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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Eutanasi som betyder att aktivt hjälpa en patient att dö. Begreppet delas in i fyra 
sorters definitioner av dödshjälp. Läkarassisterad dödshjälp där patienten själv eller med 
läkarens hjälp, inta en dödlig dos läkemedel med avsikten att avsluta livet. Passiv dödshjälp 
menar att läkaren avbryter vidare eller pågående livsuppehållande behandling. 
Terminal sedering är en behandling som syftar på att läkaren söver patienten fram tills 
dödstillfället. Palliativ sedering som syftar på lindring av smärta och symtom sista tiden och 
som resulterar i ett förkortat liv. Ämnet har en direkt påverkan inom den palliativa 
omvårdnaden, då det är den typen av patienter som begär eutanasi som behandling. 
Sjuksköterskans koppling sker via den personcentrerade omvårdnaden till dessa patienter och 
anhöriga, då begäran oftast når sjuksköterskorna först i och med deras patientnära arbete. 
Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som har samband med sjuksköterskans attityd till 
eutanasi vid palliativ omvårdnad. 
Metod: Integrerad litteraturstudie där data från både kvantitativt och kvalitativt material 
redovisas med en innehållsanalys som inspirerats från Graneheim och Lundman. 
Resultat: Resultatet påvisade bland annat att faktorerna som religion, lagar, arbetserfarenhet 
och ålder har samband med sjuksköterskans attityd till eutanasi. Både negativa samt positiva 
attityder hittas, med egna tillhörande faktorer. 
Slutsats: Resultatet visade både positiva och negativa faktorer som hade samband med 
sjuksköterskans attityd till eutanasi. Faktorerna har en betydelse för sjuksköterskans 
personcentrerade omvårdnad vid eutanasi inom den palliativa omvårdnaden. 
 
Nyckelord: Attityd, Dödshjälp, Eutanasi, Palliativ omvårdnad, Sjuksköterska  
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Inledning 

Sjuksköterskeprofessionen ställs inför svåra etiska frågeställningar och vad som anses etiskt 

korrekt när det kommer till att påskynda en patients död även kallat eutanasi (Berghs, 

Dierckx & Gastmans, 2005). Enligt Raphael, Waterworth och Gott (2014) har sjuksköterskan 

en betydelsefull roll inom den palliativa omvårdnaden, och antalet möten med patienter som 

har en önskan om eutanasi vid livets slutskede har ökat. Eftersom sjuksköterskor har en aktiv 

roll inom den palliativa omvårdnaden, kommer de med stor sannolikhet att behöva hantera ett 

ärende gällande eutanasi i sin yrkesutövning.  

 

Med laglig eutanasi följer en väldigt stark debatt med argument som att legaliseringen kan 

leda till missbruk av eutanasi och hur behandlingen ses som oetisk (Berghs, Dierckx de 

Casterle & Gastmans, 2005). Andra åsikter är bland annat argument och statistik som visar på 

att legaliseringen i till exempel Belgien inte har ökat behovet av eutanasi, utan dödsantalet 

ligger procentuellt på samma värde (Francke, Albers, Bilsen, De Veer & Onwuteaka-

Philipsen, 2015). Enligt en belgisk studie skall eutanasi inte användas som ett substitut för 

palliativ omvårdnad, utan snarare ett komplement till de patienter som är drabbade av en svår 

sjukdom med outhärdliga symtom (Van den Block et al., 2010).  

 

Enligt Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & Laitila, (2017) har sjuksköterskorna en stor 

roll i eutanasi och därför är det viktigt att undersöka faktorer som har ett samband med 

sjuksköterskans attityd gentemot eutanasi. Framförallt då sjuksköterskorna spenderar mest tid 

med patienterna och som oftast tar emot deras önskemål angående eutanasi. Att medverka vid 

eutanasi kan även lämna emotionella avtryck på sjuksköterskan vilket kan vara en bidragande 

faktor till sjuksköterskans attityd (ibid.).  

 

Problematiken kan ses till sjuksköterskans personcentrerade omvårdnad där sjuksköterskan 

möter patienter som inte önskar leva längre och upplever en yrkesmässig maktlöshet i att 

bistå hjälp. Behovet finns då att öka kunskapen om eutanasi och hur olika faktorer kan 

påverka sjuksköterskans attityd till ämnet och arbetet kring eutanasi i den palliativa 

omvårdnaden. Sjuksköterskor på alla vårdinstanser inom hälso- och sjukvården kan möta 

patienter med en önskan att avsluta sitt liv och kan därför behöva kunskap om ämnet. 
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Bakgrund 

Eutanasi 

Westrin och Nilstun (2005) menar på att det finns fyra sorters definitioner av dödshjälp där 

ordet eutanasi är ett samlingsbegrepp, tre begrepp går under aktiv dödshjälp och en under 

passiv dödshjälp. Läkarassisterad dödshjälp är en term där patienten på egen begäran får 

utskrivet en dödlig dos läkemedel. Patienten får sedan antingen själv eller med läkarens hjälp, 

inta läkemedlet med avsikten att få ett tidigare avslut på livet. Terminal sedering är en 

behandling som syftar på att läkaren söver patienten fram tills dödstillfället och kategoriseras 

till aktiv dödshjälp. Det sista begreppet som tillhör aktiv dödshjälp är palliativ sedering vilket 

syftar på lindring av smärta och symtom sista tiden och som resulterar i ett förkortat liv. 

Formuleringen passiv dödshjälp har innebörden att läkaren sätter ut vidare eller pågående 

livsuppehållande behandling. Denna handling utförs för att minska lidandet, men har en 

påskyndande effekt mot döden (ibid.).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har som mål att stärka patientens autonomi, men 

patienter har inte rätt till att begära behandlingar. Patienten har inte heller rätt att avsluta sitt 

eget liv (ibid.). Teoretiskt sett är den moderna vården tillräckligt avancerad för att en utmärkt 

palliativ omvårdnad ska kunna ges, dock kan eutanasi vara den lindrigaste formen av 

behandling när livet inte längre är målet med behandlingen utan enbart att lindra lidandet 

(Van der Heide et al., 2003).  

Palliativ omvårdnad 

Palliativ omvårdnad som begrepp innebär att ”lindra” och som beskrivs som en helhetsvård 

utav patienter och dess närstående fram till livets slutskede. WHO definierar palliativ 

omvårdnad till: "intends neither to hasten or postpone death" (WHO, 2002 s.84). Målet med 

palliativ omvårdnad är att minska patientens lidande både fysiskt som psykiskt, vilket ökar 

patientens livskvalité. Ett av det vanligaste behandlingsbehovet är att lindra den smärta som 

patienten upplever vid livets slutskede (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). Enligt De 

Veer, Francke och Poortvliet (2008) ses kopplingen mellan sjuksköterskan, de palliativa 

patienterna och eutanasi med dess faktorer till sjuksköterskans attityd genom 

relationsskapandet och den personcentrerade omvårdnaden. Genom detta skapas en god 

kontakt till patienten och anhöriga vilket främjar en god vård och ger sjuksköterskan en viktig 
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insikt i patientens liv. Genom denna kontakt blir sjuksköterskan en del av beslutstagandet till 

eutanasin då förståelsen och orsaken/orsakerna till frågan kan tydliggöras. Relationen kan ses 

som ett samband mellan sjuksköterskan, anhöriga och patienten blir essentiell där anhöriga är 

en stor del av hela beslutsprocessen och sjuksköterskans roll kan uttryckas genom att 

involvera och stötta de anhöriga inför den kommande eutanasin (ibid.). Samtidigt med en 

nära patientrelation får sjuksköterskan en djupare förståelse för patientens lidande och till 

varför en önskan av eutanasi kan förekomma. Patienternas önskan om eutanasi når oftast 

sjuksköterskan först (Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & Laitila, 2017). Detta lägger en 

stor börda på sjuksköterskans axlar då den etiska aspekten och professionens attityd till 

eutanasi kan framgå (ICN, 2011). Mötet med dessa patienter och önskemål kräver därför 

sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och professionella bemötande för att klara av den 

stundande situationen (Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & Laitila, 2017).  

 

Van den Block et al. (2010) beskriver eutanasi inom den palliativa omvårdnaden till ett 

omdebatterat ämne även i länder där det är lagligt. Det finns åsikter som menar att 

förkortandet av en persons liv är oacceptabelt, till andra som menar att eutanasi helt enkelt är 

en sidoeffekt av den palliativa behandlingen. Argumenten mot behandling med eutanasi ses 

även till administreringen av en dödlig dos läkemedel samt faktorn av den etiska aspekten att 

avsluta en människas liv. Handlingen anses även vara kopplad direkt till kvalitén av den 

palliativa omvårdanden och ses som negativt inom den palliativa omvårdnaden (ibid.).  

