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Sammanfattning 
Bakgrund: Eutanasi är idag synonymt med aktiv dödshjälp. En del obotligt sjuka 

patienter har en önskan om att avsluta sina liv. Syftet: Belysa obotligt sjuka patienters 

önskan om frivillig eutanasi. Metod: Allmän litteraturstudie. Sju artiklar granskades 

och analyserades. Resultat: Patienter vill inte leva ett plågsamt liv eller dö en plågsam 

död, patienter vill ha kontroll över sitt liv och känna sig delaktiga i beslut som rör deras 

liv och patienter vill känna livskvalité trots sin sjukdom eller behandling. Resultatet 

visar att smärta, förlorad kontroll och förlorad livskvalité var de stora orsakerna till att 

obotligt sjuka önskade eutanasi. Diskussion: För att förstå varför dessa patienter 

önskade eutanasi bör man gå till de underliggande orsakerna. Smärta som var främsta 

orsaken till önskan om dödshjälp bör framhävas då den ligger till grund för de andra 

fynden, livskvalité och kontroll över sitt liv. Slutsats: Att få obotligt sjuka patienter 

smärtfria och tillgodose deras individuella vårdbehov kan få deras önskan om eutanasi 

att ändras.  

 

Nyckelord: Autonomi, Eutanasi, Livskvalité, Obotlig sjukdom, Patient 

Smärta 
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Abstract 
Background: Euthanasia means help to die. Some terminally ill patients wish for 

euthanasia. Purpose: Illuminating terminally ill patients' desire for voluntary 

euthanasia. Method: A general literature study. Seven articles were reviewed and 

analyzed. Results: Patients do not want to live a painful life or die a painful death, 

patients want control over their lives and feel involved in decisions affecting their lives 

and the patients want to feel quality of life despite their illness or treatment. The result 

showed that pain, loss of control and lost quality of life were the major reasons for the 

terminally ill patients’ wish for euthanasia. Discussion: To understand why these 

patients wished for euthanasia there was a need to go to the root causes. Pain was the 

major cause of desire for euthanasia and needs to be illuminated as it was the basis for 

the two other discoveries, quality of life and control over the patients’ lives. 

Conclusion: To get terminally ill patients pain-free and meet their individual health 

needs can change their wish for euthanasia. 
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BAKGRUND 
Att få dö en god död betyder enligt Rietjens, Van der Heide, Onwuteaka-Philipsen, van 

der Maas, & van der Wal, (2006) att få möjlighet att säga farväl till sina närstående. Att 

få dö med värdighet visade sig vara viktigt, att inte vara en börda för närstående och 

personal. Att bevara autonomin var en stor del av svaren, då till exempel att få välja sin 

behandling, att få dö hemma och att få dö utan smärta. 

 

Eutanasi finns beskriven redan under antiken. Det var tillåtet att ta sitt liv, eller få hjälp med 

att dö, ”frihet att lämna livet” (Qvarnström, 1993). Detta gällde inte de läkare som svurit 

Hippokrates läkared. ”Jag skall aldrig ge någon dödlig medicin åt någon ens ifall han begär 

sådan, eller ens föreslå något sådant. Ej heller skall jag ge en kvinna fosterfördrivande medel. 

Jag skall leva mitt liv och utöva min läkekonst i renhet och fromhet” (Karolinska Institutet, 

2003). Detta visar på att det redan då fanns olika synsätt på eutanasi redan under antiken. När 

kristendomen spreds sig över världen ändrades sättet att tänka på döden. I andra moseboken 

finns de tio budorden beskrivna. Det femte budordet säger: ”Du skall icke dräpa”. Med detta 

blev det därför förbjudet att aktivt avsluta sitt eget eller en annan människas liv. Vid 

självmord blev man straffad genom att inte bli begraven på kyrkogården. De straffades som 

mördare av domstolen (Odén, 2005).  

 

Eutanasi betyder god död, där ”eu” betyder god och ”thanatos” betyder död. Det finns 

skillnader när det kommer till dödshjälp, det finns passiv och aktiv dödshjälp. Enligt 

Qvarnström (1993) delas eutanasi in i sex olika aspekter. Passiv dödshjälp är när en patient är 

under vård, men man avstår från livsförlängande åtgärder, såsom respirator och näringsdropp. 

Semipassiv eutanasi är då en läkare avstår att medicinskt behandla en patient som ligger i 

koma med till exempel vätska och näring. Semiaktiv eutanasi är då en läkare väljer att avsluta 

behandling med till exempel en respirator. Detta kan göras när en patient befinner sig i ett 

vegetativt tillstånd där det inte finns någon möjlighet för patienten att återfå medvetandet.  

