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Bakgrund: Dödshjälp eller eutanasi innebär att åtgärder vidtas för att skapa en så lätt och 
fridfull död som möjligt. Nederländerna, Luxemburg och vissa stater i USA har en lag som 
tillåter dödshjälp, dock är dödshjälp fortfarande olagligt i de flesta delarna av världen. Antalet 
studier kring sjuksköterskors attityder kring dödshjälp är få. Den tidigare forskning som finns 
påvisar att attityderna kring dödshjälp är mycket delade. Olika studier visa mycket olika 
resultat beroende på vart studien görs och vilka sjuksköterskor som deltar. 
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa bakomliggande faktorer kring 
sjuksköterskors attityder till dödshjälp. 
Metod: En litteraturöversikt har använts i denna studie utifrån Friberg (2008) föreskrifter. 13 
artiklar har använts som särskilts i en del med artiklar av kvalitativ art och en med kvantitativ 
art. Sökord som har använts är sjuksköterska, dödshjälp och attityder vilka sökts i databasen 
CINAHL.
Resultat: I resultatet framkommer det att den viktigaste och mest betydelsefulla faktorn till att 
sjuksköterskor har en positiv eller negativ attityd till dödshjälp är religion. De sjuksköterskor 
som var troende hade en mer negativ attityd medan agnostiker eller ateister var mer positiva. 
Ett outhärdligt lidande, stor smärta och det faktum att mediciner ej längre lindrar patientens 
tillstånd kunde ses som en annan viktig faktor till varför sjuksköterskor hade en positiv attityd 
till dödshjälp. En annan faktor till en negativ attityd var maktmissbruk. Studien påvisar att de 
sjuksköterskor som arbetade inom intensiv/akut vård har en mer positiv attityd än de 
sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård.
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Background: Euthanasia means different methods that are used to create an easy and 
peaceful death. The Netherlands, Luxembourg and certain States in USA have a law that 
permits euthanasia. Euthanasia is still illegal in the most countries in the world and there are 
few studies done around nurses' attitudes around this. Previous research demonstrates that the 
attitudes around death help are divided. Different studies show very various result depending 
on where each study is done and which nurses that participate.  
Aim: To explore the underlying factors to nurses attitudes towards euthanasia.
Method: A literature review has been used in this study on the basis of Friberg (2008) 
regulations. 13 articles has been used and these have been separate in one part which is 
articles with a qualitative method and one with quantitative method. The words that has been 
used in the seeking process are nurse, euthanasia and attitudes and the seeking is done in the 
database CINAHL.
Result: The result shows that nurses attitudes divides a lot from each other, it is very 
depending on underlying factors. It showes that one of the most important factor to i nurses 
has a negative or positive attitude to death help is religion. The nurses that are religious had a 
more negative attitude while agnostics or atheists where more positive. Intolerable suffering, 
great pain and the fact that medicines could not improve the patient's conditions are important 
factors for the nurses positive attitude to euthanasia. Misfeasance was also as a factor to why 
some nurses had a negative attitude to euthanasia. The study reflects that the nurses that were 
working within intensive/the emergency treatment had a more positive attitude than the nurses 
that was working within palliative the care.
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INLEDNING

Frågorna kring dödshjälp är många och skapar etiska dilemman för sjuksköterskor men också 
hos andra som jobbar inom hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska finns en önskan och en 
vilja om att kunna bota och att lindra en patients åkommor och samtidigt kunna ta vara på en 
patients värdighet och integritet, vilket också hör till en sjuksköterskas profession. Om en 
patient uttrycker en önskan om att få dö ställs därför sjuksköterskan inför en svår situation och 
de tvingas konfrontera med de attityder som de har kring ämnet. För att kunna hantera en 
sådan situation på bästa möjliga sätt är det viktigt att sjuksköterskan har en medvetenhet kring 
de känslor som fenomenet dödshjälp frambringar hos dem. Därför kommer det i denna studie 
fokuseras på vart dessa attityder kommer ifrån och belysa de bakomliggande faktorerna som 
finns kring sjuksköterskornas attityder gentemot dödshjälp. Detta för att få en ökad förståelse 
kring varför det inom vården förekommer en osäkerhet kring ämnet och påvisa de svårigheter 
som detta kan innebära för dem som arbetar inom vården. 

Det finns många olika former och beteckningar av dödshjälp och för att underlätta för läsaren 
kommer det i denna studie endast förekomma ett begrepp, nämligen ”dödshjälp”.

BAKGRUND

Dödshjälp

Historik
Förr i tiden dog de flesta människor i sina hem av ålderdom eller utav sjukdom. Idag går de 
flesta sjukdomar att bota och många människor dör på en institution. Till följd av den 
medicinska tekniken kan livsförlängande behandling ges som egentligen går emot naturens 
lagar. Liv ska räddas till vilket pris som helst. ”Kampen mot sjukdom har också blivit en 
kamp mot döden” (Kaasa, 2001 s.108). Det fanns debatter och tankar kring etiken gällande 
dödshjälp redan i det forna Grekland och Romarriket. På slutet av 1800-talet användes 
smärtlindrande, bland annat morfin, för att minska smärtorna inför döden och även för att ta 
en patients liv (Emanuel & Ezekiel, 1994). Under förintelsen i andra världskriget använde sig 
tyskarna av såkallade ”Mercy deaths” när de utrotade tusentals oskyldiga människor. 
Nazisterna och människorna under deras makt, dödade människor i tron om att det var en god 
gärning för samhället. Många sjuksköterskor fick assistera läkarna och ge dödliga injektioner 
till bland annat handikappade och judar (Hoskins, 2005). 

Olika definitioner av dödshjälp
Dödshjälp innebär ett barmhärtighetsmord och syftar till att påskynda döden för en svårt sjuk 
människa (Malmqvist, 2009a).  Enligt Malmqvist (2009b) innebär aktiv dödshjälp att en svårt 
sjuk människas överlevnad förkortas genom att exempelvis en stor dos morfin ges, något som 
generellt vidtas i samråd mellan den sjuke och läkaren. Passiv dödshjälp är när sjukvården 
väljer att avstå från att sätta in eller avbryta en livsuppehållande behandling (Malmqvist, 
2009b).

Skillnaden mellan passiv och aktiv dödshjälp är enligt Hopkins (1998); passiv dödshjälp 
innebär att naturen får ha sin gilla gång eller att en sjukdom leder till döden, medan aktiv 
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dödshjälp är när en patient dör genom att en människa orsakar personens död genom att 
exempelvis ge en dödlig injektion. 

Gesang (2008) belyser olika sätt att se på och tolka de olika meningarna kring dödshjälp. 
Författaren illustrerar två exempel på hur passiv och aktiv dödshjälp kan skilja sig åt; två olika 
män som har exakt samma motiv, nämligen att ta livet av sin kusin. Den ene mannen går in i 
badrummet medan kusinen sitter i badet och håller honom under vattnet tills att kusinen 
drunknar. Den andre mannen går in i badrummet, med syftet att ta livet av kusinen men denne 
halkar, slår i huvudet, blir medvetslös och sjunker under vattnet. Mannen väljer att inte 
ingripa och kusinen dör. Den ene mannen deltar aktivt i handlingen som resulterar i att 
kusinen dör medan den andre endast deltar passivt (Gesang, 2008). För att överföra dessa 
exempel till sjukvården skulle läkaren aktivt kunna döda en patient genom att exempelvis ge 
patienten en injektion med dödligt gift (Hopkins, 1998). En passiv handling skulle således 
kunna innebära att läkaren går in till en patient och ser denne få en hjärtattack. Istället för att 
försöka rädda patienten står läkaren bara och ser på. Ett annat passivt ingrepp skulle kunna 
innebära att läkaren väljer att stänga av en respirator som för patienten är livsuppehållande. 
Det i sig är en aktiv handling av läkaren men eftersom patienten dör till följd av sin sjukdom 
och inte direkt av själva frånkopplingen av respiratorn, räknas det som en passiv handling (a 
a) Enligt Gesang (2008) är det svårt att finna renodlade begrepp kring vad passiv och aktiv 
dödshjälp innebär eftersom det där emellan finns en stor gråzon. Gråzonen innebär att det kan 
vara svårt att avgöra ifall en handling är passiv eller aktiv beroende på olika aspekter, 
exempelvis vilka motiv och beroende på vilken situation som finns (a a).

Nilstun och Westrin (2005) förklarar dödshjälp enligt följande termer; eutanasi innebär att 
åtgärder tas till för att skapa en så lätt och smärtfri död som möjligt. Läkarassisterad dödshjälp 
går ut på att en läkare aktivt och avsiktligt ger ett läkemedel till en patient så att dennes liv 
avslutas. När en läkare förskriver läkemedel till en patient på dennes egen begäran, för att 
själv kunna avsluta sitt liv kallas det läkarassisterat suicid. Terminal sedering sker när en 
patient som ligger inför döden sövs ner tills att dödsfallet inträffar. När syftet är att endast 
lindra smärta och symtom men med en medvetenhet om att döden kan inträffa benämns det 
som en lindring av symtom med risk att livet förkortas (a a).