Eutanasi inom palliativ omvårdnad 

I delar av världen får palliativa patienter ofta behandling med någon form av livslängdseffekt, 

alltså att korta ner deras förväntade levnadstid. Vilket innebär att patienterna behandlas med 

eutanasi utan deras egen begäran. Patienter som behandlas i hemmet får oftare sina symtom 

lindrade med behandling som har effekt på deras livslängd (Van den Block et al. 2010).  

 

Wright et. al (2017) beskriver omvårdnaden av patienter med önskan att dö till ett faktum 

sjuksköterskor kan möta och arbeta med, vilket innebär ett ökat ansvarstagande. 

Sjuksköterskan kan komma patienter och anhöriga nära vilket ökar chansen att förstå deras 

beslutsfattande gällande döden. Med det emotionella bandet som skapas mellan 

sjuksköterskan och patienten, blir det sjuksköterskan som kan komma att behöva 

uppmärksamma vad patienten säger. Även om patienten uttryckte önskan att dö, kan detta 

vara menat som en metod för att få en vidare konversation eller ett rop på hjälp. Detta ställer 
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krav på sjuksköterskan att ytterligare fördjupa sin patientrelation. Vidare menar Wright et. al 

(2017) att sjuksköterskan ska vara närvarande på en djupare nivå och mer likt det stöd 

patienten får via en terapeut. En faktor som påverkar sjuksköterskan kan vara svårigheter med 

att vara närvarande i nuet med patienten, då sjuksköterskeyrket styrs av tid och det inte alltid 

går att göra alla patienter nöjda när det kommer till att stötta just den patienten varje dag 

(ibid.). Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa omvårdnaden och då speciellt i 

omhändertagandet av patienten. Sjuksköterskan kan på flera sätt påverka patientens samt 

anhörigas liv tack vare den nära patientkontakten och personcentrerade omvårdnaden vid 

livets slutskede (Raphael, Waterworth & Gott, 2014). 

Personcentrerad omvårdnad  

McCance och McCormack (2015) förklarar begreppet personcentrerad omvårdnad som ett 

resultat av tidigare omvårdnadsteorier och modeller. Detta skapade sedan en struktur för hur 

sjuksköterskeprofessionen kommer att utforma sitt arbete. Svensk sjuksköterskeförening 

(SSF) definierar personcentrerad omvårdnad enligt följande: 

 

Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela 
personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska 
behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Personcentrerad vård innebär att 
respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, 
samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad 
hälsa betyder för just denna enskilda person. En personcentrerad vård innebär också 
att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella 

perspektivet. (Svensk sjuksköterskeförening, 2016 S.1.) 
 

Enligt Raphael, Waterworth & Gott (2014) är sjuksköterskan ett viktigt instrument för att 

kunna implementera personcentrerad omvårdnad för patienter, framförallt för det patienter 

som hamnar i den palliativa kategorin. Sjuksköterskan är den vårdprofession som spenderar 

mest tid med patienten och som kan förstå varje patients enskilda besvär eller lidande (ibid.). 

Med sjuksköterskans relation till patienten och dess känslor är det ofta att patientens 

önskemål om eutanasi hörs hos sjuksköterskan först (Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & 

Laitila, 2017). Detta bidrar till ett ännu större behov av personcentrerad omvårdnad, och 

sjuksköterskorna behöver lägga tid till patienten och förhoppningsvis få en djupare kontakt. 

Patienten kan vara i ett väldigt starkt behov av just den typen av relation, som enbart är 

möjlig genom personcentrerad omvårdnad. Med en djupare relation kan sjuksköterskan få 
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insikt i vad som är viktigt för patienten, och bidrar till en ökad förståelse kring fenomenet, att 

vilja dö. Förståelsen av patienten och dess önskan ger en inblick i patientens beslut till att 

vilja avsluta behandlingen och därmed lidandet (Wright, Chirchikova, Daniel, Bitzas, Elmore 

& Fortin, 2017).  

 

Attityder till eutanasi 

Tornstam (2005) menar att attityder handlar om hur saker och ting ses på samhällsnivå och 

hur det skapar en förutfattad mening angående ett fenomen. De förutfattade meningarna kan 

bidra till konsekvenser på individnivå, men för att förstå attityd som ett begrepp kan det delas 

upp i tre faktorer som påverkar attityden till eutanasi: kunskapsmoment, känsloaspekt och 

handlingskomponent. Kunskapsmomentet menar till att exempelvis sjuksköterskan kan ha en 

föreställning eller vanföreställning om eutanasi. Känsloaspekten syftar helt enkelt till att 

individen har antingen negativa eller positiva mot fenomenet, och handlingskomponenten 

syftar till hur hanteringen av situationen när fenomenet som individen har en attityd mot 

konfronterar en (ibid.). Enligt (Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & Laitila, 2017) kan 

sjuksköterskors attityd associeras med många faktorer vid eutanasi, exempelvis om 

behandlingen är lagligt i landet kan det påverka attityden till att bli mer positiv. 

Sjuksköterskor kan även känna en stark empati för den lidande patienten, vilket kan påverka 

deras attityd. Även etiska riktlinjer kan ha ett samband med sjuksköterskans attityd inom 

omvårdnadsarbetet, exempelvis att vården ska värna om liv och skydda patienten (ibid.).  

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som har samband med sjuksköterskans attityd till eutanasi vid 

palliativ omvårdnad. 

Metod 

Design 

Studien är utformat efter en integrerad litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, 

utformade med olika metoder och ansatser. Integrerade litteraturstudier syftar till att erfara 

och utvärdera tillgänglig forskning inom valt problemområde då detta anses kunna ge 
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mervärde till resultatet (Polit & Beck 2016). Då både kvalitativ och kvantitativ forskning 

ansågs vara relevant till syftet genom att bidra med olika perspektiv på den aktuella 

frågeställningen har båda behandlats (Whittemore & Knafl 2005; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011).  

 

Urval och datainsamling 

Vetenskapliga artiklar valdes ut för att passa in och svara på syftet. Urvalet identifierades 

utifrån vilken population som var i fokus. Detta gjordes genom att utforma 

Inklusionskriterierna (Kristensson, 2016). Inklusionskriterierna i studien var vetenskapliga 

artiklar som är peer review (granskade). Artiklarna skulle även vara publicerade mellan år 

1997–2017 och handla om sjuksköterskor attityd till eutanasi, palliativ vård och eutanasi. 

Äldre artiklar användes för att generera en tillräcklig mängd data från olika länder vilket kan 

frambringa ett mer nyanserat och resultat. De artiklar som inkluderades var vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats och svarade på litteraturstudiens syfte. 

Exklusionkriterier var artiklar på andra språk än engelska, svenska och artiklar som handlar 

om patienters attityd.  

 

Sökningarna skedde via Cinahl Complete och PubMed där ordet "euthanasia" har sökts med 

Cinahl heading respektive Mesh i PubMed (se tabell 1 och tabell 2). Urvalet av vetenskapliga 

artiklar genomfördes i flertalet steg där första gallringen i litteraturstudien gjordes genom att 

träffarna från sökningarna läses på titelnivå sedan kontrolleras relevans i abstrakten gentemot 

syftet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet för en slutlig gallring (Kristensson, 2016). 

Sökningarna har gjorts enligt redovisade steg av båda författarna i enskild sökdatabas.  

 

Sökningar gav sammanlagt 26+173 (totalt 199) sökträffar ur de två databaserna. I urval ett 

(1) skedde genom att först granska artiklarna på titelnivå, där titel lästes och liknades med 

syftes för denna studie. Detta urval resulterade i en reducering av 10+162 artiklar (totalt 172). 

I urval två (2) baserades på relevansen av artiklarnas abstract, de artiklarna som beskrev 

annat än sjuksköterskans inställning mot eutanasi och istället nämnde enbart läkare eller 

befolkningens inställningar mot eutanasi valdes bort. Återstående artiklar efter urval två var 

20. I urval tre (3) lästes de 20 artiklarna noggrant i hel text med fokus på artiklarnas resultat. 

Vid läsningen av de 20 artiklarna exkluderades ytterligare 7 artiklar.  
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Utöver de systematiska sökningar gjordes även fritextsökning i PubMed som utfördes genom 

en liknande urvalsprocess som tidigare sökningar. Fritextsökningarna utfördes genom 

studierna som gjordes ursprungligen där andra studier rekommenderades. Där urval ett (1) 

resulterade i 8 artiklar. Efter urval två (2) fanns 5 artiklar kvar som var relevanta i ämnet, och 

efter urval tre (3) med läsningen av fulltext återstod 3 artiklar. Totalt efter urvalsprocessen 

återstod 16 artiklar som granskades. 

