kriterierna; pratar 
nederländska, jobbar med 
äldre, onkologi, intermedicin 
eller palliativt som önskade 
medverka. Det blev 18 
stycken sjuksköterskor, 
varav 13 kvinnor och 5 män. 

 
Enskilda 
intervjuer efter 
intervjuguide  

 
Latent 
innehållsan-
alys med 
indelning av 
subkategori-
er och 
kategorier 
men hjälp av 
QSR 
NVivo7 2.  
 

 
Vårdprocessen för patienten som 
önskar eutanasi är en komplex 
process som innehåller olika steg. 
Sjuksköterskorna säger att 
önskemål om eutanasi sällan är 
överraskande men det är viktigt 
att våga ha ett öppet sinne. Det är 
även viktigt att ha en god 
palliativvård tills beslutet är 
taget. Vid beslutsfattandet är det 
stor skillnad på hur involverad 
sjuksköterskorna är (lite 
involvering= negativt). När det är 
dags för själv handlingen är 
sjuksköterskan den 
som organiserar allt men alla 
sjuksköterskorna som 
intervjuades anser att det är 
läkarens uppgift att utföra den. 
Alla sjuksköterskorna ansåg även 
att det var deras uppgift att ta 
hand om närstående efteråt. De 
flesta tyckte det var viktigt 
med debriefing med inblandad 
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personal efteråt.  
 
Dierckx de 
Casterlé B., 
Verpoort C.,  
De Bal N.& 
Gastmans C.  
 
2006 
 

 
Nurse’s views on 
their involvement in 
euthanasia: a 
qualitative study in 
Flanders (Belgium) 
 

  
Att på djupet förstå 
palliativa 
sjuksköterskors syn på 
deras inblandning i 
hela processen gällande 
eutanasi.  
 

 
Kvalitativ, 
explorativ 
design.  
 

 
Sjuksköterskor som talade 
nederländska, jobbat ett år 
inom palliativvård och var 
villig att delta i intervjuer . 
De valde 12 stycken 
sjuksköterskor, varav en av 
dessa var man.  
 

 
Enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer . 

 
Latent 
analys 
metod med 
kategori och 
QRS 
NUD*IST 
N4 3.  
 

 
Sjuksköterskorna trodde sig ha en 
mycket viktig roll i processen 
gällande eutanasi. Den börjar 
när patienten uttrycker en 
önskan om eutanasi och 
slutar ej förens närstående fått det 
stöd de behöver. De anser att det 
är läkarens uppgift att utföra 
handlingen och varje 
sjuksköterska måste ha rätten 
att inte delta. Sjuksköterskorna 
anser att de mestadels är 
närvarande som stöd till patienten 
och anhöriga. 
 

 
Gastmans C., 
Lemiengre J. & 
Dierckx de 
Casterlé B. 
 
2006 
 

 
Role of nurses in 
institutional ethics 
policies on 
euthanasia 

 
Undersöka om 
flamländska katolska 
sjukhus och vårdhem 
har utarbetat etiska 
riktlinjer angående 
eutanasi och om/hur 
sjuksköterskans roll är 
beskriven i riktlinjerna  
 

 
Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

 
Alla chefer på flamländska 
katolska sjukhus och 
vårdhem blev kontaktade 
298 stycken, varav 194 
stycken svarade på 
undersökningen och vart då 
medverkande.  

 
Semistrukturerade 
enkäter, 
utskickade via 
brev. 

 
Beskrivande 
utifrån 
frekvens och 
procent-
enheter.   
  
 

 
Bland de deltagande sjukhusen 
hade 79 % etiska riktlinjer 
angående eutanasi, medan siffran 
var 30 % för vårdhemmen. 
Sjuksköterskans roll var 
specificerad bland 87 % inom 
sjukhus respektive 77 % inom 
vårdhem. De skriver att i 
sjuksköterskans roll ingår det att 
delta i beslutsprocessen ang. 
eutanasi, stödja närstående efteråt 
och de har rätten att ej involvera 
sig i patienter som önskar 
eutanasi.  
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Inghelbrecht E., 
Bilsen J., Mortier 
F. & Deliens L. 
 