Länder som tillåter aktiv dödshjälp
Sedan mitten av 70-talet har Nederländerna tillämpat eutanasi inom sjukvården (Statens 
medicinsk-etiska råd, 1992). Mellan åren 1973 och 1986 kom flera fall upp i domstolarna 
gällande dödshjälp vilket så småningom utvecklade en praxis som tillåter att läkare bistår 
patienter med dödshjälp under strängt reglerade former (a a). År 2001 kom en lag i 
Nederländerna som tillåter att en läkare utför aktiv dödshjälp (Lövtrup, 2009). Enligt lagens 
kriterier behöver patienten ha gjort en noga övervägd begäran samt ha ett mentalt eller fysiskt 
lidande så att tillståndet bedöms som hopplöst och outhärdligt. I Schweiz kom en strafflag år 
1918 som tillät assisterat självmord förutsatt att ingen egen vinning fanns. Denna har kommit 
att tolkas som att vem som helst kan assistera självmord så länge det inte finns något 
egenintresse. En grundförutsättning är att personen som begär dödshjälp är beslutskompetent. 
Läkare förskriver en dödlig dos läkemedel till den som är i terminalt skeende och som inte 
kan få någon annan bot (Lövtrup, 2009).
Luxemburg fick en lag den 17: e mars 2009 som tillåter dödshjälp. I Belgien röstades det fram 
en eutanasilag år 2002 trots kraftigt motstånd från landets läkare. Även utanför Europas 
gränser har lagar trätt igenom som numera tillåter någon form av dödshjälp. Flertalet delstater 
i USA har infört dödshjälp. Washington införde en lag 2009 sedan 58 % hade röstat för aktiv 
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dödshjälp. Likaså Montana har infört rätt till aktiv dödshjälp förutsatt att personen är i ett 
terminalt skede. I Oregon är läkarassisterat självmord, men inte eutanasi tillåtet sedan 1998. 
Lagen ger läkare rätt att skriva ut läkemedel i dödlig dos till en patient i terminalt skede. 
Förutsättningen för att få hjälp i Oregon är att patienten är skriven i delstaten och är 
myndigförklarad. Omkring 400 personers liv har tagits genom läkarassisterat självmord sedan 
1998 och sker inte i så stor utsträckning som exempelvis i Nederländerna (a a). 

Palliativvård

Palliativvård sätts in då inga kurativa metoder längre fungerar. Detta utförs för att förbättra 
livskvaliteten både för patienten och dess familj, som fått problem som kan uppstå vid en 
livshotande sjukdom. Den palliativa vården ska erbjuda stöd för familjen och förebygga och 
lindra lidande för patienten. Syftet är varken att påskynda eller fördröja döden, utan döden ska 
betraktas som en normal process i livet (World Health Organization, 2002). Det är svårt att 
veta när den palliativa vården ska vidtas och när patienten ska kallas palliativ. WHO 
fastställer att palliativvård ska sättas in "vid obotlig sjukdom". Det kan vara ett mycket svårt 
beslut att ta för läkaren när den palliativa vården ska sättas in (Pastrana, Jünger, Ostgrathe, 
Elsner & Radbruch, 2008). Det sista stadiet i den palliativa vården är när patienten hamnar i 
ett terminalt skede. Terminal betyder att slutgiltig, avslutande eller den sista fasen av en 
dödslig sjukdom (Nationalencykopedin, 2009).

Lidande

Lidande definieras enligt Svenska akademins ordbok (2009) som; att lida, kval, smärtor och 
plågor, att befinna sig i ett tillstånd som är kännetecknat av själslig och kroppslig smärta samt 
att utstå plågor (a a).

Lidande som begrepp har sedan 1940-talet visat tecken på att försvinna och har istället ersatts 
med termer som exempelvis smärta, ångest och sjukdom. Termer som har stått för ett annat 
tankeinnehåll. Begreppet lidande genomgick inte någon nämnvärd betydelseförskjutning fram 
till 1920-talet. Lidandet innebar ett kval, en plåga, en vånda och smärta. Efter 1940- talet 
började begreppet lidande få en annan betydelse och det gick mer mot att beskriva lidande 
som sjukdom och smärta. Begreppet lidande och smärta är inte synonyma, det finns ett 
lidande där smärta inte finns, likaväl som smärta kan förekomma utan lidande (Eriksson, 
1994). 

Eriksson (1993) beskriver lidande som en kamp, en viljekamp. Utan lidande har inte livet 
något, livet är tomt och utan rörelser. Lidandet som begrepp placeras in i olika sammanhang 
och får därmed olika nyanser. Lidande är en oskiljaktig del av livet och därmed även förenligt 
med hälsa det vill säga att människan kan bära på ett outhärdligt lidande och samtidigt 
uppleva hälsa. Att lida är att dö ifrån något men det kan även leda till någonting nytt (a a).

Eriksson (1994) menar att lidandet kan likna ett universum, en oändlig mångfald av skeenden 
som till slut och trots allt visar sig ha ett sammanhang. Lidande är tillägnat människan och 
lidandet är en del av livet. Lidande kan uppfattas som alltigenom ont och utan mening, varje 
gång människan lider tillskrivs det en mening. Livets och lidandets mening förfaller att höra 
samman. Eftersom livet har en mening kan även lidandet få en mening. Enligt Eriksson 
(1994) är lidandet någonting alltigenom ont, men att lida är en kamp mellan det goda och 
onda, där liv ställs mot död. 
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Vidare menar Eriksson (1994) att liv och död, lust och lidande, utgör kärnan i allt mänskligt 
liv. I lidandets kamp uppstår fyra grundpositioner: I det goda lidandet för människan en kamp 
för mening och växt mot en högre grad av integration till att bli en hel människa. I den goda 
lusten finns den äkta livsglädjen, meningen och kraften. Lidandets motsats är lusten och i 
lusten finns rörelsen, strävan och åtrån efter det goda. Eriksson (1994) menar även att den 
lusten kan användas i kampen mot det onda, vilket förklarar att det kan finnas glädje och 
njutning i lidande. Så länge det finns rörelse finns det hopp. Hoppet består i rörelse mot lusten 
och mening i lidandet och livet. I den onda lusten är människan kvar i sin passion och förmår 
inte bestämma över sitt liv utan är driven.

Beroende av de olika positionerna och människans aktuella livssituation och livssyn antar 
lidandet olika former, men lidandet har alltid en blandning av både lust och lidande, gott och 
ont. Varje enskild människa har sin unika form. De symboliska formerna som styr 
människans liv utgörs av vara, vilja och medvetande form. Eriksson (1994) menar att genom 
dessa former utvecklas en självmedvetenhet hos människan det vill säga en insikt om det egna 
lidandet. Lidandet som kamp innebär att våga vara i lidandet, att erkänna att det finns. Genom 
att möta lidande lär vi oss att uthärda det och upplevelsen blir en positiv resurs i livet (a a).

Allt lidande upplevs och uttrycks med kroppen. Lidandet har många ansikten och kan vara 
svåra att uppmärksamma. Det är aldrig bara en del av människan som lider utan lidandet är 
genomgripande och präglar hela människan. Lidandet påverkar personens tankar om sig själv 
och om andra människor. Den lidande människan upplever ofta att hon/han har ett lägre 
människovärde (Eriksson, 1994).

Lidandet i vården
Det finns tre olika former av lidande i vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande
(Eriksson, 1994). Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och 
behandling. Detta delas in i två kategorier; kroppsligt lidande, förorsakad av sjukdom och 
behandling samt själsligt och andligt lidande som förorsakas av de upplevelser av förnedring, 
skam eller skuld som människan erfar i sin relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande 
är det lidande som förorsakas av vård eller utebliven vård, patienten blir inte sedd eller hörd 
och slutar uppfattas som en levande varelse. Livslidande är relaterat till vad det kan innebära 
att leva, till exempel att inte existera, att förlora livet, uppleva kärlekslöshet samt att sakna 
livsmening (a a).

Lindra lidandet
Eriksson (1994) menar att det ligger i människans natur att sträva efter, och vilja lindra sitt 
lidande på olika sätt. Människans kamp är att befria sig från sitt outhärdliga lidande eller 
försöka försona sig med det. Författaren anser att grunden ligger i kärleken och är den 
grundkraft som behövs för att lindra lidandet. Det är viktigt för patienten att vårdgivaren 
vågar möta vårdtagaren och ställa sig till förfogande, att våga gå in och ge patienten ett 
erkännande att hon/han får tala eller gråta. Enligt Fredriksson och Eriksson (2001) är det 
viktigt att vårdgivaren lyssnar på den vårdberoende när de talar om sitt lidande samt ge 
kunskap till patienten om vad som skall ske och få denne att känna sig närvarande.