 

Tabell 1. Sökning via Cinahl Complete 

Sökordskombinationer 
Cinahl Complete 
 

Sökdatum  Antal 
träffar 

Lästa abstrakt Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

(MM "Euthanasia") 27/2–18 1298    

Attitudes towards 27/2–18 19 850    

Nurses or Nurse 27/2–18 232 243    

      

S1 AND S2 AND S3 27/2–18 26 16 13 10 

Fritextsökning  0 0 0 0 

 

Filtreringen gjordes med artiklar på engelska och svenska, mellan 1997–2017, Peer review samt Cinahl heading 
sökning med ordet ”Euthanasia”. 
 
Tabell 2. Sökning via PubMed 

Sökordskombinationer 

PubMed 

Sökdatum  Antal 

träffar 

Lästa abstrakt Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Euthanasia S1 27/2–18 6463    

Nurs* S2 27/2–18 498 689    

Palliative care S3 27/2–18 51 658    

      

S1 AND S2 AND S3 27/2–18 173 11 7 3 

Fritextsökning 27/2–18 8 8 5 3 

 

Filtreringen gjordes med artiklar på engelska och svenska, mellan 1997–2017, Peer review samt Mesh termen 
”Euthanasia”. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de 16 vetenskapliga artiklarna skedde genom att använda 

granskningsmallar från CASP (Critical Appraisal Skills Programme) och SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning (se bilaga 3 och bilaga 4). Dessa protokoll används för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ metod. Granskningsmallarna 

som användes var CASP, Cohort Study Checklist och mall för kvalitetsbedömning av studie 

med kvalitativ (SBU) metod enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Då studiedesignen 

kan bearbeta både kvalitativa och kvantitativa data har en granskningsmall för varje sorts 

använts, mallarna är inte är modifierade (ibid.). De kvalitativa artiklarna granskades genom 

Mall för kvalitetsbedömning (SBU) för studier med kvalitativ metod av Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011) och bedömdes procentuellt utifrån antalet "ja" i förhållande till antalet 

frågor som ställdes mot artiklarna. Artiklar mellan 70 %-79 % i granskning klassificerades 

som medel, artiklar med 80 %-100 % klassificerades som hög kvalité. Samtliga kvalitativa 

artiklar fick 70 % eller mer och inkluderades i studien (se bilaga 4). De kvantitativa artiklarna 

granskades genom CASP Kohortstudie mall, där bedömningen sker i tre steg. Första steget 

var att bedöma giltigheten av artikeln som bedöms genom metoden och hur den är framställd 

och hur urvalet har utförts för att minimera bias. Andra steget var att bedöma resultatet och 

hur viktigt författarna tyckte att det var i förhållande till aktuell forskning. Tredje steget 

kontrolleras om artikelns resultat går att implementera till denna studies frågeställningar och 

syfte (se bilaga 3). Om artikeln inte passerade dessa tre bedömningssteg, klassificerades 

artikeln som underkänd. Artiklar som däremot passerade bedömningsstegen klassificerades 

som godkända och redovisades med ett (G). Totalt fick en kvantitativ artikel underkänt och 

uteslöts ur studien. Totalt efter kvalitetsgranskningen återstod 15 artiklar som användes till 

resultatet.  

Analys 

Artiklarna analyserades med en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004) för att uppnå en tillförlitlighet genom innehållsanalysen. Detta skedde genom fyra steg 

i stället för Graneheim och Lundmans (2004) fem steg. Första steget i innehållsanalysen 

valdes meningsenheter ut från utvalda artiklar. Meningsenheterna kondenserades med en 

textnära översättning i nästkommande steg till kortare stycken, även kallat kondenserade 

meningsenheter. De kondenserade meningsenheterna kategoriserades med liknande meningar 

och betydelser för att i nästa steg förklaras med en underliggande innebörd av texten, ett del-

tema. Del-teman sammanställdes slutliga till teman för att tydliggöra innehållet i texten och 
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ge en övergripande syn över fynden. Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer för 

omvårdnadsforskning sker i fem steg: Urval av meningsenheter, en textnära kondensering av 

meningsenheter, kondensering av meningsenheter med underliggande betydelse i texten som 

slutligen bildar del-teman och teman (Ibid.). I litteraturstudiens meningsenheter sammanslogs 

den textnära kondenseringen ihop med kondensering med underliggande betydelse vilket 

skapade följande flödesschema inspirerat av Graneheim och Lundman (2004). Graneheim 

och Lundman (2004) menar på att rätt metod för insamling av data och mängden data är 

avgörande för forskningens trovärdighet. Meningsenheter är enligt Graneheim och Lundman 

(2004) de stycken eller meningar i en text där innehållet relateras till varandra genom deras 

innehåll och sammanhang. Mängden meningsenheter samt storleken på dessa anses även vara 

en avgörande faktor för ett gott resultat. Breda meningsenheter kan innehålla olika innebörder 

vilket inte svarar på syftet. För små meningsenheter som ett ord, kan ge meningsenheterna en 

fragmentering och förlorar då innebörden av texten (Ibid.). Sammanfattningsvis genomfördes 

litteraturstudiens innehållsanalys enligt följande steg: Urval av relevanta meningsenheter som 

motsvarar arbetets syfte från vetenskapliga artiklar i Cinahl Complete samt PubMed, 

kondensering av meningsenheterna, del-teman skapades av liknande kondenseringar och 

slutligen teman med liknande innebörd från del-teman. Exempel på meningsenheter (se 

bilaga 1). 

 

Resultatdiskussionen utformades efter insamlade data där två stora fynd eller ”huvudteman” 

framtogs. Till dessa huvudteman gjordes ytterligare två essentiella, underliggande fynd vilket 

faller inom ramen för hur en resultatdiskussion kan utformas och diskuteras enligt 

Kristensson (2016).  

Forskningsetiskt övervägande 

Artiklarna som använts i denna forskning har ett godkänt etiskt övervägande gällande deras 

specifika metod som intervjustudier eller frågeformulär i respektive land där detta är utfört. 

Detta innebär att författarna tagit till hänsyn av de utfrågade gruppernas anonymitet, särskilt i 

det länder där eutanasi inte är lagligt för att undersökningsgrupperna skall våga svara 

sanningsenligt och minska risken för bias i forskningen (Olsson & Sörensen, 2012). 

Kristensson (2016) beskriver det etiska övervägandet som en riktlinje till de forskningsetiska 

principerna: Autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen syftar i relevans till arbetet att det medverkande i urvalet av artiklar 

ställer upp på egen fri vilja. Nyttoprincipen samt inte skada-principen syftar till att överväga 
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risken för metoder och arbetet i helhet och genom det minimera skador. Detta åtgärdades med 

att enbart använda artiklar där kravet var ett godkänt forskningsetiskt övervägande, där även 

rättviseprincipen appliceras. Vid en litteraturstudie betonas vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt till granskningen av de valda artiklars etiska övervägande (Ibid.).  

Resultat 

Resultatet baserades på 15 granskade artiklar där faktorer som har samband med 

sjuksköterskans attityd identifierades. Den sammanlagda faktan resulterade i två 

huvudkategorier positiva faktorer och negativa faktorer, och sju underkategorier (Se figur 

1).  

 

Figur 1. 

 

Positiva faktorer  

Den positiva synvinkeln beskrivs till en human handling med syfte att hjälpa svårt sjuka 

patienter, där att neka en patients begäran av eutanasi ses till att lämna patienten att dö en 

smärtfylld död. Eftersom synen på eutanasi ses till att hjälpa patienten, undantrycktes den 

etiska konflikten sjuksköterskan ställs inför. Många sjuksköterskors attityd till eutanasi 

förändrades åt det positiva hållet när faktorer som patientens oförmåga att inte kunde tala för 

sig, dock skiljer sig åsikterna när lidandet ter sig psykiskt och inte fysiskt. Oavsett ansåg 

sjuksköterskor att tydliga riktlinjer och kriterier behöver uppfyllas för att minimera risken för 

missbruk (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015; Ingelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 
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2009). Sjuksköterskor ser även eutanasi som ett alternativ för patienten till att lindra lidande 

den sista tiden i livet (Holt, 2008). Frånsett attityd till eutanasi sätter sjuksköterskor 

personliga övertygelser åt sidan för att möta patientens behov och agera professionellt trots 

att sjuksköterskan inte kan förlika sig med akten. En del av sjuksköterskorna antydde även att 

själva utförande av eutanasi kunde delegeras till sjuksköterskan om en läkare fanns 

närvarande. Dock var alla enhälligt överens om att delegeringen inte kunde ges till en 

utomstående sjuksköterska som motsätter sig handlingen (De Bal, Gastmans & de Casterlé, 

2008).  