Eutanasi med dubbel effekt kan vara när patient tilldelas narkotiska preparat såsom morfin för 

att lindra svår smärta. Suicidal eutanasi är när en patient tar sitt liv med hjälp av de mediciner 

en läkare föreskrivit, då i syfte att ta sitt eget liv. Ofrivillig aktiv eutanasi, icke-frivillig 

eutanasi och frivillig aktiv eutanasi, där ofrivillig aktiv eutanasi räknas som mord då detta är 

mot patienten vilja. Icke-frivillig aktiv eutanasi kallas ofta för barmhärtighetsmord.  
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Frivillig aktiv eutanasi är att en patient vädjar om att få hjälp med att avsluta sitt liv 

(Qvarnström, 1993).  

 

Det finns olika anledningar till att folk ser aktiv dödshjälp som den sista utvägen. En av de 

anledningarna kan vara att inte förlora kontrollen över sitt liv (Rietjens et. al 2006). Aktiv 

dödshjälp är inte lagligt i Sverige och inte heller i de flest andra länder. Det finns dock vissa 

undantag, i Nederländerna, Schweiz, Belgien samt delstaterna Washington och Oregon i USA 

är det tillåtet med aktiv dödshjälp. Oregon, USA där Death with dignity act (DWDA) har 

funnits sedan 1998. DWDA utför inte aktiv dödshjälp, läkarna där skriver ut dödliga doser av 

medicin som patienten själv får ta. Från 1998-2008 har totalt 401 personer avlidit genom 

dödlig dos medicin utskrivit av läkare. Den vanligaste underliggande sjukdomen hos 

patienterna var cancer. De tre största orsakerna till varför de valde att avsluta sina liv, förlorad 

autonomi, svårighet att delta i aktiviteter som gör livet värt att leva och förlorad värdighet. 

(Oregon Government, 2009). 

 

Stryhn (2007) beskriver autonomiprincipen som bygger på att patienter har rätt att ta egna 

beslut om sin vård och omvårdnad.  

En autonom handling förutsätter dels att patienten upplever friheten att välja, dels 

autenticitet, övervägande och reflektion. 

(Stryhn, 2007 s 76) 

Autonomiprincipen kompleteras med fyra andra etiska principer, respekt för 

självbestämmande, integritet, värdighet och det sårbara, där värdighet står för människans 

frihet, ansvar och moralen i hans/hennes handlingar. Sjukvårdspersonals respekt för 

patientens värdighet är viktig. Kommukationen mellan patient och vårdgivare handlar inte 

enbart bara om utbyte av information utan även om att vårdgivarna visar intresse för 

patientens vilja. Patienter uttrycket inte alltid sitt vårdbehov i ord, men med en bra respekt för 

patientens värdighet kan vårdgivare identifiera patientens vårdbehov (Stryhn, 2007). 

 

Enligt statistiska centralbyrån (2009) avled 91 449 personer i Sverige år 2008 där den 

vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns mycket statistik på vad 

befolkningen dör av och var de dör, men ingenting om hur de vill dö. Det finns inte många 

svenska studier som visar på var patienter står i frågan om aktiv eutanasi. Det är en svår etisk 
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fråga där inte bara friska personer ska tillfrågas, utan frågan ska egentligen ställas till de 

personer som lider av en obotlig sjukdom och är i livets slutskede. 

 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa obotligt sjuka patienters önskan om frivillig 

eutanasi.  

METOD 
 

Design 

Studien utformas som en allmän litteraturstudie, vilket innebär en granskning och 

sammanställning av tidigare forskning. (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling/Urval 

Med utgångspunkt från databaserna PUBMED och CINHAL, gjordes sökningar av artiklar 

vilka skulle svara till syftet. Databaserna PUBMED och CINAHL användes på grund av att 

de ansågs vara lämpliga till syftet (Friberg, 2006). Därefter analyserades valda artiklar för att 

sedan sammanställas i litteraturstudiens resultat. För att minimera antalet träffar och precisera 

sökningen användes booelsk söklogik. Manuell sökning gjordes i artiklarnas referenser, där 

litteratur från böcker, tidsskriftartiklar och annat material studerades (Friberg, 2006).  

 

Inklusionskriterierna var att de skulle vara vetenskapligt granskade, skrivna på engelska och 

att studierna skulle vara publicerade mellan år 2000-2010. Exklusionskriterierna var patienter 

i åldern 0-18 år exkluderas samt patienter utan underliggande fysisk sjukdom exkluderas.  