Enligt Fagerström, Eriksson och Bergbom-Engberg (1998) är vårdgivarens egen kännedom 
om mänskliga, existentiella/spirituella behov och begär viktig, det öppnar nya möjligheter där 
sjukdom och lidande kan involveras. Det sker en inre utveckling för att förstå patientens 
vårdande och lidande samt att hjälpa patienten att utvecklas. Vårdgivaren kan då lättare tolka 
patientens omvårdnadsbehov och att lindra lidandet. Fagerström et. al. (1998) framhåller att i 
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ett intensivt lidande från en sjukdom kan ett dolt begär av kärlek, liv och mening visa sig hos 
patienten. Det är då viktigt att som vårdgivare ha förmåga att se bakom symptomen och 
grunda en djupare mänsklig relation med patienten. Detta leder till ett välbefinnande och 
resulterar i att patienten upplever en lättnad från lidandet (a a). 

Rehnsfeldht och Eriksson (2004) menar att det är betydelsefullt som vårdgivare att ha 
förståelse för sitt eget och patientens liv och därigenom försöka skapa mening i patientens 
tillvaro och minska lidandet. Genom att se mönster i patientens lidande och ha dessa som 
grund går det att försöka skapa en mening i patientens tillvaro. På så sätt kan lindandet 
mildras och göras uthärdligt istället för outhärdligt för patienten (a a).

Definition av ordet attityd 

Ordet attityd betyder inställning eller förhållningssätt. Denna inställning eller detta 
förhållningssätt har byggts upp av erfarenheter som sedan gör att 
inställningen/förhållningssättet blir för eller emot någonting. Attityder har även en 
psykologisk funktion som gör att det blir lättare att sålla bland all information och situationer 
som tas upp av hjärnan. Liknande situationer och liknande information kommer att tolkas på 
samma sätt. Attityder varierar stort i betydelse och styrka. En negativ attityd blir en fördom, 
där endast exempelvis hudfärgen utgör grunden för vad en person kommer att tycka om en 
annan (Rosén, 2009). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar

Omvårdnad är sjuksköterskans profession, det är sjuksköterskan som ansvarar för 
omvårdnaden av patienter (Stryhn, 2007). Sjuksköterskan ansvarar för att i första hand ta hand 
om patienter som är i behov av vård, att bota, lindra samt att främja hälsa. Sjuksköterskan har 
även ett ansvar för sitt eget arbetssätt och genom ett livslångt lärande hela tiden utvecklas 
inom sin profession. Sjuksköterskan skall även arbeta mot ett samarbete mellan sina 
arbetskamrater och ingripa ifall samarbetet inte fungerar och tenderar att påverka vården 
negativt (ICN, 2002). 

All hälso- och sjukvårdspersonal arbetar under lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område (SFS 1998:531). Den innehåller skyldigheter som personalen har. För det 
första är det viktigt att utföra sitt arbete enligt beprövad erfarenhet och vetenskap. Vården ska 
vara individuellt anpassad och patienten ska vara delaktig i de beslut som tas om dennes vård 
och behandling. Tystnadsplikt gäller genom hela vårdandet och det är viktigt att inte delge 
obehöriga information om patientens hälsotillstånd (a a).   

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) anges att 
sjuksköterskan ska bland annat tillgodose patienternas omvårdnadsbehov, såväl psykiska och 
fysiska som det sociala, kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska även ha förmåga till att 
kunna bemöta sjukdomsupplevelse och kunna hjälpa patienten att lindra denna. Vid sjukdom 
ska sjuksköterskan arbeta aktivt för att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård. Den 
omvårdnaden som utförs ska överensstämma med empirisk erfarenhet och vetenskap. En 
annan viktig funktion är att sjuksköterskan ska bidra till ett samarbete mellan olika 
professioner för att ge patienten en optimal vård (a a).
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Sjuksköterskan arbetar även under hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). I den står det 
bland annat att vården ska ges med respekt för människors lika värde, självbestämmande och 
integritet och att alla har rätt till en god vård. En av de största uppgifterna är att förebygga 
ohälsa (a a). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska vården ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

PROBLEMFORMULERING

I dagens samhälle har den medicinska forskningen kommit långt och många av de sjukdomar 
som tidigare har varit dödliga går numera att bota. Det gör att det bland annat kan bli svårt för 
dem som är sjuka, dess anhöriga samt inblandad vårdpersonal att acceptera när det inte längre 
finns någon bot till patientens sjukdom. Funderingar kring dödshjälp kommer då ofta fram, 
även om det i de flesta delar av världen är olagligt. Sjuksköterskan har en stor roll i dessa 
funderingar eftersom det är med honom/henne, patient och anhöriga kommer att diskutera 
detta. Det som då blir intressant är hur sjuksköterskan ställer sig till denna fråga och varför. 
Vad finns det för bakomliggande faktorer till sjuksköterkans attityder kring dödshjälp? Vad 
beror det på att sjuksköterskan kommer att vara för eller emot ett förslag om dödshjälp även 
om det är olagligt att utföra? Genom att studera tidigare forskning kring ämnet och 
sammanställa dessa kunskaper kan detta belysas. 

SYFTE

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa bakomliggande faktorer till sjuksköterskors 
attityder kring dödshjälp. 

METOD

Val av metod
I denna studie har en litteraturöversikt använts som metod baserat på Friberg (2006). En 
litteraturöversikt innebär att skapa en översikt gällande problemområdet inom ett 
vårdvetenskapligt område. Detta utförs genom att samla in kvantitativa och kvalitativa data 
kring tidigare forskning för att få en uppfattning om användbara metoder och teoretiska 
utgångspunkter. Materialet som har används är i form av empiriska forskningsartiklar och har 
sökts genom en systematisk litteratursökning. Metoden används även för att skapa en grund 
för fortsatt forskning (Friberg, 2006).  

Litteratursökning
I en litteratursökning skall enligt Friberg (2006) följande aspekter ingå; urvalskriterier, val av 
sökord, val av dokument samt inklusions- och exklusionskriterier. För att få fram relevant 
fakta har sökningar med sökord utefter studiens syfte gjorts i olika databaser. De primära 
sökord som har använts är ”Euthanasia”, ”nurse”, attitude”, ”reason” och har sökts i 
databaserna CINAHL, ELIN och MEDLINE. Dessa har valts eftersom att de innehåller 
artiklar kring omvårdnad och medicinsk forskning. De artiklar som har använts i resultatet 
redovisas i en sökordsöversikt (se bilaga I). Där kommer endast databasen CINAHL att 
presenteras eftersom att samma artiklar återfanns i databaserna MEDLINE och ELIN. 
Efter de sökningar som har gjorts återfanns ett 70-tal artiklar. Dessa artiklar har minskat i 
antal genom inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Friberg (2006) innebär en inklusion att 
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en del artiklar kommer att behållas medan en exklusion innebär att artiklar väljs bort. Arbetets 
inklusionskriterier är att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade, publicerade mellan åren 
1995 och 2009, innehålla valda primära och sekundära sökord, vara möjlig att granska samt 
vara reproducerbara. Artiklarna ska utgå ifrån sjuksköterskans perspektiv, innehålla 
bakomliggande faktorer kring sjuksköterskors attityder till dödshjälp och därtill även vara 
internationella eller nationella. Detta innebär att vissa krav skall uppfyllas. Artikeln ska 
innehålla bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, metod, resultat, diskussion och referenser. 
Dessutom ska den ha blivit godkänd vid bedömning och publicerats på engelska. De artiklar 
som har exkluderas är litteraturöversikter, artiklar på andra språk än svenska och engelska och 
artiklar från 1994 och bakåt i tiden. Denna kvalitetsgranskning resulterade i att 13 användbara 
artiklar kvarstod för den kommande studien. Dessa artiklar redovisas i en artikelöversikt (se 
bilaga II). 

Dataanalys
Datamaterialet har analyserats i en trestegsmetod beskriven av Friberg (2006). Först lästes alla 
artiklar igenom i flera omgångar för att få en översiktlig bild av vad artiklarna handlade om. 
Datamaterialet består av artiklar där analysförfarandet är av både kvantitativ och kvalitativ art 
och enligt Friberg (2006) kan det inte göras en exakt jämförelse mellan kvantitativa och 
kvalitativa resultat. En kvalitativ metod går ut på att uttyda och förstå fenomen. Frågor som 
ställs innehåller ofta frågeord som vem, varför eller hur/på vilket sätt och svaren är fritt 
formulerade. I en kvantitativ metod används frågeord som hur mycket, hur många eller i 
vilket grad och svaren ges som reella tal. Metodens avsikt är att mäta och förklara (Nyberg, 
2000). 

Därför har studiens resultat delats upp i två grupper, dels en med artiklar där analysförfarandet 
är av kvalitativ art och en del av kvantitativ. De artiklar med analysförfarande av kvantitativ 
art delades sedan upp i två delar; en del där metoden utgick ifrån fallbeskrivningar samt en 
som utgick från demografiskt datamaterial. Detta på grund av att studierna är gjorda på två 
olika sätt. Den ena utgår från fallbeskrivningar där deltagarna får olika situationer beskrivna 
och utifrån dem svara om de är för eller emot dödshjälp i de olika situationerna och en där 
författarna från sina teoretiska utgångspunkter har ställt frågor till deltagarna och sedan delat 
in deltagarnas svar utifrån demografiska faktorer.