2009b 

 
Attitudes of nurses 
towards euthanasia 
and towards their 
role in euthanasia: 
A nationwide study 
in Flanders, 
Belgium 
 

 
Sjuksköterskors 
inställning till eutanasi 
och deras roll gällande 
eutanasi. Samt se 
om inställningen är 
kopplad till sociala 
faktorer. 
 

 
Kvantitativ,  
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

 
Togs ur regeringes databas 
och blev 153 586 stycken 
sjuksköterskor. Av dem 
inkluderades de som hade 
känd adress, under 55 år 
sedan återstod 75 037 
stycken utifrån dem togs ett 
slumpmässigt urval på 6000 
sjuksköterskor. De som ej 
hade någon erfarenhet av 
patientvård blev 
exkluderade, kvar var 3321 
sjuksköterskor som fick 
medverka i studien.  
Av deltagarna var 12.4% 
män och 87.6% var kvinnor  
 
 

  
Validerad enkät. 

 
StatXact6 4 
och 
SPSS16.0 5. 

 
Över 90 % accepterade eutanasi 
för terminalt sjuka med stark 
smärta eller svåra symtom. 
Medans 57 % ansåg att eutanasi 
är tillförbart på patienter som 
lider och inte har möjligheten att 
ta beslut. Men 70 % tror att en 
god palliativ vård skulle utesluta 
eutanasi önskningar. Nästan 90 % 
tycker att sjuksköterskan ska vara 
inblandad i eutanasi 
diskussionen. Av 
sjuksköterskorna skulle 33 % 
aldrig kunna utanföra själva 
handlingen medan 43 % skulle 
kunna det. Religiösa 
sjuksköterskor accepterade 
eutanasi i lägre utsträckning och 
även tanken på att själva ge en 
dödlig dos. Männen i 
undersökningen ställde sig mer 
positiva till att utföra själva 
eutanasi handlingen.  
 

 
Inghelbrecht E., 
Bilsen J., Mortier 
F. & Deliens L.  
 
2009a 

 
Nurses’ attitudes 
towards end-of-life 
decisions in 
medical practice: a 
nationwide study in 
Flanders, Belgium 
 

 
Sjuksköterskors 
inställning och roll till 
olika livsförkortande 
beslut och se om det 
finns skillnader mellan 
grupper av 
sjuksköterskor utifrån 
var de bor och jobbar i 
landet (Belgien). 

 
Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

 
Togs ur regeringens databas 
och blev 153 586 stycken 
sjuksköterskor. Av dem 
inkluderades de som hade 
känd adress, under 55 år 
sedan återstod 75 037 
stycken utifrån dem togs ett 
slumpmässigt urval på 6000 
sjuksköterskor. De som inte 
hade någon erfarenhet av 

 
Validerad enkät.  

 
StatXact6 4 

och 
SPSS16.0 5 

användes till 
alla analyser 

 
Nästan alla sjuksköterskor tyckte 
det var rätt att utföra olika 
livsförkortande handlingar på 
patientens begäran, 67 % har 
upplevelsen att patienterna hellre 
talar med sjuksköterskan 
angående livs avslutande medel 
än med läkaren. Av de tillfrågade 
sjuksköterskorna ansåg 83 % att 
oberoende av situation så ska 
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patientvård exkluderades 
och det var 3327 
sjuksköterskor som 
fullgjorde enkäten, där 88 % 
utgjordes av kvinnor och 
resterande 12 % var män.  
 

läkarna främja livet, även om 
patienten ber om dödshjälp.  Nio 
av tio sjuksköterskor anser att de 
ska vara involverad runt 
patienten och hälften upplever att 
läkarna lyssnar på deras åsikter. 
Av sjuksköterskorna skulle 43 % 
kunna tänka sig att ge en dödlig 
dos läkemedel till en patient 
medans 33 % av de tillfrågade 
inte skulle utföra handlingen. 
Troende sjuksköterskor har en 
lägre acceptans gällande 
eutanasi. Sjuksköterskor inom 
sjukhusvård har även de en lägre 
acceptans men tycker det är 
viktigt att vara involverad. 
Sjuksköterskor som arbetar inom 
hemsjukvården anser att dem inte 
behöver ha en framstående roll 
inom eutanasi, medans 
sjuksköterskor inom äldrevården 
anser i högre mån än både 
sjukhus personalen och 
hemsjukvården att 
sjuksköterskorna ska ha en 
framstående roll inom 
eutanasidiskussionen men 
sköterskorna var ej beredda att 
utföra handlingen.  
 