 

 För att svara på syftet användes följande sökord: Euthanasia, physician-assisted suicide, 

patients experience, end-of-life, terminal illness, palliative care och suffering. Se sökschema 

(Bilaga 1). Sökningarna gav sju artiklar vilka användes för resultatet.  
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Dataanalys 

En artikelanalys gjordes och insamlat material lästes av bägge författarna var för sig för att 

kunna hitta likheter och skillnader i de olika artiklarna. Artiklarna lästes sedan tillsammans i 

syfte att författarna hade samma uppfattning om de fynd som hittats (Friberg, 2006). Detta för 

att därefter kunna diskutera artiklarna och de likheter och skillnader som hittats. Artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2006) granskningsmall för kvalitativa studier, se bilaga 3. 

Utifrån artiklarnas information sammanställdes nyckelord för att sedan kategorisera de olika 

fenomenen bakom patienternas önskningar. Fenomenen skrevs om till tre underrubriker vilka 

var de mest relevanta för patienternas önskningar samt svarade bäst till studiens syfte. 

 

 

 

RESULTAT 
 

Patienter vill inte leva ett plågsamt liv eller dö en plågsam död 

Smärta var en av de främsta anledningarna till varför patienter önskade eutanasi Önskan hade 

inte bara med smärtan de kände nu utan även den smärta de trodde de kunde få, samt tidigare 

upplevelser av smärta vilket gav en rädsla samt ångest över vad som kunde komma 

(Johansen, Hölen, Kaasa, Loge, & Materstvedt, 2005). 

 

. . . it is the pain that I am most afraid of, because I 

don’t want to live with pain. My only hope is to have 

no pain 

(Johansen, et al 2005, sid 456) 

 

Vid flera undersökningar visades det att en bra smärtlindring minskade patienters önskan om 

eutanasi  (Georges, Onwuteaka-Philipsen, van der Wal, van der Heide, & van der Maas, 

2005)(Kelly, Burnett, Pelusi, Badger, Varghese, & Robertson, 2002) (Johansen, et al., 2005). 

Cancerpatienter ville enligt Johansen, Hölen, Kaasa, Loge, & Materstvedt (2005) inte avsluta 

sitt liv när deras smärta var under kontroll och när de kunde tänka klart.  
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”It is a little bit too early. My consciousness is not impaired yet, and I have no pain”. 

(Johansen, et al 2005, sid 456) 

 

För patienter med obotlig cancer visade sig att tidsaspekten spelade stor roll. Vid 

intagningstillfället på sjukhus är det stor prevalens till eutanasi, vilket kan bero på otillräcklig 

smärtlindring, hopplöshet och brist på livskvalité. Önskan om eutanasi visade sig komma 

innan eller i början av den palliativa vården. Senare önskan om eutanasi skedde vid långvarig 

behandling där symtomen från både sjukdom och mediciner blev outhärdlig (Filbet & Comby, 

2005). Patienters önskan angående eutanasi kunde även ändras från dag till dag då deras 

upplevelser av smärtan intensifierades eller att biverkningarna av medicinerna blev stora. 

Enligt Georges, et al (2005) betydde smärtan mycket i beslutet om eutanasi. I deras studie 

jämfördes två patientgrupper med liknande sjukdomar. Den första gruppen i vilken 

patienterna valde eutanasi var smärtan mer påtaglig än gruppen som avstod eutanasi.  

 

Patienter vill ha kontroll över sitt liv och känna sig delaktiga i beslut som 
rör deras liv. 

 

Det var viktigt för patienterna att få styra över sitt eget liv och att få chansen att kunna 

bestämma när det var nog med både smärtan och medicinerna. (Chapple, Ziebland, 

McPherson, & Herxheimer, 2006).  

 

I:I myself want to be in control as long as I can, I don’t 

want doctors and nurses controlling me (…) I’m on 

morphine, I get a lot of breakthrough pain, when I get to 

the pitch where I really can’t cope with anything any more, 

where my quality of life is totally gone, I will tell my 

husband I want a really good day out with the kids which 

is when he’ll know that when I go to bed that night I won’t 

wake up the next morning. 

I: Because you’re going to take control? 

R: Yes. 

(Chapple, et al, 2006, sid 707) 
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Beslut om eutanasi som rörde patienters liv ingick familj, vänner och vårdpersonal. Studier 

visade att de patienter som hade fått låg nivå av socialt stöd från omgivningen till exempel 

läkare vilka inte har tagit sig tid till patienten hade en större benägenhet att vilja avsluta sina 

liv (Kelly, Burnett, Pelusi, Badger, Varghese, & Robertson, 2002). Patienter som visste att de 

skulle dö inom en snart framtid och hade make/maka visste om att kostnaderna för 

behandlingen skulle bli stora önskade eutanasi i högre grad. 