Artiklarnas resultat granskades och därefter urskiljdes likheter och skillnader i 
resultatinnehållet och slutsatser drogs om vilka faktorer som beskrivs i de olika artiklarna. 
Dessa sammanställs och presenteras i föreliggande studies resultatdel som en översiktlig bild 
av beskrivna faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder kring dödshjälp.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

I detta arbete har följande etiska överväganden enligt Nyberg (2000) tagits hänsyn till; fusk 
får inte förekomma, det vill säga att kopiera andras arbeten som om det vore ens egna eller 
använda data som är påhittade eller saknar grund. Det har även eftersträvats att få en 
sanningsenlig bild av tidigare forskning kring området.
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RESULTAT

I den här studien har 13 olika artiklar sammanställts och detta presenteras i följande grupper; 
artiklar med kvalitativ metod samt artiklar med kvantitativa metoder. De artiklarna med 
kvantitativ metod har sedan delats in i två undergrupper. I början av varje del presenteras 
artiklarnas faktorer i en tabell för att sedan utförligt beskrivas i löpande text.

Kvalitativa artiklar 

De artiklarna med kvalitativ metod var fyra till antalet. Dessa artiklar granskades och sex 
olika faktorer till deras attityder kring dödshjälp kunde påvisas. Detta har sammanställts i 
figur 1, se nedan. 

Faktorer Artikel 6 Artikel 12 Artikel 7 Artikel 13
Religion X X X
Etik X
Maktmissbruk X X X X
Patientens 
lidande

X X X X

Patientens 
autonomi

X X X

Patienten är 
vid sina 
sinnens fulla 
bruk

X X

Figur 1 Artikelöversikt över faktorer

Religion
Sjuksköterskans tro och värderingar kring dödshjälp var en av de faktorer som de flesta av 
artiklarna hade gemensamt. I McInerney & Seibolds (1995) studie uppgav två sjuksköterskor 
att de var negativt inställda till dödshjälp på grund av att det gick emot deras tro. I artikeln av 
Veerport, Gastmans & Dierckx de Casterlé (2004) nämnde en sjuksköterska att de alltid hade 
fått höra att de ur ett katolskt synsätt inte hade rätten att inverka på Guds livsverk, vilket hon 
oftast instämde med. Kuuppelomäki (2000) kom fram i sin studie att sjuksköterskor som var 
emot dödshjälp var av den åsikten eftersom att de ansåg att döden inte skulle utföras på ett 
onaturligt sätt. 

Etik
I studien av Veerport et. al. (2004) ansåg en sjuksköterska att det fanns vissa situationer som 
hon ansåg det vara mer humant att göra något åt saken än att bara låta det ske. En annan 
sjuksköterska menade att eutanasi skulle gå emot respekten för livet och att det därför skulle 
vara oacceptabelt att ta någon annans liv. Vårdyrket kännetecknar en önskan om att kunna 
hjälpa människor att bli bra och dödshjälp går därför emot deras syn på sin egen profession. 
En tredje sjuksköterska sade att hon inte skulle kunna utföra dödshjälp då det gick emot 
hennes tro om vad yrket innebar. Hon vill vårda människor, inte döda dem (a a).
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Maktmissbruk
Somliga deltagare i Kuuppelomäkis (2000) studie ställde sig kritiska till dödshjälp bland 
annat på grund av en oro för missbruk eller för att de ansåg att det inte borde ligga i 
människans makt att styra över liv och död. En sjuksköterska var emot dödshjälp då hon var 
rädd för att människor som var sjuka skulle bli väldigt sårbara och kanske känna en press på 
sig från familjemedlemmar att avsluta sina liv tidigare och på så vis inte kunna göra ett 
individuellt och opåverkat val (McInerney et. al., 1995). En annan deltagare tar också upp 
problemet med den ökande utilitarismen som råder inom bland annat äldrevården och som 
skulle kunna leda till missbruk. Hon menade att många kanske anser att de äldre inte är till 
någon nytta längre och att de kostar samhället pengar som skulle ha kunnat användas på annat 
sätt. Även en annan sjuksköterska uttryckte en liknande oro gällande den åldrande 
populationen i en värld av ekonomisk rationalism om dödshjälp skulle legaliseras (a a). 
Young & Ogden (2000) har intervjuat sjuksköterskor som menar på att de inom den 
medicinska professionen inte borde ha möjligheten att bestämma över liv och död eftersom att 
läkare kan ha stor påverkan på sårbara patienter. En deltagare oroade sig över den press som 
en legalisering av aktiv dödshjälp skulle kunna innebära för den terminalt sjuka patienten. I 
och med ökade hälsovårdskostnader skulle en patient kanske välja ett tidigare avslut för att 
inte vara en belastning för samhället.
I artikeln av Veerport et. al. (2004) tas ett annat perspektiv kring missbruk upp som istället 
skulle kunna vara en anledning till att legalisera dödshjälp. Vissa deltagare tog upp problemet 
med att dödshjälp inte är tillåtet och påpekade att det då kan ske under dåliga förhållanden 
utan vare sig en öppen diskussion mellan vårdgivarna, familjen och vårdnadstagaren. Skulle 
eutanasi bli lagligt skulle dödshjälp kunna ske under säkrare förutsättningar och inte vara lika 
tabubelagt som det är på många platser i dagens samhälle (a a).

Patientens lidande
I artikeln av Kuuppelomäki (2000) var den vanligaste orsaken till en positiv attityd kring 
dödshjälp då patienten befann sig i en situation som inte ansågs kunna fortsätta på ett humant 
samt hopplöst sätt bland annat på grund av dennes outhärdliga lidande och smärta. En av 
sjuksköterskorna menade på att hon hade velat få hjälp att dö ifall hon hade varit så illa däran 
att andra människor var tvungna att ta hand om henne och om hon inte ens kunde vända sig 
själv i sängen (a a). Patientens rätt till en värdig död utan lidande var en av faktorerna som 
många ansåg vara väsentlig för rätten till att tillåta aktiv dödshjälp (McInerney et. al., 1995).
I studien av Young et. al. (2000) ansåg några av deltagarna att det skulle vara bättre med ett 
snabbt avslut för alla inblandade parter. Patienten skulle slippa sitt lidande och de anhöriga 
skulle inte behöva se hur deras kära långsamt tynade bort till följd av sin sjukdom. En av 
sjuksköterskorna ansåg att det var okej att ge en dos morfin till en döende patient för att lindra 
lidande, trots att det kunde leda till att patienten avled snabbare (a a).
Enligt Veerport et. al. (2004) tyckte sjuksköterskorna att det var svårt att avgöra när dödshjälp 
skulle få användas och att det var olika för olika situationer. Lidande hos patienten var en av 
de huvudsakliga faktorerna till varför de ansåg att dödshjälp kunde vara ett alternativ. Dock 
ansågs det att dödshjälp skulle få vara den sista utvägen när alla andra palliativa 
behandlingsmetoder redan hade prövats. En av sjuksköterskorna som intervjuades sa att hon 
brukade vara emot dödshjälp eftersom det bland annat var emot lagen men efter att ha arbetat 
inom området och sett mycket lidande så hade hennes syn på det ändrats och hon ansåg 
numera att det i vissa situationer skulle vara tillåtet. Ett annat skäl som uppgavs som en 
anledning till att acceptera dödshjälp var ifall patienten inte levde ett meningsfullt liv till följd 
av sitt lidande (a a).  
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Patientens autonomi
Många sjuksköterskor tog upp patientens rätt till självbestämmande och deras respekt inför 
deras val som en faktor till att dödshjälp borde legaliseras (Kuuppelomäki, 2000) I studien av
Young et. al. (2000) menade en sjuksköterska att hennes respekt för patientens autonomi 
betydde såpass mycket att hon skulle kunna göra patienten till viljes gällande dennes 
förfrågan om en förhastad död, trots att det skulle gå emot hennes egna personliga känslor och 
tankar kring det. Sjuksköterskor förknippade ofta frågor kring ”livets slut” med kontexten från 
den etiska koden som förespråkar att patienter ska behandlas med respekt för deras 
individuella behov och värderingar (a a). Även i Veerports et. al. (2004) studie framkommer 
det att sjuksköterskor tycker att respekten för en patients autonomi är en anledning till att de 
har en positiv attityd till dödshjälp och att det är viktigt att en patient känner frihet till att 
kunna få välja om han/hon vill ha dödshjälp.  

Patienten vid sina sinnens fulla bruk
En del sjuksköterskor ansåg att dödshjälp borde legaliseras ifall att patienten var vid sina 
sinnens fulla bruk och då denne var kapabel att kunna fatta sina egna beslut (Kuuppelomäki, 
2000). Young et. al. (2000) intervjuade en sjuksköterska som påpekade att en patients val om 
att få slut på sitt lidande kan påverkas av att personen i den aktuella stunden har svåra smärtor 
och därför kanske inte kan ta ett riktigt beslut. Hon menade att patienten i vissa fall bara vill 
få slut på sitt lidande och kanske egentligen inte vill dö. En annan sjuksköterska i samma 
studie ansåg sig vara kompentent till att göra ett beslut om att ta sitt eget liv men var osäker på 
hennes patienters kapacitet till att fatta ett riktigt beslut (a a). 