 

Nurses were willing to set personal convictions aside in order to meet their patients' 
needs in a professional manner, especially since they viewed dying as a significant 
event during which the patient could not be left alone (De Casterlé, Dierckx., 
Verpoort, De Bal, & Gastmans, 2006. s. 190). 
 

Erfarenhetens betydelse  

Det finns en stark koppling mellan sjuksköterskor arbetslivserfarenhet och attityden till 

eutanasi (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015). Ålder samt utbildning var ofta en 

avgörande faktor till attityden och graden av medverkan hos sjuksköterskorna. Yngre 

sjuksköterskor tenderade att vara mer positiv ställda inför behandling med eutanasi (Holt, 

2008). Inghelbrecht, Bilsen, Mortier och Deliens (2009) tydliggör i en kvantitativ studie från 

Belgien där eutanasi är lagligt de äldre sjuksköterskornas känsla av ansvarstagande. 

Sjuksköterskorna ansågs sig ha ett djupt ansvar till patientens välmående och ett mål om att 

lindra patientens lidande. Sjuksköterskor som arbetade på en vårdavdelning ansågs sig 

behövas inkluderas mer i diskussionen kring eutanasi tack vara sitt patientnära arbete vilket 

gav en insikt i patienternas liv. Med stigande utbildningsnivå ökade även attityden positivt till 

eutanasi och villigheten att medverka och administrera en dödlig dos läkemedel (ibid.). Tack 

vare erfarenheten kunde även många dödsfall förhindras då det patientnära arbetet resulterade 

i en insikt till patientens önskan, vilket ofta grundades i en försämrad livskvalité. Sambandet 

mellan erfarenheten som faktor och insikten i patienters liv kan ses till att behandlingar med 

eutanasi används korrekt utan missbruk (De Bal, Gastmans & de Casterlé, 2008). 

 

De sjuksköterskor som arbetade inom akuta, psykiska och äldreenheter var i större 

utsträckning för eutanasibehandling gentemot de sjuksköterskor som arbetade inom palliativa 

vårdavdelningar vilket oftare mottag en önskan om dödshjälp (Holt, 2008). 
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Patienternas önskan om dödshjälp 

Sjuksköterskor som mottager önskan av dödshjälp ansåg mötet som chockerande och 

överraskande (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015). Många sjuksköterskor vars patienter 

erhållit eutanasibehandling uttryckte först sin önskan om döden till sjuksköterskan 

(Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2010). Attityden till att få en förfrågan om eutanasi 

kunde enligt sjuksköterskor ses som en bekräftelse av en god omvårdnad då sjuksköterskan 

anförtrotts med förfrågan (De Bal, Gastmans & de Casterlé, 2008). Sjuksköterskor ansåg att 

deras erfarenhet och ett professionellt bemötande var en faktor som kunde generera 

alternativa lösningar vid en önskan av eutanasi (De Casterlé, Verpoort, De Bal & Gastmans, 

2006). "I… have seen all kinds of deaths… and sometimes i kind of wish that we had 

euthanasia” (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015. s. 107). 

Empatins inverkan på attityden 

Att förstå patientens anledning till önskan om eutanasi ansågs väsentligt av sjuksköterskor för 

att kunna bemöta patienten rätt och inte bara ses som ett oseriöst rop på hjälp. Inblicken i 

patientens liv tydliggörs vid det patientnära arbetet sjuksköterskor utför tillsammans med den 

speciella patientkontakten och ömsesidiga respekten för varandra (De Bal, Gastmans & de 

Casterlé, 2008). De Casterlé, Verpoort, De Bal & Gastmans (2006) belyser sjuksköterskans 

holistiska arbete i en kvalitativ studie utförd i Belgien där eutanasi är lagligt. Personcentrerad 

vård ses i studien som en bidragande faktor till en god relation till patienten och på så sätt 

skapa en kommunikation. Denna faktorn främjar en gynnsam miljö för diskussion mellan 

vårdare och patient. Kontakt kunde ge en insikt i olika nivåer av patientens lidande. Hur 

lidandet yttrar sig, bakomliggande faktorer eller en otillräcklig behandling kan vid en önskan 

om eutanasi vara avgörande (ibid.). Vikten av att respektera patientens önskemål betonas 

även av sjuksköterskor var syn på eutanasi förändrats till det positiva. Patientens lidande, 

smärtor och ångest som inte längre begränsades med en känsla av hjälplöshet för 

sjuksköterskan, vilket nu har ett behandlingsalternativ (Patel, Gorawara-Bha, Levine & 

Shega, 2012; Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015).  

Lagens påverkan 

Holt (2008) beskriver i en empirisk studie från Storbritannien där eutanasi är olagligt, att 

graden av sjuksköterskans medverkan vid eutanasi var väldigt varierande i det länder där 

handlingen var laglig (ibid.). De Casterlé, Verpoort, De Bal och Gastmans (2006) betonar 

omvårdnadsarbetet vilket betraktades betydelsefullt till en patient med önskan av eutanasi 
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fram tills den sista vilan. Omvårdnaden och omhändertagandet av patienter vid eutanasi var 

inte heller begränsat till att hjälpa läkaren, utan en betydelsefull uppgift att omhänderta både 

patient som dennes familj. Varje sjuksköterska betonade även vikten av att erhålla rätten att 

tacka nej till en medverkan (ibid.). De Bal, Gastmans och de Casterlé (2008) beskriver det 

känslor eutanasi medför och betonar även värdet av en efterföljande diskussion för 

sjuksköterskor efter en fullbordad behandling för att minimera påverkan på enskilde 

individen och sjuksköterskan (ibid.).  

Negativa faktorer 
Många sjuksköterskor hade en negativ attityd mot eutanasi som behandlingsåtgärd 

(Kranidiotis, Ropa, Mprianas, Kyprianou & Nanas, 2015; Naseh, Rafiei & Heidari, 2015). De 

sjuksköterskorna med en negativ attityd beskrev flera faktorer som att de inte ville döda, 

behandlingen går inte att återkalla, tveksamheter till rätt val av behandling och att 

behandlingen lämnar känslomässiga spår på de som utför behandlingen (De Casterlé, 

Verpoort, De Bal & Gastmans, 2006.; De Bal, Gastmans & de Casterlé, 2008). Andra 

faktorer sjuksköterskorna beskrev var att de stred mot den palliativa omvårdnadens principer 

och den etiska plikten att värna om liv, och menade istället att förbättringen av 

terminalvårdens smärthantering var ett bättre substitut (De Bal, Gastmans & de Casterlé, 

2008.; Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015). Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila (2015) 

menar även i sin kvalitativa studie från Finland att sjuksköterskorna ville inte heller bli 

stigmatiserade som en sorts dödsängel med en legalisering av eutanasi. Legaliseringen kunde 

medföra fler risker då sjuksköterskor upplevde att äldre patienter kan känna press mot att 

tvingas välja eutanasi, för att inte vara en börda i samhället och för anhöriga vid legalisering. 

Framförallt risken där att värdesätta människors liv kunde leda till förhastade avbrott i en 

pågående behandling. I legaliseringen kunde även patienter med en försämrad förmåga att 

fatta egna beslut påverkas på ett negativt sätt (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015). 

Sjuksköterskorna kände även att de skulle behöva psykologisk hjälp för att inte kollapsa på 

grund av de starka känslorna som ingick med behandlingen (De Casterlé, Verpoort, De Bal & 

Gastmans, 2006). Avslutningsvis fanns det bara ett fåtal sjuksköterskor som faktiskt var 

villiga till att utföra eutanasi, speciellt när patienten inte har en palliativ diagnos (Zenz, Tryba 

& Zenz, 2015; De Bal, Gastmans & de Casterlé, 2008; Asai, Ohnishi, Nagata, Tanida and 

Yamazaki, 2001). En faktor som också bidrog till en mer negativ attityd mot eutanasi var om 

sjuksköterskan hade en religiös tro (Asai, Ohnishi, Nagata, Tanida and Yamazaki, 2001). 
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“Our professional identity is such that... We try to get the patient as healthy as possible, and 

[if the patient dies] we fail in that...” (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietila, 2015. s. 107) 

 

Religionens påverkan av attityden 

Enligt Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens (2009) är sjuksköterskans religiösa tro en 

faktor med ett samband till den professionella attityden mot eutanasi. Den religiösa faktorn 

gör sjuksköterskan mer negativt ställd till eutanasi som behandling, och minskade hur villig 

till att vara en del av administreringen av en dödlig dos läkemedel sjuksköterskan var (ibid.). 