 

”What is the point? You’re suffering unnecessarily and the cost is, you can end up with the 

cost, the costs are astronomical and there’s no point because there’s no end to it” 

(Chapple, el al, 2006, sid 709) 

 

Vetskapen om hur en obotlig sjukdom kunde tära på en familj kunde få en patient att uttrycka 

önskan om eutanasi. Patienten kände att de belastade familjen både fysiskt och psykiskt. 

Patienten kunde därför känna sig skyldig, värdelös och övergiven. Studien visade även tecken 

på förnekelse och avståndstagande från både patienter och deras familj och detta berodde på 

bristande kommunikation mellan dem. Bristen på kommunikation kunde få patienter att 

framföra önskan om eutanasi (Filbet & Comby, 2005). 

 

Patienter vill känna livskvalité trots sin sjukdom eller behandling. 

 

Trots att många patienter visste att de hade en obotlig sjukdom kunde de känna hopp inför 

framtiden.  

 

”I choose to believe that I will attend [my daughter’s confirmation]. I am clinging to this 

hope”. 

(Johansen, Hölen, Kaasa, Loge, & Materstvedt, 2005 sid 457) 

 

Hopp kunde även ge viljan att klara de svåra dagarna då symtomen var som värst. Hopp 

kunde vara enligt Johansen, et al (2005) ett nytt möte med läkaren, möjligheten att bli bättre 

eller en speciell händelse i livet till exempel dotterns konfirmation (a.a). Upplevelse av 

hopplöshet och känslan av att inte kunna leva ett meningsfullt liv var bidragande faktorer till 

att patienter valde eutanasi som den sista utvägen (Kuuppelomäki, 2000).  Studier visade att 
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patienter som kände sig som en börda för familj, vänner eller för sjukvårdspersonal också 

hade en benägenhet att vilja avsluta sina liv genom aktiv dödshjälp  (Chapple, et al 2006) 

(Kelly, Burnett, Pelusi, Badger, Varghese, & Robertson, 2002). Känslan över förlorad 

självbild, motorik samt hur sjukdomen påverkade relationer till andra var ett av problemen 

som patienterna kände. Livskvalité var även direkt kopplad till smärtan, vilket kunde 

förbättras med en bra smärtlindring. Att uppleva ohälsa, utmattning, förlora aptiten, smärta 

och illamående var fem stora orsaker som sänkte livskvalitén hos patienter. Enligt Georges, et 

al (2005) visade det att de patienter som dog av eutanasi hade större problem med dessa 

symtom. Nio av tio patienter som valde eutanasi upplevde ohälsa. Illamående visade sig 

inverkan på den patientgrupp som valde eutanasi. Hälften av den patientgrupp som uttryckte 

en önskan om eutanasi upplevde illamående jämfört med en tiodel av patientgruppen som 

avstod (Georges, et al, 2005). I studien som skrivits av Albert, et al, (2005) finns stora 

skillnader mellan de som uttryckte en vilja att avsluta sitt liv och de som inte kan tänka sig att 

avsluta sitt liv. Av de 53 patienter som ställde upp i studien hade tio stycken uttryckt en vilja 

om att dö. De 43 patienter som inte ville avsluta sina liv såg två tredjedelar av patienterna på 

framtiden med entusiasm. Enbart en åttondel av de patienter som ville avsluta sina liv såg på 

framtiden med entusiasm. Stora skillnader gick också att se när det gällde att ge upp, att det 

bara fanns obehag i framtiden och att de trodde att hade det bättre om de varit döda. 

Depression visade vara mer förekommande i gruppen som uttryckt sin vilja att dö (Albert, et 

al, 2005). 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid analysen av abstract på ett hundratal artiklar, stod det klart att de flesta artiklar inte 

svarade till studiens syfte eller var skrivna innan än år 2000 (Friberg, 2006). Tanken med 

tidsbegränsade artiklar var att få fram de senaste och mest relevanta artiklarna då den 

allmänna diskussionen om eutanasi har skiftat över tid, dock kan det ses som en svaghet då 

artiklar kan blivit förbisedda på grund av den tidsaspekt som valdes. Risken med att sortera 

efter abstract kan vara att vissa relevanta artiklar kan ha avvisats till följd av dess 
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knapphändiga information. Artiklar som inte hade patientens perspektiv i fokus eller inriktade 

sig på allmänhetens, läkarnas, sjuksköterskornas och övrig vårdpersonals åsikter uteslöts, 

vilket begränsade antalet artiklar avsevärt. De sju artiklar vilket resultatet är uppbyggd på 

hade både kvalitativ och kvantitativ ansats vilket gav en bred bild över hur de obotligt sjuka 

patienterna resonerade.  