Kvantitativa artiklar utifrån påstående/frågor

De artiklar med kvantitativ som utgår ifrån påståenden eller frågor var fem till antalet. Dessa 
artiklar granskades och tio olika faktorer till sjuksköterskornas attityder kring dödshjälp kunde 
påvisas. Figur 2 visar faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder kring dödshjälp, se 
nedan.

Faktorer Artikel 2 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 9 Artikel 11
Religion X X X X
Smärta/lidande X X
Obotlig 
sjukdom

X X

Arbetsplats X X X X
Ålder X X
Etik X X
Medicinskt X
Koma X
Maktmissbruk X
Lag X X
Figur 2 Artikelöversikt över faktorer

Religion 
I studien som gjordes av Kumas, Öztunc & Alparslan, 2007 deltog det 186 stycken 
intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på tre olika sjukhus (universitets-, allmänt- eller 
privat sjukhus). Av de 186 sjuksköterskorna var det 47 % som angav religion som ett skäl till 
att de var emot aktiv dödshjälp eftersom att det var emot livets gång. De flesta 
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sjuksköterskorna (mer än 50 %) kunde inte tänka sig att få dödshjälp utfört på sig själva utan 
ansåg att det är upp till Gud när ens liv ska tas ifrån en och att ingen förutom Gud kan avgöra 
när det är dags att dö eftersom att det är Gud som har gett oss liv (a a). Detta kan jämföras 
med studien som Kitchener (1998) gjorde och som också visar på att religion spelar en stor 
roll vid ställningstagandet om aktiv dödshjälp. Studien visar att de som var mest positiva var 
ateister eller agnostiker. 80 % av ateisterna och 85 % av agnostikerna var positiva till aktiv 
dödshjälp och kunde i de flesta fall tänka sig att vara involverade när dödshjälp utförs. 
Troende och religiösa sköterskor var mer negativa till dödshjälp (a a).

Tepehan, Özkara och Fatih Yavuz, (2009) studerade i sin studie intensivvårdssjuksköterskor 
(109 stycken) gentemot en kontrollgrupp (97 stycken) som bestod av sjuksköterskor som 
arbetade inom internmedicin, operation och pediatrik. Vidare menar Tepehan et. al. (2009) att 
det fanns en majoritet (42,2 %) av de i kontrollgruppen som hade en negativ attityd till 
dödshjälp på grund av deras religion och bland dem som arbetade inom intensivvården var det 
30,2 % som var emot dödshjälp på grund av att det stred mot deras religion (a a). Det var dock 
en studie som påvisade en helt annan bild. Den utfördes i Japan, där cirka 70 % ansåg sig vara 
icke religiösa och ändå var endast 23 % positivt inställda till dödshjälp (Asai, Ohnishi, 
Nagata, Tanida & Yamazaki, 2001).

Smärta och lidande 
Enligt Inghelbrechts, Bilsens, Mortiers och Deliens (2009) studie där 3321 sjuksköterskor 
deltog svarade hela 92 % att det tyckte att dödshjälp är acceptabelt för de patienter som lider 
av en extrem och okontrollerbar smärta (a a). Tepehan et. al. (2009) fick fram, i sin jämförelse 
mellan intensivvårdssjuksköterskor och kontrollgruppssköterskor att 59,6 % av 
intensivvårdssjuksköterskor tyckte att ett förkortande av lidandet hos patienter var det bästa 
skälet till att legalisera dödshjälp. Drygt 30 % av de sjuksköterskor som var i kontrollgruppen 
höll med om detta (a a).

Obotlig sjukdom
Enligt Kumas et. al. (2007) tyckte mer än hälften av sjuksköterskorna att dödshjälp skulle 
tillåtas för de patienter som är hjärndöda eller som har en obotlig sjukdom. 
Tepehans et. al. (2009) studie visar att 35,5 % av intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att det 
var okej med dödshjälp om patienten är obotligt sjuk (a a).

Arbetsplats
Enligt Kumas et. al. (2007) var det 33,9 % av sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningarna 
som hade en positiv attityd till att legalisera dödshjälp medan det var 39,8 % som inte tyckte 
det. I studien framkom det även att de sjuksköterskor som jobbade på ett universitetssjukhus 
var mer positiva till att legalisera dödshjälp än vad de som arbetade på andra sjukhus 
(allmänt- och privat sjukhus) var. De sjuksköterskor som hade en positiv attityd var mer 
positiva till passiv dödshjälp än aktiv dödshjälp (a a). Även Tepehan, et. al. (2009) påvisar i 
sin studie att det generellt är så att sjuksköterskor som jobbar på intensivvårdsavdelningar är 
mycket mer positiva till dödshjälp än vad sjuksköterskor inom andra enheter är. Ca 60 % av 
intensivvårdssköterskorna vill legalisera aktiv dödshjälp, mot knappt 40 % av 
barnavdelningarnas sköterskor (a a).
Enligt Kitchener (1998) fanns den största acceptansen för dödshjälp inom akutsjukvården där 
hela 80 % var för aktiv dödshjälp samtidigt som de sjuksköterskor som jobbar inom palliativ 
vård hade den högsta andelen som var emot det (a a). Även Asais et. al. (2001) studie 
påvisade att de som arbetade inom den palliativa vården, hade en mer negativ syn.
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Åldern 
I studien av Kitchener (1998) kom det fram att 80 % av sjuksköterskorna som hade en positiv 
attityd till dödshjälp var under 40 år. Detta intygas även av Inghelbecht, et. al. (2009) i sin 
studie, där det fanns en ökad signifikans till att de äldre sjuksköterskorna var mer emot 
dödshjälp, samt att de tyckte att palliativ vård skulle göra att nästan alla förfrågningar om 
dödshjälp försvann (a a). 

Etik 
Tepehan et. al. (2009) påvisar att de sjuksköterskor som hade en negativ attityd till dödshjälp 
hade det på grund av etiska principer. I studiens kontrollgrupp var det 35 % av 
sjuksköterskorna och 23,8 % av intensivvårdssjuksköterskorna som angav det som skäl. 
Kumas et. al. (2007) visar även att av de sjuksköterskor som hade en negativ attityd till 
dödshjälp berodde 75 % av det på att deras eget samvete var en orsak. Enligt Tepehan et. al. 
(2009) var personliga åsikter en faktor som hade betydelse för sjuksköterskornas (kontroll 
grupp 29,9 % och intensiv sjuksköterskornas 19, 2 %) negativa attityd till dödshjälp. 

Lag
Asai et. al. (2001) utförde en studie i Japan där dödshjälp är lagligt enligt vissa kriterier. Dock 
var endast 23 % av deltagarna positivt inställda till dödshjälp, trots att Japan tillåter dödshjälp 
(Asai et. al., 2001). Enligt Kumas et. al. (2007) tyckte ca 22 % av sjuksköterskorna att det var 
meningslöst att påskynda döden och att de har ett ansvar gentemot lagen och därför inte vill 
stödja aktiv dödshjälp.

Mediciniskt 
Enligt Kumas et. al. (2007) ansåg 62 % av sjuksköterskorna att medicinen är till för att hålla 
människor vid liv och inte för att användas till att ta någon annans liv.
Det framkommer även i studien är att 38 % av sjuksköterskornas negativa attityd beror på att 
de har förväntningar på den medicinska utvecklingen (a a). 

Koma eller liknande tillstånd
I studien som gjordes av Inghelbecht et. al. (2009) där de sjuksköterskor som var emot 
dödshjälp, tyckte 26 % av dem att patienten skulle ligga i koma eller liknande tillstånd tills 
döden inträffade istället för att ge aktiv dödshjälp (a a). 

Maktmissbruk
Tepehan et. al. (2009) påvisar i sin studie att 43,3 % av kontrollgruppen och 29,3 % av 
intensivvårdssjuksköterskorna sade att ett utnyttjande av dödshjälp var en orsak till deras 
negativa attityd till dödshjälp.
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Kvantitativa med fallbeskrivning som utgångspunkt

De kvantitativa artiklarna med fallbeskrivning eller påståenden som utgångspunkt i metoden 
var fem till antalet. Dessa artiklar granskades och sju olika faktorer till deras attityd kring 
dödshjälp kunde påvisas. Detta har sammanställts i figur 3, se nedan. 