Skillnaderna på attityderna fanns från ingen religiös tro till en medelhög religiös tro, däremot 

fanns inga skillnader mellan den medelhöga och den höga religiösa tron (Naseh, Rafiei & 

Heidari, 2015). Där sjuksköterskor med ingen religiös tro var mer accepterande mot eutanasi 

och de sjuksköterskor som hade en medelhög och hög religiös tro motsatte sig eutanasi (Holt, 

2008). Trots att religionen var en bidragande faktor mot eutanasi, var de religiösa 

sjuksköterskorna mer sannolika att stanna vid de palliativa patienternas sida vid behandlingen 

än icke religiösa sjuksköterskor som också var emot eutanasi. Detta förutsatt att 

sjuksköterskan hade haft en längre relation med patienten (Asai, Ohnishi, Nagata, Tanida and 

Yamazaki, 2001).  Religiösa sjuksköterskor höll även med om att det gick att undvika 

behovet av eutanasi genom att god palliativ omvårdnad, vilket kan ses som en social konflikt 

mellan icke religiösa och religiösa sjuksköterskor (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 

2009).  

Sociala konflikter 

De Bal, Gastmans & de Casterlé (2008) menar i en kvantitativ studie från Belgien att 

patienternas önskemål om eutanasi var en faktor som skapade sociala konflikter mellan 

sjuksköterskorna då sjuksköterskorna som fick ta emot begäran inte hade likadana synsätt på 

eutanasi som behandling. Istället för att se det som en önskan av att dö såg en del 

sjuksköterskor det som ett akut rop på hjälp. Flertalet av de palliativa sjuksköterskorna avslog 

patienternas begäran av eutanasi, då det var olagligt (ibid.). Sjuksköterskorna skulle i första 

hand vilja lindra patientens symtom, som en metod att undvika eutanasi (Zenz, Tryba & 

Zenz, 2015). Fast många sjuksköterskor har negativ attityd mot eutanasi, ansåg de att deras 

arbete inte var slut förrän eutanasibehandlingen skett och familjen hade blivit stöttad. Istället 

för att motsätta sig behandlingen, höll sig sjuksköterskorna till själva omvårdnaden av de 

palliativa patienterna och anhöriga. Genom detta kunde sjuksköterskorna göra sitt motstånd 
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mot eutanasi och undvika direkt konfrontation av den sociala faktorn (De Casterlé, Verpoort, 

De Bal & Gastmans, 2006). Sjuksköterskorna kände även att de ville ha ett delat ansvar med 

patienten och dess anhöriga för att få en mindre börda av eutanasin och genom det delade 

ansvaret kunna förkasta sig handlingen (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2010).  

Den etiska konflikten 

Enligt den etiska faktorn ansåg många sjuksköterskor att eutanasi är en oetisk behandling, där 

sjuksköterskan ställs inför många svåra känslor (Gielen, Van den Branden, Van Iersel & 

Broeckaert, 2009; De Casterlé, Verpoort, De Bal & Gastmans, 2006). Sjuksköterskan som tar 

emot önskemålet om eutanasi från patienten, vet inte hur dem ska hantera chocken och 

bearbetade händelsen på egen hand. Vilket skapar en situation där sjuksköterskan känner sig 

överväldigad av alla känslor (De Bal, Gastmans & de Casterlé, 2008). Samtidigt i 

chocktillståndet, krävs det att sjuksköterskan tar önskemålet på allvar och då börjar ta sig tid 

till att förstå patientens anledning till önskemålet. Den etiska faktorn kräver då att 

sjuksköterskan åsidosätter sina egna etiska värderingar kring eutanasi för att tillfredsställa 

patientens behov, förutsatt att sjuksköterskans etiska åsikter annars påverkar arbetsuppgiften 

negativt. Sjuksköterskorna kände även att eutanasiprocessen var en krävande process som 

kunde lämna avtryck i deras liv. Speciellt då sjuksköterskorna ansåg att patienten i ett döende 

skede inte kunde bli lämnad ensam (De Casterlé, Verpoort, De Bal & Gastmans, 2006). 

Patientens hastiga bortgång efter eutanasibehandlingen, gjorde processen mer krävande då 

det blev snabb övergång från liv och död. Framförallt i länder där eutanasi inte var lagligt, 

kunde sjuksköterskorna känna sig handlingsförlamade då de inte kunde hjälpa patienten och 

med det inte kunna följa sin arbetsplikt (De Bal, Gastmans & de Casterlé, 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den integrerade litteraturstudien har styrkor framförallt i valet av vetenskapligt underlag då 

designen är utformad efter att kunna använda både kvantitativ och kvalitativ forskning 

(Whittemore & Knafl 2005). Vilket i resultatet ger ett bredare perspektiv av problemområdet 

och en ökad trovärdighet av studien som genomförts (Polit & Beck, 2016). Studien får även 

en generaliserbarhet då den grundar sig i kvantitativa data (Olsson & Sörensen, 2012). För att 

minimera felaktigheter i studien, har inklusions- och exklusionskriterier använts (Kristensson, 
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2016). Vidare i sökningen exkluderades alla studier som inte innefattade sjuksköterskans 

attityder, samt de studier som istället riktade sig mot läkare och vanlig befolkning. Detta leder 

till en mer relevant representation av sjuksköterskor som yrkesgrupp. Samtidigt har studien 

genomförts med en tidsram på sökningarna från 1997 till 2017. Den breda tidsramen ger ett 

större perspektiv av ämnet, men samtidigt kan den mest aktuella forskningen bli 

underrepresenterad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Tidsramens bredd orsakas till 

största del av avsaknaden av relevant litteratur i ämnet från den första tidsramen på 2007 till 

2017. För att uppnå en tillräcklig mängd data till den aktuella studien utökades sökningen 

med 10 år. Litteratursökningarna skedde i databaserna CINAHL och PubMed som innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga forskningsstudier (Polit & Beck, 2016). Sökningarna gjordes efter 

CINAHL-heading och svenska MeSH för att specificera sökningarna, men kan samtidigt 

gjort att de senaste studierna gjorda i ämnet gått förlorade (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011).  Inklusionskriterierna användes för att avgränsa i databaserna inför sökprocessen för 

att uppnå en förenklad urvalsprocess, som exempelvis att enbart visa peer review och studier 

på engelska samt svenska.  

 

Studiens valda artiklar är granskade av två kvalitetsgranskningsmallar, CASP kohort för de 

kvantitativa artiklarna (CASP, 2018) och mall för kvalitetsbedömning av studie med 

kvalitativ metod (SBU) av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Vilket resulterar i en 

högre validitet av studien och att innefattade artiklar är noga granskade enligt bäst lämpade 

granskningsmallar. Användningen av artiklar med tillstånd från etiska kommittéer eller 

artiklar med tydligt redogjorde etiska övervägande användes även för att stärka den 

vetenskapliga trovärdigheten i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016). Vidare 

uteslöts artiklar som inte passerade granskningen, med SBU mallen handlade det om att 

artiklarna skulle uppnå minst medel som gradering. Med CASP skulle artiklarna gå igenom 

alla tre tidigare nämnda steg för at kvalificera sig. Genom CASP graderingen uteslöts en 

artikel som inte passerade steg två i granskningen. En svaghet med studien är användandet av 

CASP granskningsmallen, då resultatet från graderingen blev svårare att redovisa och artiklar 

som klarade CASP bedömningen redovisades med ett godkänt (G). Däremot användandet av 

SBU mallen var betydligt enklare, då det följde en tydlig graderingsskala som var lätt att 

redovisa i procentform.  