 
Inghelbrecht E., 
Bilsen J., Mortier 
F. & Deliens L.  
 

 
The role of nurses 
in physician-
assisted deaths in 
Belgium 

 
Undersöka 
sjuksköterskors 
medverkan 
vid beslutfattandet och 

 
Kvantitativ, 
longitudinell 
studie. 

 
6000 sjuksköterskor blev 
utvalda från regeringens 
databas (tydligare metod 
refereras till en tidigare 

 
Validerad enkät. 

 
Fischer 
exact test1. 
Logistisk 
regressions-

 
128 sjuksköterskor hade vårdat 
en patient som önskat eutanasi 
och 120 sjuksköterskor hade 
haft vård för en patient som fått 
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2010 vid medicineringen 
gällande eutanasi i 
Flanders, Belgien. 

studie) och fick svara på en 
enkät. Av dessa gick 1678 
stycken vidare till andra 
fasen i studien. Av dessa var 
det endast 1265 stycken som 
genomförde andra 
uttagningen och då fick vara 
med i slutstudien. 

analys. livsförkortande droger utan 
dennes uttryckliga önskemål. Ca 
67 % av dessa sjuksköterskor var 
involverade i beslutprocessen 
men ofta genom att delge 
information, inte så mycket själva 
beslutsdiskussion. Tillberedning 
av läkemedlen skedde alltid på 
läkarens ordination.  
 

 
Lemiengre J., 
Dierckx de 
Casterlé B.,  
Verbeke G.,  
Guisson C. 
Schotsmans P. & 
Gastmans C. 
 
2007 

 
Ethics policies on 
euthanasia in 
hospitals-A survey 
in Flanders 
(Belgium) 

 
Att undersöka 
förekomsten, 
utvecklingen, 
ställningstagandet och 
kommunikationen av 
de etiska riktlinjerna på 
sjukhus i Flanders, 
Belgien.  
 

 
Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

 
Chefer på alla sjukhus inom 
Flanders, Belgien området 
vilket var 81 st. Det var 71 
stycken som valde att delta i 
studien.  
 

 
Granskade 
semistrukturerade 
enkäter, 
utskickade via e-
mail. 

 
Chi-square 
test6,   
SPSS 12.0 5. 
och Fischer 
exact test1.   
  

 
Av de 71 medverkande sjukhusen 
hade 45 stycken en etisk policy 
angående eutanasi. Stora, akut 
eller katolska sjukhus hade i 
större utsträckning utformat 
riktlinjer. En tredjedel av 
sjukhusen uppförde dessa etiska 
riktlinjer efter krav från 
vårdpersonalen. Majoriteten av 
sjukhusen har restriktiva riktlinjer 
gällande eutanasi och palliativ 
vård ska ges i största möjlig mån. 
De Katolska sjukhusen var 
väldigt restriktiva med eutanasi 
utförande.  
 

 
Lemiengre J., 
Gastmans C., 
Shotsmans P. & 
Dierckx de 
Casterlé B. 
 
2010 

 
Impact of written 
ethics policy on 
euthanasia from the 
perspective of 
physicians and 
nurses: A multiple 
case study in 
hospitals 

 
Att undersöka hur 
riktlinje för eutanasi 
påverkar läkare och 
sjuksköterskor som är 
verksamma inom 
sjukhus i eutanasi 
processen.  
 

 
Kvalitativ,  
deskriptiv 
tvärsnittsstudie.  

 
Läkare och sjuksköterskor 
valdes från tre sjukhus. 
Sjukhusen valdes efter att 4 
kriterier uppfyllts 
(tillgängligheten för etiska 
principer, framtagandet av 
en etisk policy, format och 
innehåll i policyn samt hur 

 
Enskilda 
intervjuer efter en 
intervjuguide.  
Nyckelpersonen 
som valde ut de 
medverkande vart 
även intervjuad 
med en 

 
Transkriber-
ades och 
analyserades 
för att sedan 
delas in i 
teman med 
hjälp av 
QSR 

 
Riktlinjerna ger vårdpersonalen 
en känsla att vara stöttade under 
processen och det bidrar till en 
bra kvalitet på vården. Det 
fungerar även som en manual att 
följa för alla praktiska göromål 
och ökar samarbetet mellan 
professionerna. Alla intervjuade 
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  tillgänglig policyn är för 
personalen). En 
nyckelperson valdes av 
sjukhusets etiska kommitté 
till intervju som sedan i sin 
tur valde läkare och 
sjuksköterskor. De skulle ha 
varit involverad i minst en 
eutanasi process och om de 
använde sjukhuset riktlinjer 
vid eutanasi. Det blev 23 
stycken deltagare, varav 12 
stycken sjuksköterskor. 
 

semistrukturerad 
intervjuv guide.  
 