 

Artiklarna hade även geografisk spridning. De var skrivna i Australien, USA, Norge, 

Storbritannien, Canada, Frankrike och Finland vilket gav en viss uppfattning om det fanns 

skillnader mellan ursprungen på patienterna. Trots en grundlig genomgång av databaserna, 

fanns det få studier som svarade till syftet. Författarna kunde ha utvecklat sökorden ytterligare 

för att hitta fler artiklar som svarade till syftet. De flesta artiklar som hittades riktade in sig på 

hur vårdpersonalen skulle förhålla sig och allmänhetens ståndpunkt i frågor om eutanasi. 

Detta gjorde att materialet som fanns att tillgå var mycket litet och därmed kan därmed ha 

påverkat resultatet. Manuell sökning gjordes, vilket inte ledde till vidare information om 

ämnet då källorna antingen var för gamla, det vill säga skrivna tidigare än år 2000, och/eller 

att de inte svarade till studiens syfte. För att få mer information om ämnet kunde biografier 

skrivna av personer som önskar eutanasi lästs. Vid analys av artiklarna som gav oss sökorden 

vilka är beskrivna i metoden kom vi fram till de tre underrubriker som var återkommande i 

alla studier som analyserats. 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att belysa obotligt sjuka patienters önskan om frivillig eutanasi. 

Genomgången av artiklarna gav tre fynd, vilka var smärta, kontroll och livskvalité.  

 

En gemensam nämnare i alla artiklar var smärta vilket var det första fyndet. Den smärtan som 

hade upplevts tidigare, den smärtan som patienterna upplevde just då kände och den smärtan 

som skulle komma visade sig vara av stor betydelse för de patienter som var med i studierna. 

Då smärtan var en stor del av den obotligt sjukes liv finns det behov av att förstå hur 

smärtproblematiken ser ut. Vissa personer kunde hantera smärta mycket bättre än andra vilket 

kan bero på vilken information personen har fått, hur delaktig personen var i sin vård och i 

vilket sinnestillstånd personen var i. Detta ställer höga krav på vårdpersonalens agerande och 

förmåga att se och lyssna till patientens signaler (Wilhemsson, 2001). Patienter med en 
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långvarig smärta började efterhand visa psykologiska förändringar, så som nedstämdhet, oro, 

ångest och depression, vilket kunde leda till mer smärta och större lidande för patienten 

(Boström, Sandh, Lundberg, & Fridlund, 2003). Smärtan hos patienter följdes ofta av ångest 

och oro, vilket kunde ha muskelspänning till följd. Muskelspänningarna påverkade i sin tur 

smärtreceptorerna som ökade patientens obehag. Följderna av denna onda cirkel blev en 

alltmer outhärdlig situation för patienten, både fysiskt och psykiskt (Linton, 2005). 

Information om och förståelse för situationen hos patienter har visat sig ha en positiv effekt på 

deras allmäntillstånd (Boström, et al 2003). Möjligheten att hantera sin smärta grundade sig 

till viss del i hur mycket patienten visste om sin sjukdom och vad denne kunde förvänta sig i 

framtiden. Oron och ångesten blev mer hanterbar då patienten hade möjligheten att acceptera 

sin situation. Varje patient har individuella smärtupplevelser därför tycker vi det är viktigt att 

vårdpersonal inte jämför patienter som har liknande sjukdomar.  Patienter lever säkert idag i 

tron att det inte kan bli smärtlindrade, men har vi verkligen gjort allt som går? Eftersom 

studierna visade att större lidande gav större önskan om eutanasi, bör vi som vårdpersonal 

försöka minska lidandet oavsett om det är psykiskt eller fysiskt. 

 

Patienters önskan om kontroll och delaktighet i vården var det andra framträdande fyndet i 

resultatet. När människor blir inlagda på sjukhus tas en del av deras autonomi ifrån dem. De 

rutiner som finns på sjukhuset måste följas och kanske inte alls överensstämmer med de 

rutiner man hade hemma i sitt eget hushåll. De patienter som vår studie innefattar var på 

sjukhus den sista tiden och fick palliativ vård. Det är då viktigt att de får känna sig delaktiga i 

de beslut som rör deras liv. Det kan vara beslut om medicinering, matvanor eller sömnvanor. 