 

Analysen skedde efter en tolkning av innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman 

(2004). Innehållsanalysen skapade en tydlig struktur av analysen, för att även bidra till en 
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ökad trovärdighet i studien. Urvalet av meningsenheter och kondenseringen av dessa skedde 

på författarnas egen tolkning i översättandet från engelska till svenska och kan därför visa sig 

bristfälliga i vissa instanser (Ibid.). Det tydliga meningsenheterna som skapades av 

kondenseringarna genom det lästa artiklarna i fulltext från resultatet gav ett flöde i arbetet och 

ökar tillförlitligheten. Detta kan ses som en ökning av reliabiliteten och validiteten i arbetet 

(Whittemore & Knafl, 2005). Svagheten i denna analysmetod kan ses till tolkningen av den 

integrerade analysen samt av den obefintliga erfarenheten av denna typ av integrerad metod 

sedan tidigare.  

 

Styrkor i studien som utfördes var att det fanns två författare som kunde granska bådas texter 

och artiklar från sökprocessen, detta bidrog till en ökad trovärdighet i resultatet som hittades 

tillsammans med en bibliotekarie. Studiens var parallellt granskad av handledare, vilket ökar 

trovärdigheten med studien (Polit & Beck, 2016). En annan styrka i studien var att båda 

författarna har tidigare erfarenhet i datasökningsprocesser samt kvalitetsgranskning vilket 

ledde till en ytterligare förenklad sök- och granskningsprocess.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade på skillnader och samband i attityden till eutanasi vilket präglades av 

flertalet faktorer som erfarenheter, religion och den professionella yrkesrollens etiska 

konflikter. I resultatet beskrevs sjuksköterskans positiva attityd till eutanasi som en human 

handling för att undvika att lämna en patient att dö en smärtfylld död. Terkamo-Moisio et al. 

(2017) bekräftar resultatet och beskriver sjuksköterskans attityd till eutanasi som en 

behandlingsmetod vilket associerades till en human handling för sjuk patient. De flesta 

sjuksköterskor upplevde även att varje person på individnivå har rätten till egenbestämmande 

gällande han eller hennes död. Sjuksköterskors positiva attityd medförde att de själva hade 

velat ha alternativet att välja eutanasi om det krävdes (Ibid.). Resultatet visade på att oavsett 

attityd till eutanasi är det till en fördel enligt sjuksköterskan att sätta patientens önskan och 

rätten till medverkan i vården i centrum. Detta kan ses till den personcentrerade omvårdnaden 

för palliativa patienter där sjuksköterskor skapar en relation och patienten känner sig bekväm 

till att våga uttrycka känslor utan att dömas. Att sjuksköterskan inte förlikar sig med akten 

eller handlingen kan därför bana väg för en öppen diskussion kring eutanasi där patientens 

vilja inte undanhålls. Detta kan i sin tur främja sjuksköterskans relation med patienten och 

skapa en personcentrerad omvårdnad. Patientens vård kan då med en öppen dialog med 
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sjuksköterskan planeras och struktureras med patientens önskemål. Detta resonemang stöds 

även av Freeman, DasGupta och Fitch (2015) som styrker vikten av sjuksköterskans roll i det 

personcentrerade omvårdnadsarbetet till att hålla sina personliga åsikter, förväntningar och 

känslor åt sidan. Fokus skall vara på patienten och dennes familjs önskan för att främja den 

personcentrerade omvårdanden och bibehålla patientens rätt till autonomi (Ibid.).  

 

I resultatet framgick även ett samband mellan sjuksköterskor attityd till eutanasi och 

erfarenheter. Faktorer som kunde påverka sjuksköterskans attityd var bland annat ålder, 

livserfarenhet, erfarenheter, arbetsplats och utbildningsnivå. Yngre sjuksköterskor tenderade 

till att ha en övervägande positiv attityd till eutanasi gentemot äldre sjuksköterskor. Detta kan 

bero på att yngre sjuksköterskor har en lägre livserfarenhet vilket kan ge avtryck på 

sjuksköterskans attityd. Livserfarenheterna i sin tur kan vara barn och bortgångar i ens närhet 

vilket kan sätta avtryck på sjuksköterskan. Arbetslivserfarenheter kan även vara i bidragande 

faktor då sjuksköterskan professionellt möter människor med tunga livsöden vilket kan bli 

mer påtaglig ju äldre sjuksköterskan blir. Därför kan den yngre sjuksköterskan ha den lägre 

arbetslivserfarenheten till fördel då hon eller han inte mött ett större antal av dessa patienter 

ännu. Detta styrker Terkamo-Moisio et al. (2016) som beskriver att en lägre 

arbetslivserfarenhet hos den yngre sjuksköterskan bidrar till en positiv attityd för legalisering 

av eutanasi. Sjuksköterskor utan barn är större utsträckning positiva till eutanasi jämfört med 

de sjuksköterskorna med barn (ibid.). Andra faktorer i resultatet med ett starkt samband till 

sjuksköterskans attityd var arbetsplatsen och utbildningsnivån. Erfarenheten hos 

sjuksköterskan tillsammans med den personcentrerad omvårdnaden spelade även en väsentlig 

roll i beslutsfattandet kring en eventuell eutanasibehandling (Ganzini et al, 2002).  

 

Resultatet nämner flertalet faktorer med samband till att många sjuksköterskor har en negativ 

attityd mot eutanasi. Vilket motsägs av Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & Laitila 

(2017) där de menar på att flertalet sjuksköterskor var accepterande mot eutanasi och en 

lagändring (ibid.), vilket tyder på att sjuksköterskorna skapar ett positivt samband mellan 

legaliseringsfaktorn och attityden mot eutanasi, genom att lagliggöra handlingen. I resultatet 

nämns faktorer med ett samband till en negativ attityd som bland annat var att behandlingen 

inte gick att återkalla och att det stred mot sjuksköterskans etiska principer att värna om liv. 

Berghs, Dierckx de Casterle & Gastmans (2005) framställde negativa samband med faktorer 

som en människas värde och att legaliseringen kunde innebära missbruk av behandlingen. 

Vidare beskrivs de sjuksköterskans attityd beror på sambandet med den etiska faktorn (ibid.). 
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Resultatet beskriver även sjuksköterskornas syn på missbruket av laglig eutanasi, där den 

ledande faktorn omfattas av att äldre skulle känna sig pressade till att välja eutanasi. Detta för 

att minska bördan på sin familj eller samhället, vilket tyder på att legaliseringsfaktorn har 

samband till både negativa och positiva attitydförändringar.  

  

Resultatet tar även upp att sjuksköterskorna såg en mer avancerad smärthantering i 

terminalvården som en bättre lösning än eutanasi. Vilket också Berghs, Dierckx de Casterle 

& Gastmans (2005) beskriver att sjuksköterskorna såg behovet av eutanasi onödigt om 

vården istället riktade in sig mot en bättre palliativ omvårdnad (ibid.). Vilket kan tolkas som 

att smärthanteringen av palliativa patienter behöver förbättras för att kunna få bort behovet av 

eutanasi. Vidare beskriver Pathmawathi et al., (2015) att smärtan palliativa patienter upplever 

påverkar deras vardag på ett negativt sätt och patienterna sorgsna, deprimerade och 

förtvivlade samt att patienterna kämpade med att behålla kontrollen över smärtan (ibid.). Ett 

fynd från resultatet beskriver även att religiösa sjuksköterskor istället för eutanasi, menar på 

att med en bättre palliativ omvårdnad kan behovet av eutanasi undvikas. Enligt Gielen, Van 

den Branden & Broeckaert (2009) var sjuksköterskor som var påverkade av den religiösa 

faktorn i bredare utsträckning motståndare till påskyndandet av en patients död, oavsett om 

behandlingen skedde på patientens egen begäran eller ej (ibid.). Vilket kan tolkas i att 

religiösa sjuksköterskors attityd blivit påverkad till den grad att de istället söker nya 

behandlingsmetoder istället för eutanasi. 

 

I resultatet framträder det ett samband mellan sjuksköterskor som har någon form av religiös 

tro har en negativ attityd mot eutanasi, och att de sjuksköterskorna utan en religiös tro var 

mer stöttande i sin attityd mot eutanasi. Vilket Terkamo-Moisio, Kvist, Kangasniemi & 

Laitila (2017) också menar på att den religiösa faktorn har ett samband med sjuksköterskors 

attityd mot eutanasi på ett negativt sätt, där en högre religiös grad innebär en mer negativ 

attityd mot eutanasi. Samtidigt påstår Gielen, Van den Branden & Broeckaert (2009) att de 

religiösa sjuksköterskornas negativa attityd mot eutanasi inte grundar sig i religionen, utan på 

etiska principer och den etiska faktorn. Resultatet påpekar även att religiösa sjuksköterskor 

har en tydlig negativ attityd av eutanasi och dess utförande, även om det är en direkt begäran 

från patienten. Vilket enligt Freeman, DasGupta & Fitch (2015) inte är ett personcentrerat 

tänk, där de nämner att sjuksköterskan inte ska använda sina personliga värderingar i 

omvårdnaden av en patient. Framförallt då fokus behöver vara på patienten och vad patienten 

tycker är viktigt (ibid.). 
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Slutsats 

Resultatet visar på samband mellan positiva och negativa faktorer och sjuksköterskans attityd 

till eutanasi. De positiva faktorerna var bland annat arbetslivserfarenhet, ålder och lagens 

påverkan. Medan de negativa faktorerna innefattade religion, etiska och sociala konflikter. 