NVivo8 2.   
 

är överens om att eutanasi 
processen är mycket påfrestande 
men att riktlinjerna hjälperna 
dem att hantera situationen.  
 

                         
Piers D R., Van 
den Eynde M., 
Steeman E., 
Vlerick P., Benoit 
D D. & Ven den 
Noorgate J N. 

2012 
 

 
End-of-life care of 
the geriatric patient 
and nurses’ moral 
distress 

 
Undersöka moralisk 
stress inom geriatriken, 
att se vilken patient 
relaterad situation som 
skapar mest moralisk 
stress samt försöka 
hitta faktorer som ökar 
risken för moralisk 
stress.   
 

 
Kvantitativ,  
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

 
Från 3 stycken sjukhus och 
20 vårdhem i Flanders, 
Belgien valdes 222 stycken 
sjuksköterskor verksamma 
inom geriatriken på vårdhem 
eller akut geriatrik avdelning 
ut till att delta i studien. 
 

 
Enkät formulär. 

 
SPSS 17.0 5,  
Fischers exa
ct test1,  
Chi-square 
test6 och 
ANOVA7.  
 

 
Sjuksköterskor i studien ansåg att 
de som skapade mest moralisk 
stress var oförsvarabara 
livsuppehållande åtgärder, att 
patienten skulle genomgå 
onödiga tester och behandlingar 
eller att arbeta med inkompetenta 
kollegor. Att bemöta eutanasi och 
ge ökad dos morfin som ev. 
förkortar liv ger minst ökad 
moralisk stress.  
 

 
Verpoort C., 
Gastmans C. & 
Dierckx de 
Casterlé B. 
 
2004 
 

 
Palliative care 
nurses’ views nurse 
on euthanasia 

 
Undersöka 
sjuksköterskor inom 
palliativa vårdens syn 
på eutanasi. 

 
Kvalitativ,  
explorativ 
tvärsnittsstudie.  
 

 
Sjuksköterskor från en 
palliativ vårdenhet, palliativt 
team och palliativt vårdhem 
blev tillfrågade efter 
godkännande av 
enhetschefer. De skulle tala 
nederländska, arbetat minst 
1år inom palliativ vård och 

 
Enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer.  

 
Latent 
analys 
metod med 
kategori och 
subkategori 
indelning. 

 
Sjuksköterskorna tyckte det var 
svårt att ta ställning till eutanasi 
för alla fall var så olika, det som 
påverkade åsikten var patientens 
lidande och möjligheterna till 
palliativvård. Deltagarna gjorde 
skillnad på fysiskt och psykiskt 
lidande och de kände sig mer 
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villiga att diskutera ämnet. 
Det blev 12 stycken 
deltagare varav en var man. 

hjälplösa vid psykiskt lidande, 
men det var mindre accepterad 
för en anledning till eutanasi. De 
palliativa sjuksköterskorna ansåg 
att deras arbetsplats inom den 
palliativa vården påverkande 
deras åsikt till eutanasi. 
 

 
1Fischer exact test: Mäter hur stor sannolikhet en viss konfiguration är. Uträknande av en nollhypotes som visar en exakt siffra istället för en ungefärlig. 
2QSR Nvivo 7, 8: Behandlar kvalitativ data genom organisering av icke numeriska data. 
3QSR NUD*IST N4: Behandlar kvalitativa data, som ovan. NUD*IST(Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing). 
4StatXact 6: Ett statistik program som beräknar p-värde, konfidensintervaller och oförutsedda icke parametriska metoder. 
5SPSS 12.0, 16.0 och 17.0: Statistik program som räknar ut olika variabler beroende på vad som efter forskas i studien. 
6Chi Square test: Undersöker samband mellan olika variabler. 
7ANOVA: Kan mäta skillnader och samband mellan två eller flera grupper 
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