Önskan om eutanasi var stor hos de patienter som kände sig överkörda av vårdpersonal, och 

hade dåligt socialt stöd, men den var även stor hos patienter som kände att det var en börda 

för sin anhöriga och vårdpersonal. Patienterna ville ta ett beslut om eutanasi innan hon/han 

kände en förlust av kontrollen över deras liv. Detta kunde vara för medicinen som stillade 

smärtan gjorde att de inte kunde tänka klart eller när sjukdomförloppet begränsade patientens 

handlingsförmåga till den grad att patienten inte kunde uttrycka sig på ett adekvat sätt. Vissa 

patienter såg det som det sista de kunde ta kontroll över, sin egen död. Vi anser att fler 

resurser borde läggas på vårdarbeten som patienter själv klarar av, därmed får patienten mer 

kontroll över sitt liv. Detta kan till exempel vara sköta sin hygien själv, hjälpa till vid olika 
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sjukvårdtekniska åtgärder såsom rengöring av sår kan patienter agera hantlangare eller en 

enkel sak som att klä på sig själv. Hjälp till självhjälp främjar inte patienter på något sätt. 

 

Upplevelsen av livskvalité var enligt studierna beroende på hur patienten mådde dag för dag. 

Dagar då smärtlindringen fungerade bra, maten smakade gott, orken fanns, illamåendet var 

borta och den generella känslan av att må dåligt inte fanns kunde livskvalitén vara hög. Dagar 

då smärtan var olidlig, maten inte gick att äta, känslan av utmattning och att patienterna kände 

sig allmänt dåliga, kom känslan av hopplöshet. Stryhn (2007) skriver att respekten för 

självbestämmande utvecklas harmoniskt utifrån de förhoppningar och önskningar patienter 

har, då patienter gör de val som utgår från deras värderingar. Vi anser att när vårdpersonalen 

ställs inför etiska dilemman så ska dessa etiska principer ses som en vägledning. 

Vårdpersonalens professionella ansvar ska vägas mot patientens autonomi. Detta betyder i 

många fall att deras vilja inte går genom för vårdpersonalen har ett ansvar inför yrkesrollen. 

 

För att få patienterna till att må bättre under sjukhusvistelsen anser vi att vårdpersonalen kan 

underlätta och stödja på olika sätt. Allt som går bör anpassas efter patientens egen vilja, då 

detta höjer patientens livskvalité. Sjuksköterskor och läkare bör inte vara främmande för att 

koppla in annan vårdpersonal. Det finns dietister som kan hjälpa till med mat eller hjälpmedel 

som främjar orken, minskar illamående och förbättrar aptiten. Psykologer och terapeuter kan 

förbättra den mentala hälsan och vara ett stort stöd i dessa situationer för både patienter och 

anhöriga. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan lindra smärta vid förflyttningar och erbjuda 

träning för att få bättre ork. Sjukhus har oftast präster som kan agera medmänniskor och vara 

ett socialt stöd till de patienter som behöver det. Taktil massage blir mer och mer utbrett i 

svensk sjukvård. Eftersom taktil massage utsöndrar oxytocin, blir patienterna både 

smärtstillande och muskelspänningar släpper (Beck & Tastesen, 2005). Sjuksköterskor bör 

använda de instrument som finns tillgängliga för att uppskatta smärta, nutritionsproblem eller 

att förebygga trycksår. Dock bör de inte användas som enda hjälpmedel för bedömning av 

smärta eftersom de inte ger en fullgod bild av patientens smärtproblematik.  
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Slutsats 
 

Nu 2010 har Sveriges syn på lagen ändrats vid fall då patienter önskar avsluta 

livsuppehållande åtgärder (Socialstyrelsen, 2010). Förr var det inte lagligt att ge lugnande 

eller smärtstillande medicin när till exempel en respirator skulle stängas av. Även om eutanasi 

skulle bli tillåten i Sverige är det viktigt att tänka på att få patienter smärtstillade, då det kan 

ändra deras val. Vi tror att i många fall vågar patienter inte riktigt uttrycka sin smärta när de 

är på sjukhus, särskilt äldre patienter.  Patienter ska även få känna livskvalité vilket 

vårdpersonalen kan bidra med. Vi tycker att vårdpersonalen bör vara mer flexibla när det 

gäller frukost, middag och sömnrutiner, eftersom alla människor har olika behov. Vi måste 

hela tiden försöka främja patienters autonomi då det är bevisat i många studier att det höjer 

patienters livskvalité. När patienter har bestämt sig för att avsluta sina liv, ska då inte 

vårdpersonalen hjälpa till? Vårdpersonalen har en skyldighet att hjälpa patienter, oavsett 

bakgrund, kön eller värderingar. Tankarna hos författarna vandrar mellan den absoluta 

autonomin och godhetsprincipen. Dock tror vi att ett beslut om att dö inte tas under en vecka 

eller till och med en månad, detta är en process som patienter tar sig tid tänka genom. Om det 

ska komma till en legalisering bör den palliativa vården ses över, utvärderas och förbättras så 

att varje patient får den behandling de behöver. Det finns behov av svenska studier kring de 

aspekter vilka berör eutanasi, det vill säga patienters fysiska och psykiska symtom då de får 

palliativ vård samt vilka värderingar och ställningstagande omgivningen har då patienter 

uttrycker önskan om att få dö. 
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Albert, S M, 

Rabkin, J G, 

Del Bene, M 

L, Tider, T, 

O'Sullivan, 

I, Rowland, 

L P, 

Mitsumoto, 

H 

 

2005 

USA 

Wish to die in 

end-stage ALS 

Undersöka i 

beskrivande 

studier, döende 

patienter sista 

månader, för 

att förstå deras 

önskan om att 

dö.  