Faktorer Artikel 13 Artikel 12 Artikel 9 Artikel 3 Artikel 8
Religion X X X
Obotlig 
sjukdom

X X

Utbildning X X
Efterfrågar 
dödshjälp

X X

Patienten är 
vid sina 
sinnens fulla 
bruk

X X X X X

Lagar X X
Patientens 
autonomi

X

Figur 3 Artikelöversikt över faktorer

Religion
De flesta studierna kom fram till var att de sjuksköterskor som inte ansåg sig vara särskilt 
religiösa hade en mer positiv syn på dödshjälp, än de sjuksköterskor som ansåg sig vara 
religiösa (Musgrave & Soudry, 2000; Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2009; Ganz 
och Musgraves, 2006). Den grupp som var mest negativ till dödshjälp var katoliker 
(Musgrave & Soudrys, 2000; Ighelbrecht, et. al., 2009). Det var dock en studie som påvisade 
en annan bild. Musgrave et. al. (2000) kom fram till att judiska sjuksköterskor var den grupp 
som var mest positiva till dödshjälp, följt av agnostiker och ateister.

Obotligt sjuk
En viktig faktor som gjorde att sjuksköterskorna var mycket positiva i sin inställning till 
dödshjälp var när patienten i fråga var obotligt sjuk och inte hade något hopp om 
återhämtning (Ganz et. al., 2006). Deltagarna fick i deras studie ta ställning till olika 
fallbeskrivningar som visade på att över 60 % hade en positiv attityd till dödshjälp då 
patienten var obotligt sjuk (a a). Även i studien gjord av Musgrave et. al. (2000) ansåg 70 % 
av sjuksköterskorna detta. Mer än hälften av deltagarna skulle även rösta för en legalisation av 
dödshjälp för obotligt sjuka (a.a.). En av studierna hade en mycket positivare inställning och 
över 90 % hade acceptans för dödshjälp då patientens sjukdom inte gick att bota (Inghelbrecht 
et. al., 2009). 

Utbildning
Skillnader i attityder kunde även ses beroende på vilken vidareutbildning sjuksköterskorna 
hade. I undersökningen gjord av Musgrave, Margalith & Goldsmidt (2001) jämfördes 
sjuksköterskor med vidareutbildning i onkologi med sjuksköterskor som inte hade läst 
onkologi. Den studien kom fram till att de som inte hade läst onkologi hade en mer negativ 
syn på dödshjälp, dock påvisades inga större skillnader (a a). Barnmorskor var den grupp som 
hade den mest positiva synen (Musgrave et. al., 2000).
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Vid sina sinnens fulla bruk
En annan viktig faktor som belystes i de olika artiklarna var att patienten skulle vara vid sina 
sinnens fulla bruk då patienten ville ha hjälp med att dö. Många patienter hade efterfrågat och 
skrivit på en önskan om att få hjälp av dö då de var vid sina sinnens full bruk. Därför ansåg 
sjuksköterskorna att det var rätt att de kunde få hjälp att dö då de inte kunde förmedla sig eller 
då de inte var riktigt närvarande. I Rurup, Onwuteaka-Philipsen, Roeline, Pasman, Ribbe, & 
van der Wal, (2006) och Ganz et. al. (2006) var 60 % av sjuksköterskorna positiva till detta. I 
Musgrave et. al. (2000) och Musgrave et. al. (2001) ansåg 70 % av deltagarna att detta var 
rätt.

Efterfrågar dödshjälp
I fem av artiklarna återfanns faktorn ”om patienten efterfrågar dödshjälp”. Hälften av 
deltagarna (Rurup et. al., 2006), upptill 90 % (Inghelbrecht et. al., 2009) var positiva till 
dödshjälp då patienten efterfrågar det. Majoriteten av sjuksköterskorna kunde alltså tänka sig 
att assistera dödshjälp, om patienten efterfrågade det. Det fanns till och med sjuksköterskor 
som kunde tänka sig att utföra dödshjälp, utan efterfrågan. Hela 50 % kunde tänka sig detta 
(Rurup et. al., 2006). 

Lagar
I många av de studierna kan likheter dras mellan de länder som har en lag som tillåter någon 
form av dödshjälp. Sjuksköterskorna i dessa länder hade en positivare inställning till 
dödshjälp än de sjuksköterskor som verkade i länder där dödshjälp inte var tillåtet 
(Ingelbrecht, 2009; Rurup, 2006). I studien av Inghelbrecht et. al. (2009) var 91,7 % av 
deltagarna positiva till dödshjälp och den studien gjordes i Belgien där dödshjälp är lagligt. 
Även i Rurup et. al. (2006) som utfört studien i Nederländerna var 63 % av deltagarna 
positiva till dödshjälp. 

Patientens autonomi
I Rurup et. al. (2006) fick deltagarna påståendet att alla har rätt att besluta om hans/hennes liv 
och död. Över 70 % av deltagarna ansåg att detta påstående var korrekt (a a).
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DISKUSSION

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att ur sjuksköterskors perspektiv belysa 
bakomliggande faktorer kring attityder till dödshjälp. Metoden som använts är 
litteraturöversikt och med hjälp av den har syftet kunnat besvaras. En annan metod som 
kunnat användas är en empirisk studie där svenska sjuksköterskor intervjuades. Dock hade 
den inte påvisat om olika länder har olika bakomliggande faktorer kring attityder till 
dödshjälp. Därför ansåg författarna att litteraturöversikt är den bästa metoden för vårt syfte. 
Den ursprungliga tanken med arbetet var att basera det enbart på artiklar med en kvalitativ 
metod, genom att utföra en litteraturstudie. Detta för att få en ökad förståelse och inblick i hur 
sjuksköterskor ställer sig till dödshjälp. Tanken ändrades efter att översiktligt sökt efter 
artiklar och författarna insåg att tillgången av kvalitativa artiklar var begränsad kring detta 
ämne. Syftet ändrades till det nuvarande syftet och artiklar med en kvantitativ metod 
inkluderades. Därför ändrades även metoden till en litteraturöversikt. Litteraturöversikt 
innebär enligt Friberg (2006) att artiklar av både kvantitativ och kvalitativ art kan användas. 
En litteraturöversikt bidrar till en utgångspunkt för vidare forskning och ger en bred översikt 
över det valda området (a a) och det finns enligt Axelsson (2008) ett stort behov av översikter 
över befintlig forskning. Det är även viktigt för studenten och dennes profession att lära sig 
söka kunskap, värdera kunskapen och sedan kunna sammanställa den (a a). 

I sökandet efter artiklarna var det besvärligt att finna lämpliga sökord jämt emot syftet. Det 
var dessutom komplicerat att hitta artiklar inom vårt specifika område trots att sökningarna 
utfördes i flera databaser. Den enda databas som hade relevanta studier var CINAHL. De 
artiklar som hittades i andra databaser återfanns även där. Med hjälp av de valda sökorden 
hittades ett antal artiklar, dock var de flesta av dessa oanvändbara. Många saknade diskussion 
eller överensstämde inte med studiens syfte. Sökprocessen fick därför göras i flera omgångar 
med nya alternativa sökord för att få upp antalet användbara artiklar. Av detta har vi lärt oss 
att inledningsprocessen i arbetet tar väldigt långt tid men att den också utgör en väldigt stor 
del av ett arbete samt är grundläggande för den kommande studien och att detta måste få ta en 
del utrymme. 

Vi har valt att använda oss av artiklar som har publicerats på engelska eftersom det är det 
enda språk som vi kan behärska utöver vårt modersmål. Litteratursökningen och 
kvalitetsgranskningen resulterade i 13 vetenskapliga artiklar om bakomliggande faktorer till 
sjuksköterskans attityd till dödshjälp. 

Det hade varit till arbetets fördel att hitta artiklar från flera delar av världen. Arbetet hade 
blivit mer intressant om fler attityder från fler delar av världen hade framkommit samt att få 
artiklar gjorda på sjuksköterskor som arbetar inom fattiga områden. Exempelvis hittades inga 
artiklar från Afrika, där människor har annan kultur och religion än västvärlden där de flesta 
artiklar kom ifrån. Att få fram åsikter från sjuksköterskor som arbetar i fattiga områden hade 
kunnat ge ett större perspektiv och eventuellt en annan synvinkel kring de bakomliggande 
faktorerna till dödshjälp. Det hade även varit intressant att ha med studier på sjuksköterskor 
som är gjorda i Sverige. Detta för att kunna jämföra om svenska sjuksköterskor har liknande 
bakomliggande faktorer till delar attityder som resten av västvärlden. Dock fann vi inte en 
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enda artikel gjord i Sverige vilket troligtvis beror på att forskning i Sverige kring detta ämne 
ännu inte har gjorts. 

Analysförfarandet gjordes genom att artiklarna delades upp i tre grupper som analyserades var 
för sig på grund av olikheterna i metoden i de olika grupperna.  Analysen gjordes i en tre-
stegs-metod enligt Friberg (2006) där artiklarna först läses igenom flera gånger, sedan urskiljs 
likheter och skillnader i resultatinnehållet i de olika grupperna och därefter sammanställs de 
olika likheter och skillnaderna i varje grupp. Anledningen till att vi använde oss av Fribergs 
trestegsmetod då vi vill vara trogna till en författare och metod då det blir enklare att hålla en 
röd tråd. Fribergs trestegsmetod var en enkel och bra metod för att få en snabb överblick över 
artiklarna och gör att analysförfarandet går smidigt. 