Faktorerna har en betydelse för att öka sjuksköterskans kunskap om eutanasi vid 

personcentrerad palliativ omvårdnad. Dock är sjuksköterskans attityd till eutanasi och dess 

faktorer som påverkar attityden till eutanasin ett ämne som behöver mer forskning. 

Jämförelser mellan olika länder där det är lagligt gentemot där det är olagligt kan vara av 

intresse för att få en fördjupad kunskap i ämnet. Detta för att ge en representativ och 

generaliserbar bild över sjuksköterskors attityder.  

Självständighet  

Arbetet har utformats gemensamt genom samtliga delar i uppsatsen. Bakgrund, analys och 

resultat samt diskussionerna har utarbetats, granskats och korrigerats av båda författare. 

Litteratursökningen skedde individuellt i olika databaser där det slutliga artiklarna sedan 

valdes ut gemensamt för att överensstämma med syftet i arbetet. Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna i CINAHL Complete sammanställdes av Daniel och granskningen i PubMed utav 

Eric.  
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Bilaga 1 Meningsenheter 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Del-tema Tema 

.. nurses thought it 
was important to 
have a voice in the 
interdisciplinary 
decision-making 
process, because 
their continuous and 
daily follow-up of 
patients give them 
insight into a 
patient´s experiences 
and how these 
experiences may 
develop and 
contribute to the 
patient´s request for 
euthanasia. 

Sjuksköterskor 
betonade vikten av 
att vara delaktiga 
kring 
beslutsprocessen. 
Detta då den 
pågående och 
dagliga kontakten 
med patienten gav 
dom en insikt I 
patientens 
upplevelse och hur 
dessa upplevelser 
utvecklas och bidrar 
till önskan om 
eutanasi 

Sjuksköterskor 
ansåg sig ha en 
viktig talan i 
beslutsprocessen då 
deras nära arbete 
med patienter gav en 
inblick i patientens 
liv och grunden till 
önskan 

Erfarenhetens 
betydelse  

To comply with a 
patient’s wishes, 
most nurses 
considered 
themselves capable 
of being present 
during the event, 
even if they could 

För att uppfylla 
patientens önskemål, 
ansåg de flesta 
sjuksköterskor sig 
kunna vara 
närvarande under 
förloppet, även om 
de inte kunde förena 

Professionellt 
agerande trots att 
man inte kan förlika 
sig med akten 

Sjuksköterskans 
positiva attityd 
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not reconcile the act 
with their beliefs. 

akten med sina 
övertygelser. 

According to the 
opponents, no one 
has the right to 
terminate life, even 
at a patient´s request 

Enligt motståndarna, 
har ingen rätten till 
att avsluta liv, inte 
ens på patientens 
begäran 

Ingen har rätten till 
att avluta liv 

Sjuksköterskans 
negativa attityder 

The more religious 
nurses were, the less 
likely they would be 
to vote for 
legalization of PAD 

Desto mer religiös 
sjuksköterskorna 
var, desto mindre 
sannolika var de att 
rösta för 
läkarassisterad 
dödshjälp (eutanasi) 

Religiösa 
sjuksköterskor röstar 
oftast inte för 
läkarassisterad 
dödshjälp 

Religionens 
påverkan av 
attityden 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Kranidiotis Georgios, Ropa 
Julia, Mprianas John, 
Kyprianou Theodoros & 
Nanas Serafim (2015) 
Grekland 

Attitudes towards 
euthanasia among 
Greek intensive care 
unit physicians and 
nurses 
 

Deskriptiv 
kvantitativ 
enkätstudie  

Urvalet grundades på 
tvärvetenskapliga 
akutvårdsavdelningar 
från två sjukhus i 
Aten. Urvalet gjordes 
från en 
medicinsk/kirurgisk 
avdelning och två 
medicinsk/respiratoris
ka avdelningar.  
 

Godkänd 

Naseh Ladan, Rafiei Hossein 
& Heidari Mohammad 
(2015) Iran 
 

Nurses’ attitudes 
towards euthanasia: a 
cross-sectional study 
in Iran 
 

Explorativ 
tvärsnittstudie  

Ändamålsenigt urval 
där förfrågan om 
deltagande skickades 
till alla registrerade 
sjuksköterskor som 
forskarna tyckte 
passade in på studiens 
syfte.  
 

Godkänd 
 

Inghelbrecht Els, Bilsen 
Johan, Mortier Freddy & 
Deliens Luc (2010) Belgien 

Attitudes of nurses 
towards euthanasia 
and towards their role 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

Randomiserat urval 
på sjuksköterskor som 
var 55 år och yngre 

Godkänd 
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 in euthanasia: A 
nationwide study in 
Flanders, Belgium 
 

baserad på 
enkäter. 
 

för att öka chansen för 
att de arbetade aktivt.  
 

Terkamo-Moisio Anja, Kvist 
Tarja & Pietila Anna-Maija 
(2015) Finland 
 

Multifaceted Nature 
of Euthanasia 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 
 

17 sjuksköterskor 
mellan 28 och 64 
tagna från två sjukhus 
i Finland, 
inklusionskriterier var 
att de hade 
legitimation och 
kunde tala det finska 
tillräckligt bra att det 
inte blev 
missuppfattningar. 
Exklusionskriterier 
var att sjuksköterskan 
hade en nära som gått 
bort det senaste året.  
 

Medel 
 

Gielen Joris, Van den 
Branden Stef, Van Iersel 
Trudie & Broeckaert Bert 
(2009) Belgien 
 

Flemish palliative 
care nurses’ attitudes 
toward euthanasia: a 
quantitative study. 
 

Kvantitativ 
enkätstudie 
 

Urvalet var alla 
sjuksköterskor inom 
palliativ omvårdnad i 
Flanders, Belgien. 
 

Godkänd 
 

Van Bruchem-van de Scheur 
Ada, Van der Arend Arie, 
Van Wijmen Frans, Huijer 
Abu-Saad Huda & ter 
Meulen Ruud (2008) 
Nederländerna 

Dutch nurse´s 
attitude towards 
euthnasia and 
physicianassisted 
suicide. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
intervjustudie, 
med data 
redovisat som 
kvantitativt.  

Urvalet skedde via 
telefonförfrågan till 
Nederländernas alla 
vårdinrättningar, 191 
av 488 accepterade 
förfrågan. 

Godkänd 
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  Inklusionskrierierna 
för sjuksköterskorna 
var att ha jobbat som 
sjuksköterska i minst 
två år, minst två år 
som 
avdelningssköterska, 
minst deltidsarbete 
som sjuksköterska 
och varit med om 
eller deltagit i 
eutanasi för max två 
år sedan. 
 

Kitchener Betty (1998) 
Australien 
 

Nurse characteristics 
and attitudes to active 
voluntary euthanasia: 
a survey in the 
Australian  
Capital Territory. 
 

Kvantitativ 
enkätstudie 
 

Populationen valdes 
från alla registrerade 
sjuksköterskor i 
Australiens 
huvudstadsområde. 
Sedan valdes 
ytterligare några 
sjuksköterskor i 
alfabetisk ordning för 
att uppnå ett jämnt 
antal deltagare. 
 

Godkänd 
 

Musgrave Catherine, 
Margalith Ilana & Goldsmidt 
Lydia (2001) Israel 
 

Israeli Oncology and 
Nononcology 
Nurses’ Attitudes 
Toward Physician-
Assisted Dying: A 
Comparison Study. 

Kvantitativ 
enkätstudie 
 

Populationen var 71 
onkologisjukskötersk
or och 52 icke 
onkologisjukskötersk
or från ett sjukhus i 
Jerusalem, Israel. 

Godkänd 
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 Enkäten gavs till 
avdelningscheferna 
som sedan delade ut 
till alla sjuksköterskor 
på deras avdelning.  
 