Patienter med ALS som 

hade mindre än sex 

månader kvar att leva. 

Engelskpratande 

patienter. Max tre 

timmars körtid till varje 

patient. Inga dementa 

patienter eller inga 

patienter i respirator.  

Intervjustudie. 

Intervjuer med både patienter 

och vårdgivare. Patienterna och 

vårdgivare fick skriva på att de 

gick med på att vara med i 

studien. De som ingick i studien 

blev garanterade anonymitet.  

Resultatet visade att det fanns 

skillnader mellan de som 

önskade att avsluta sina liv och 

de som inte ville avsluta sina liv. 

Skillnader kunde ses i 

depression, patienter som inte 

var troende och patienter som 

kände hopplöshet. Hos de 

patienter som upplevde dessa var 

risken större att vilja avsluta sina 

liv.  

  

Bra studie. Lätt att 

tolka resultatet. Syftet 

med studien var lätt 

att förstå. Metoden 

dåligt beskriven. 

MEDEL 

Chapple, A, 

Ziebland, S,  

McPherson, 

A, 

Herxheimer, 

A 

2006 

Storbritanni

en 

What people 

close to death 

say about 

euthanasia and 

assisted 

suicide: a 

qualitative 

study 

Att undersöka 

upplevelser 

hos personer 

med en obotlig 

sjukdom för att 

få patienternas 

perspektiv av 

eutanasi och 

assisterat 

självmord. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 18 

deltagare med där alla 

hade en underliggande 

obotlig sjukdom. Alla 

boende i Storbritannien. 

Etiskt granskad. 

Författarna försökte få 

så mycket bredd bland 

de patienter när de kom 

till ålder, kön och 

etnicitet.  

 

Kvalitativ intervjustudie. 

Intervjuerna spelades in på band 

och skrevs sedan ner och lästes 

av två personer och analyserade 

med hjälp av QSR N5.  

Resultatet visade att många av 

de intervjuade ställde sig 

positiva till eutanasi. Vissa hade 

flera skäl till att avsluta sina liv 

med läkares hjälp och de stora 

faktorerna var smärta, rädsla för 

smärta, rädsla för att förlora 

kontrollen över sitt liv, bli en 

börda för samhället och 

anhöriga.     

 

Mycket bra studie. 

Bra metod som var 

lätt att förstå. 

Resultaten var lätta 

att tolka.  HÖG 



 

 

Filbet, M; 

Comby, MC 

 

2005 

Frankrike 

The demand 

for euthanasia 

in palliative 

care units: a 

prospective 

study in seven 

units of the 

'Rhônes Alpes' 

region 

Att beskriva 

och analysera 

de 

förfrågningar 

om eutanasi 

och 

anledningar till 

detta och följa 

upp 

utvecklingen 

efter att 

patienterna 

blivit inlagda 

på palliative 

vårdavdelning. 

Fem palliativa 

vårdenheter 

undersöktes i Frankrike.  

Patienter och familjer 

som sökte vård mellan 

1 januari till den 30 juni 

1999 och 611 var 

lämpliga för studien. 

Patienter och 

närstående skulle 

uttrycka en önskan om 

eutanasi.  

Kvantitativ studie med 

frågeformulär med sex sidor 

bestående av fyra delar delades 

ut.  

Resultatet visade att enbart 13 av 

de 611 patienter och anhöriga 

som undersöktes i studien 

uttryckte en önskan om eutanasi. 

Detta på grund av fysiska 

förändringar, sociala skäl, 

existentiellt lidande och smärta.  

Syftet var väl 

beskrivet. Metoden 

var svår att förstå. 

Resultaten var lätta 

att förstå. LÅG 

Georges, 

Jean-

Jacques; 

Onwuteaka-

Philipsen, 

Bregje D; 

van der Wal, 

Gerrit; van 

der Heide, 

Anges; van 

der Maas, 

Paul J 

 

2005 

Nederländer

na 

 

 

 

Differences 

between 

terminally ill 

cancer patients 

who died after 

euthanasia had 

been 

performed and 

terminally ill 

cancer patients 

who did not 

request 

euthanasia 

Jämföra 

obotligt sjuka 

cancerpatienter

s önskan om 

eutanasi. De 

som valde 

eutanasi och 

de som valde 

att leva.  