Indelningen av artiklarna utefter deras metod gjordes på grund av att det då blir lättare att 
kunna analysera materialet. Eftersom att artiklarna med kvalitativ metod respektive 
kvantitativ metod inte är utförda på samma sätt skiljdes dessa artiklar åt. De artiklar med 
kvantitativ metod delades upp i två grupper då de inte hade samma förfaringssätt. En av dem 
utgår från fallbeskrivningar och de andra utifrån påstående/frågor. I de artiklar med 
fallbeskrivningar får deltagarna en situation där flera aspekter spelar in och som de ska säga 
sin åsikt för eller emot. Exempel på en fallbeskrivning är exempelvis att en patient som lider, 
är palliativ och efterfrågar dödshjälp och hur deltagarna ställer sig till den givna situationen. I 
den med faktorer får deltagarna bara korta frågor som de ska vara för eller emot där endast en 
aspekt är med. Exempelvis: ”Tycker du att dödshjälp går emot din tro?” På grund av dessa 
olikheter kommer vi inte att beblanda dessa kvantitativa grupper med varandra. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa bakomliggande faktorer kring sjuksköterskors attityder kring 
dödshjälp. De flesta faktorer som hittades var inte särskilt förvånande; exempelvis att 
patienter som var terminalt sjuka eller upplevde ett svårt lidande var faktorer till att 
sjuksköterskor var för dödshjälp. Dock påvisades andra faktorer som var desto mer 
förvånande, exempelvis maktmissbruk samt arbetsplats. 

Studien påvisade att religion var en av de mest frekventa faktorerna som påverkade 
sjuksköterskornas attityder till dödshjälp. Det framkom i de flesta studierna att de 
sjuksköterskor som var ateister eller agnostiker hade en mer positiv inställning än de som var 
troende. Sjuksköterskor ska dock visa öppenhet och respekt för andras värderingar och 
trosuppfattningar (ICN, 2002) och vården som sjuksköterskan utför ska utföras på lika villkor 
för alla människor (1982:763). Sjuksköterskan kan oavsett trosuppfattning tycka och ha en 
attityd kring dödshjälp men detta skall inte märkas i sjuksköterskans yrkesutövande. En starkt 
troende sjuksköterska ska visa respekt för andra människor. Patienter med en annan tro, ska få 
samma behandling och bemötande som en patient med samma tro som sjuksköterskan. Dock 
ansåg många av de troende sjuksköterskorna att det skulle ligga i Guds händer huruvida en 
person skulle få leva eller inte. Detta stärks även av tidigare forskning, där det framkom att 
katoliker var den grupp som hade den mest negativa synen till dödshjälp (Kuhse & Singer, 
1993). Trots detta är det inte sjuksköterskans uppgift att döma patienter utan att vårda dem.

Många av de sjuksköterskor som var positiva till dödshjälp tog upp patientens rätt till 
självbestämmande och dess individuella behov och värderingar som en avgörande faktor till 
att få dödshjälp. ICN:s etiska kod (2002) för sjuksköterskor belyser vikten av att lyssna på en 
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patients önska och egen vilja. Även i hälso- och sjukvårdslagen belyses vikten av att vården 
ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (1982:763). Detta skall 
genomsyra all den omvårdnad som sjuksköterskan utövar. Dock kan inte sjuksköterskan gå 
patienten till mötes gällande sina eventuella önskningar om att få hjälp att dö. Detta är i 
Sverige olagligt, även om patienten önskar detta. Dessa bakomliggande faktorer som också 
står i hälso- och sjukvårdlagen är viktiga att ta hänsyn till för att vården ska fungera, även om 
det inte alltid går att tillfredställa dem. 

Lagen var också en viktig faktor till sjuksköterskans attityder kring dödshjälp. Vi kan utifrån 
studierna se att de sjuksköterskor som är ifrån länder som har en lag som tillåter dödshjälp, 
har en mer positiv attityd kring dödshjälp. Detta kan styrkas av studien som utfördes i 
Belgien, där dödshjälp är lagligt och där majoriteten av sjuksköterskorna ställde sig positiva 
till frågan om dödshjälp. I de länderna där dödshjälp inte var lagligt hade många 
sjuksköterskor svårt att se dödshjälp som ett tänkbart alternativ. Kan en lag ha en sådan stark 
påverkan att den kan styra en sjuksköterskas attityder? Detta kan bli ett problem för de 
sjuksköterskor som är negativt inställda men som lever i ett land där det är lagligt att utföra 
dödshjälp. Här måste sjuksköterskan vara professionell och inte påverkas av sina egna åsikter 
i omvårdnaden av sina patienter. Det gäller även i en omvänd situation, att lagen säger nej 
men som sjuksköterska vara för dödshjälp. I vilket fall som helst måste sjuksköterskan i sitt 
yrke behandla alla lika oavsett tro, religion, etnicitet etc. och kunna bortse ifrån sina egna 
åsikter. 

Lidandet var ännu en faktor som belystes i de flesta artiklarna. I en av studierna ansåg 
sjuksköterskorna att en patient som led svårt inte kunde fortsätta att leva ett humant liv och att 
det därför borde kunna få ett avslut. Enligt Eriksson (1994) ligger det i människans natur att 
sträva efter och ha en vilja att lindra lidande. Antingen genom att försonas med lidandet eller 
genom att befria sig ifrån det (a a). Patienter som efterfrågar dödshjälp har kommit fram till 
det stadium där de vill befria sig från lidandet och inte klarar av att leva med det. Dessa 
patienter har gett upp och vill inte längre ha livsuppehållande mediciner. Inom den palliativa 
vården ska man enligt WHO (2002) lindra lidande. Detta resulterar dock i att lidandet många 
gånger förlängs och att patienten går en lindrig men långsam död till mötes. Det är inte säkert 
att den palliativa vården är lindrande utan patienten kanske upplever det som Eriksson (1994) 
beskriver som ett livslidande. Ett livslidande förorsakas av ett själsligt och ett andligt lidande 
som inte kan lindras med hjälp av några mediciner. Det är viktigt som vårdpersonal att se hela 
människan och inte bara sjukdomen i sig. En patient är inte sin sjukdom, utan skall behandlas 
som en människa och inte utifrån sin sjukdom. Det är viktigt att se hela människan och det är 
aldrig bara en del av människan som lider utan lidandet är genomgripande och präglar hela 
människan (a.a.). Livslidandet kan vara minst lika smärtsamt som det fysiska lidandet och det 
bör därför prioriteras på samma sätt som den fysiska smärtan. Enligt Eriksson (1994) har 
lidandet många ansikten och det kan därför vara svårt att uppmärksamma. Som sjuksköterska 
kan det vara svårt att upptäcka alla dessa olika ansikten, men om hon/han tar sig tid och är 
uppmärksam kan detta upptäckas och sjuksköterskan kan lindra patientens lidande så gott 
hon/han kan. 

En annan bakomliggande faktor som oftast ger en negativ syn till dödshjälp är att det kan bli 
ett maktmissbruk där läkarna har en stor inverkan på sårbara patienter. Anser läkaren att 
hoppet är ute för patienten, vill patienten kanske inte ses som en belastning på samhället och 
väljer därför dödshjälp. Huruvida detta verkligen förekommer är svårt att säga men i den 
rådande värld som vi lever i där makt och pengar är stora drivklossar, är det inte ett helt 
otänkbart scenario. Alla människor har rätt till att leva och ska inte behöva känna sig som en 
belastning på samhället. Många sjuksköterskor är oroliga för att detta kommer att hända vid 
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en legalisering av dödshjälp. Risken som en del nog befarar över är att dödshjälp kanske 
skulle komma att nyttjas till följd av ett utilitaristiskt tänkande och på så vis leda till ett 
maktmissbruk. Enligt Tuckett (1998) går utilitarismen ut på att ge största möjliga lycka till ett 
så stort antal som möjligt. Inom vården kan detta idag till exempel ske vid olycksplatser i 
akuta situationer. Där krävs ett snabbt handlande för att kunna hjälpa så många människor 
som möjligt. Någon vars chanser ses som minimala får en röd skylt på bröstet och 
underprioriteras till fördel för någon vars chanser att överleva är större. Skulle liknande 
situation uppstå på ett sjukhus eller sjukhem och om dödshjälp skulle vara lagligt, kanske 
någon vars liv anses mindre värdigt tas för att ge plats för någon som anses behöva den mer (a 
a). Detta resonemang låter kanske ohyggligt ifall en människa som vill leva men inte har så 
stora chanser till överlevnad, skulle ges en för hög dos av morfin, för att istället kunna hjälpa 
någon vars chans till överlevnad är större. Ur en ekonomisk synvinkel skulle utilitaristerna 
kanske fundera över hur mycket det är värt, att hålla en människa vid liv, trots att personen 
kanske inte längre vill fortsätta leva. Där mängder av pengar går åt till olika livsuppehållande 
funktioner, såsom mediciner, sjukvårdspersonal och en sjukvårdsplats, som istället skulle ha 
kunnat läggas på något som tjänar till fler personers lycka. 