Asai Atsushi, Ohnishi 
Motoki, Nagata Sshizuko, 
Tanida Noritoshi and 
Yamazaki Yasuji (2001) 
Japan 
 

Doctors’ and nurses’ 
attitudes towards and 
experiences of 
voluntary euthanasia: 
survey of members of 
the Japanese 
Association of 
Palliative Medicine. 
 

Kvantitativ 
enkätstudie 
 

Populationen 
grundades på alla 
läkare och 
sjuksköterskor som 
var medlemmar i 
japanska föreningen 
för palliativ medicin.  

Godkänd 
 

Patel, Bansari., Gorawara-
Bhat, Rita., Levine, Stacie., 
& Shega, Joseph. (2012). 
Amerika 

Nurses’ Attitudes and 
Experiences 
Surrounding 
Palliative Sedation: 
Components for 
Developing Policy 
for Nursing 
Professionals. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Sjuksköterskor 
involverade i palliativ 
sedering från 
vårdavdelningar som 
onkologi, akuta och 
hospice. 

Hög 
 

Zenz, Julia., Tryba, Michael., 
& Zenz, Michael. (2015). 
Tyskland 

Palliative care 
professionals’ 
willingness to 
perform euthanasia 
or physician assisted 
suicide. 

Enkätstudie Urval vid en kongress 
för vårdpersonal om 
palliativ vård och 
smärta 

Godkänd 
 

De Bal, Nele., Gastmans, 
Chris., & Dierckx de 

Nurses’ involvment 
in the care of patients 

Kvantitativ 
litteraturstudie 

Sökning via 
nyckelord: nurs, 

Godkänd 
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Casterlé, Bernadette. (2008). 
Belgien 

requesting 
euthanasia: A revew 
of the literature. 

nursing, (active) 
involvement, role, 
euthanasia (request). 
Flertalet tillkom 
senare under arbetets 
gång. 

De Casterlé, B. Dierckx., 
Verpoort, C., De Bal, N., & 
Gastmans, C. (2006). Belgien 

Nurses’ views on 
their involvement in 
euthanasia: a 
qualitative study in 
Flanders (Belgium). 

Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie 

Sjuksköterskor som 
arbetar inom 
palliativa enheter eller 
med liknande palliativ 
kontakt. 

Hög 

Holt, Janet. (2008). 
Storbritannien 

Nurses’ attitudes to 
euthanasia: the 
influence of 
empirical studies and 
methodological 
concerns on nursing 
practice. 

Empirisk studie 
(review) 

Undersökning av 
empiriska studier som 
handlar om 
sjuksköterskans 
attityd till eutanasi 

Godkänd 
 

Inghelbrecht, Els., Bilsen, 
Johan., Mortier, Freddy., 
& Deliens, Luc. (2010). 
Belgien 

The role of nurses in 
physician-assisted 
deaths in  
Belgium. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

Efter en tidigare 
undersökning valdes 
sjuksköterskor ut då 
det svarat att det haft 
en patient i deras vård 
med ett livsavslutande 
beslut inom det 
senaste året. 

Godkänd 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll CASP 

   

  

  

12 questions to help you make sense of cohort study 

  



 

19 
 

37 

  

How to use this appraisal tool  

Three broad issues need to be considered when appraising a cohort study:  
  

• Are the results of the study valid?    (Section A)  
• What are the results?         (Section B)  
• Will the results help locally?     (Section C)  

  
The 12 questions on the following pages are designed to help you think about these issues systematically. 
The first two questions are screening questions and can be answered quickly. If the answer to both is “yes”, it 
is worth proceeding with the remaining questions.  

There is some degree of overlap between the questions, you are asked to record a “yes”, “no” or “can’t tell” 
to most of the questions. A number of italicised prompts are given after each question. These are designed to 
remind you why the question is important. Record your reasons for your answers in the spaces provided.  

     These checklists were designed to be used as educational tools as part of a workshop setting      
There will not be time in the small groups to answer them all in detail!  

  
  

©CASP This work is licensed under the Creative Commons Attribution - NonCommercial-ShareAlike 3.0 
Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 
www.casp-uk.net  
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(A) Are the results of the study valid?  
  

Screening Questions  

1. Did the study address a clearly focused issue?            Yes      Can’t tell    No  
HINT: A question can be ‘focused’ In terms of  

• The population studied  

• The risk factors studied  

• The outcomes considered  

• Is it clear whether the study tried to detect a beneficial or harmful effect?  
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2. Was the cohort recruited in an acceptable way?      Yes       Can’t tell   No  
  
HINT: Look for selection bias which might compromise            the 

generalisibility of the findings:  

• Was the cohort representative of a defined population?  

• Was there something special about the cohort?  

• Was everybody included who should have been included?  
  

  

  
  
  
  

 
  

Detailed questions  

  

Is it worth continuing? 
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3. Was the exposure accurately measured to              Yes          Can’t tell   No      minimise bias?  

  
HINT: Look for measurement or classification bias:  

• Did they use subjective or objective measurements?  

• Do the measurements truly reflect what you want them to (have they been 
validated)?  

• Were all the subjects classified into exposure groups  using the same 
procedure  

  
  

  
  
  

    
  

4. Was the outcome accurately measured to               Yes         Can’t tell   No      minimise bias?  

  
HINT: Look for measurement or classification bias:  

• Did they use subjective or objective measurements?  

• Do the measures truly reflect what you want them to (have they been 
validated)?  
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• Has a reliable system been established for  detecting all the cases (for 
measuring disease  occurrence)?  

• Were the measurement methods similar in the different groups?  

• Were the subjects and/or the outcome assessor blinded to exposure (does 
this matter)?  

   
  
  
  
  
  
  

  

5. (a) Have the authors identified all important         Yes       Can’t tell    No            confounding 

factors?  

  
List the ones you think might be important, that the author 
missed.  

       

      (b) Have they taken account of the                          Yes       Can’t tell    No    confounding 

factors in the design    and/or analysis?                                                      List:  
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HINT: Look for restriction in design, and techniques e.g.             modelling, 

stratified-, regression-, or sensitivity analysis            to correct, control or adjust for 

confounding factors  

    
  
  
  

   
  

6. (a) Was the follow up of subjects complete         Yes       Can’t tell    No             enough?  

       

      (b) Was the follow up of subjects long                  Yes       Can’t tell    No     enough?  

                                           
  
HINT: Consider  

• The good or bad effects should have had long enough to reveal themselves  

• The persons that are lost to follow-up may have  different outcomes than 
those available for assessment  

• In an open or dynamic cohort, was there anything special about the outcome 
of the people leaving, or the exposure of the people entering the cohort? 
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(B) What are the results?  
  

  
7. What are the results of this study?                         
  
HINT: Consider  

• What are the bottom line results?  

• Have they reported the rate or the proportion between the 
exposed/unexposed, the ratio/the rate difference?  

• How strong is the association between exposure and  outcome (RR,)?  

• What is the absolute risk reduction (ARR)?  
  
  
  

     
  

  
8. How precise are the results?  
  
HINT: Look for the range of the confidence intervals, if given.  
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9. Do you believe the results?                                      Yes      Can’t tell    No  
HINT: Consider  

• Big effect is hard to ignore!  

• Can it be due to bias, chance or confounding?  

• Are the design and methods of this study sufficiently flawed to make the 
results unreliable?  

• Bradford Hills criteria (e.g. time sequence, dose-response gradient, 
biological plausibility, consistency)  

   
(C) Will the results help locally?  
  

10. Can the results be applied to the local population?      Yes      Can’t tell    No  
HINT: Consider whether  

• A cohort study was the appropriate method to answer this question  

• The subjects covered in this study could be sufficiently different from your population to 
cause concern  

• Your local setting is likely to differ much from that of the study �  You can 
quantify the local benefits and harms  
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11. Do the results of this study fit with other                      Yes      Can’t tell    No        available evidence?  

  
  
  
  
  
  

     

12. What are the implications of this study for practice?               

HINT: Consider  

• One observational study rarely provides sufficiently robust evidence to recommend 
changes to clinical practice or  within health policy decision making  

• For certain questions observational studies provide the only  evidence  

• Recommendations from observational studies are always stronger when supported by 
other evidence  
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Bilaga 4 Granskningsprotokoll SBU 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
�Double blinded    �Singel blinded             �Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  �Ja  �Nej  �Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 

Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Urval  
- Relevant?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) �Ja  �Nej  �Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

�Ja  �Nej  �Vet ej 
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- Råder analysmättnad?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Genereras teori?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)� 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög                                        �Medel                    �Låg 
 
Kommentar till bedömning 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