Slumpmässigt 

stratifierat urval av 

läkare som 

behandlar/behandlat 

cancerpatienter vilka 

uppfyller kriterierna för 

studiens syfte, de vill 

säga, minst en vecka 

kvar att leva och max 

tre månader kvar att 

leva. Läkarna 

intervjuades angående 

patienterna.  

Strukturerad intervjustudie som 

utfördes av erfarna läkare. 

Intervjuerna var fokuserade på 

erfarenheter och attityder 

gällande beslut om vård i livet 

slutskede.  

Resultatet visade att upplevelse 

av ohälsa, utmattning, 

aptitförlust och smärta var de 

främsta orsakerna till att 

patienter önskat eutanasi.  

Syftet var väl 

beskrivet. Urvalet 

och metoden var 

svåra att förstå då de 

ändrats under 

studiens 

genomförande. 

Resultaten var lätta 

att förstå och var väl 

beskrivna. HÖG 



 

 

Johansen, 

Sissel; 

Hölen, 

Jacob Chr; 

Kaasa, 

Stein; Loge, 

Jon Håvard; 

Materstvedt, 

Lars Johan 

 

2005 

Norge 

Attitudes 

towards, and 

wishes for, 

euthansia in 

anvanced 

cancer patients 

at a palliative 

medicine unit 

Att beskriva 

och utforska 

attityder och 

önskan för 

eutanasi hos 

cancerpatienter 

i livets 

slutskede. 

18 cancerpatienter med 

en förväntad livslängd 

på mindre än nio 

månader deltog i 

studien. Alla 

patienterna kom från en 

palliativ vårdavdelning. 

Semi-strukurerad intervjustudie 

som utfördes av en speciellt 

tränad forskande 

sjuksköterska.Allt material 

spelades in på band. Det 

insamlade materialet 

analyserades med grounded 

theorymetod.  

Resultatet visade att rädsla för 

smärta, både nu och framtida 

smärta, oro bristande livskvalité, 

oro över att känna hopplöshet. 

Bra studie där syftet 

var väl beskrivet. 

Metoden var utförlig 

och lätt att förstå. 

HÖG 

Kelly, B; 

Burnett, P; 

Pelusi, D; 

Badger, S; 

Varghese, F; 

Robertson, 

M 

 

2002 

Australien 

Terminally ill 

cancer 

patients' wish 

to hasten death 

Att undersöka 

faktorer som 

associerade 

med önskan att 

få hjälp till en 

snabbare död 

bland obotligt 

sjuka 

cancerpatienter

. 

72 patienter ingick i 

studien där 37 var 

kvinnor och 35 var 

män. Alla låg på en 

hospiceavdelning 

mellan 1998-2000.  

Semi-strukturerad intervjustudie 

vilka bandades och 

transkriberades. De patienter 

vilka uttryckte önskan om hjälp 

att dö blev tillfrågade att fullfölja 

intervjun.  

Resultatet visade patienter med 

lågt stöd av familj, vänner och 

vårdpersonal hade större 

benägenhet att vilja avsluta sina 

liv. Tidigare negativa 

erfarenheter av vård hade 

betydelse i patienters beslut 

angående eutanasi.   

Syftet väl beskrivet. 

Metoden bra och 

välskriven. HÖG 

Kuuppelomä

ki, M 

 

2000 

Finland 

Attitudes of 

cancer 

patients, their 

family 

members and 

health 

professionals 

toward active 

euthanasia 

Att beskriva 

vilka attityder 

obotligt sjuka 

cancer 

patienter, deras 

familj och 

vårdpersonal 

har angående 

eutanasi. 

32 patienter med 

obotlig cancer, 13 

närstående, 13 

sjuksköterskor och 13 

läkare från två sjukhus 

och fyra vårdhem 

deltog i studien 

En kvalitativ semi-strukturerad  

intervjustudie. Intervjuerna 

spelades in på band och 

materialet transkriberades och 

analyserades 

Upplevelse av hopplöshet och 

känsla av att inte kunna leva ett 

meningsfullt liv var faktorer som 

bidrog till önskan om eutanasi.  

Väl beskrivet syfte. 

Metod var bra. 

MEDEL 

 



 

 

Bilaga 3 
Granskningssmall 
 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 

Hur analyserades data? 

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

Vad visar resultatet? 

Hur har författarna tolkat studien resultat? 

Hur argumenterar författarna? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

(Friberg, 2006) 

 