Något som var intressant och som förvånade oss var att det i studiens resultat framkom att 
sjuksköterskornas arbetsplats hade en stor betydelse för deras attityder gentemot dödshjälp. 
Intensivvårdssjuksköterskor hade en mer positiv bild till dödshjälp än vad de som arbetade på 
en barnavdelning hade. Resultatet styrks av ytterligare en undersökning där sjuksköterskor 
som arbetade inom akutsjukvården hade den mest positiva attityden till dödshjälp medans de 
som arbetade inom den palliativa vården hade högst andel som var emot. Detta beror troligtvis 
på att man inom akut- och intensivsjukvård ofta möter människor som är svårt skadade eller 
sjuka och kanske inkommer i ett sådant tillstånd att ett värdigt liv inte är tänkbart. Inom den 
palliativa vården är tempot lugnare och personalen där ser döden och lidandet som en 
självklar del av livet, vilket är deras uppgift att försöka råda bot på (World Health 
Organization, 2002). 

Åldern var en faktor som visade sig ha betydelse för hur sjuksköterskorna i studien såg på 
dödshjälp. Äldre sjuksköterskor hade en negativare syn på dödshjälp än vad de yngre 
sjuksköterskorna hade. Med tanke på att det var svårt att hitta äldre forskning inom dödshjälp 
kan slutsatsen dras att det förr inte var ett lika omdiskuterat ämne och att de äldre 
sjuksköterskorna ställer sig mer ovana till frågan. Religion är också något som hade större 
inflytande förr, vilket kanske har sin förklaring till att åldern var en avgörande faktor till 
sjuksköterskans attityder. I studien av Kuhse et. al. (1993) framkom det att ju äldre en 
sjuksköterska var desto troligare var det att sjuksköterskan hade en negativ syn på dödshjälp. 
De ansåg att människor inte skulle ha makten att bestämma över liv och död utan att den 
palliativa vården skulle vara såpass bra att patienten inte skulle ha en önskan om dödshjälp (a 
a). 

Konklusion

Syftet med vår litteraturöversikt var att kartlägga bakomliggande faktorer till sjuksköterskors 
attityder kring dödshjälp. Av resultatet framkom det att det var en rad olika faktorer som 
spelade en avgörande roll för hur sjuksköterskor såg på dödshjälp. Bland annat var religion, 
etik, maktmissbruk, patientens autonomi samt patientens lidande betydande faktorer för 
sjuksköterskornas attityder. Många sjuksköterskor slets mellan sin innersta önskan och vilja 
att kunna hjälpa och mellan de existerande lagar samt ICN:s etiska kod. Vi hoppas att denna 
studie skall kunna hjälpa de som arbetar inom vården att förstå vilken betydelse olika faktorer 
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har till en människas attityder och att det är viktig att förstå sig på att detta speglar sig utåt, 
mot exempelvis patienterna. Att få veta vilka sjuksköterskors attityder kring dödshjälp är kan 
hjälpa dem när de ska svara på patienters frågor och funderingar kring dödshjälp. Det hjälper 
också till för att sjuksköterskor, annan vårdpersonal, patienter samt anhöriga ska kunna fatta 
avgörande beslut i svåra situationer och för att det inte ska behöva ske i det dolda. 

Men det är viktigt att sjuksköterskor inte försöker påverka andra människor om vad de ska 
tycka om dödshjälp. Det är viktigt att alla patienter får samma vård oavsett vad sjuksköterskan 
har för attityd kring dödshjälp eller vad patienten har för åsikter kring det. En sjuksköterska 
ska i alla situationer tänka på sin profession och det bästa för patienten i situationen. 
Sjuksköterkans värderingar och attityder är hon/han tvungna att lägga åt sidan när hon/han 
vårdar en patient.

Då det inte finns så mycket forskning kring bakomliggande faktorer till sjuksköterskornas 
attityder gentemot dödshjälp hoppas vi på ytterligare framtida studier inom ämnet. Detta för 
att sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna agera och inte känna osäkerhet när de ställs inför 
frågor kring ämnet. På så sätt kan sjuksköterskorna hjälpa patienter med deras funderingar 
och ge dem perspektiv på varför dödshjälp är ett etiskt dilemma. För att få en ökad förståelse 
är det viktigt att medvetandegöra för alla som kommer i kontakt med ämnet, att olika attityder 
kring dödshjälp uppkommer på grund av vad varje person har bakom sig och att många olika 
faktorer ofta spelar in. 
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Bilaga I
Sökordsöversikt

Sökord Databas Årtal Resultat Användbara 
artiklar

nurse Cinahl 1995-2009 110189
Nurse AND 
euthanasia

Cinahl 1995-2009 377 6

Nurse AND 
euthanasia 
AND attitude

Cinahl 1995-2009 57 5

Sökord Databas Årtal Resultat Användbara 
artiklar

nurse Cinahl 1995-2009 110189
Nurse AND 
attitude

Cinahl 1995-2009 5483

Nurse AND 
attitude AND 
PAD

Cinahl 1995-2009 3 1

Sökord Databas Årtal Resultat Användbara 
artiklar

Nurse* Cinahl 1995-2009 240378
Nurse* AND 
attitude*

Cinahl 1995-2009 24848

Nurse* AND 
attitude* 
AND 
euthanasia

Cinahl 1995-2009 266

Nurse* AND 
attitude* 
AND 
voluntary 
euthanasia

Cinahl 1995-2009 16 1
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Bilaga II
Artikelöversikt

Författare Artikel-
namn

Syfte Metod Slutsats Kvalitet

1 Kuuppelomä
ki, M.
Finland 
År 2000

Attitudes of 
cancer 
patients, 
their family 
members 
and health 
professiona
ls toward 
active 
euthanasia

Att beskriva 
vilka attityder 
patienter med 
obotlig cancer, 
deras 
familjemedlem
mar, deras 
sjuksköterskor 
och läkare har 
emot aktiv 
dödshjälp.

En kvalitativ 
studie där 32 
patienter med 
obotlig cancer, 
13 
familjemedlem
mar till 
patienterna, 13 
läkare och 13 
sjuksköterskor 
intervjuades.

Mer än 
hälften var 
positiva till 
dödshjälp. 
Exempel på 
orsaker till en 
positiv attityd 
var hopplös 
situation och 
lidande och 
orsaker till en 
negativ attityd  
var att ingen 
har rätt att 
bestämma när 
någon ska dö 
och osäkerhet 
av 
situationen.

Hög

2 Asai, A., 
Ohnishi, M., 
Nagata, S. 
K.,  Tanida, 
N. & 
Yamazaki, 
Y. 
Japan
År 2001

Dr and 
nurses 
attitudes 
and 
experience 
towards 
euthanasia: 
a survey of 
members of 
the 
Japanese 
Association 
of 
Palliative 
Medicine

Att utforska 
sjuksköterskor 
och läkares 
attityder och 
deras praktiska 
utförande av 
frivillig 
dödshjälp.

Kvantitativ 
metod där 366 
läkare och 145 
sjuksköterskor 
deltog och 
fyllde i enkäter 
kring ämnet.

De flesta 
sjukskötersko
r var emot 
dödshjälp och 
de ansåg att 
det berodde 
på deras 
etiska 
principer.  

Medel



III

3 Ganz. F. D. 
& Musgrave 
C. F. 
Israel
År 2006

Israeli 
critical care 
nurses’ 
attitudes 
toward 
physician 
dying

Att undersöka 
israeliska 
intensiv vård 
sjuksköterskors 
attityder och 
utövande av 
läkarassisterad 
död.

En kvantitativ 
metod där 71 
sjuksköterskor 
som arbetade 
inom intensiv 
vården fyllde i 
enkäter.

De flesta 
sjukskötersko
rna var 
positiva till 
läkarassistera
d död. Orsak 
till en negativ 
attityd var 
oftast på 
grund av 
sjukskötersko
rnas religion.  

Hög

4 Kumas, G., 
Öztunc, G. & 
Alparslan, Z. 
N.
Turkiet
År 2007

Intensive 
care unit 
nurses 
opinions 
about 
euthanasia

Att ta reda på 
intensiv vård 
sjuksköterskors 
åsikter kring 
dödshjälp.

En kvantitativ 
studie där 186 
sjuksköterskor 
från Turkiet 
fick fylla i 
enkäter.

De flesta 
tyckte att 
dödshjälp var 
patientens 
rätt. Varför de 
var emot 
aktiv och 
passiv 
dödshjälp 
berodde ofta 
på deras 
samvete.

Hög

5 Kitchener, B. 
A.
Australien
År 1998

Nurses 
characterist
ics and 
attitudes to 
active 
voluntary 
euthanasia: 
a survey in 
the 
Australian 
Capital 
Territory

Att undersöka 
sjuksköterskors 
attityder till 
frivillig aktiv 
dödshjälp.

En kvantitativ 
metod där 
1218 
sjuksköterskor 
deltog och 
fyllde i deras 
attityder kring 
aktiv frivillig 
dödshjälp.

De 
sjukskötersko
r som var 
mest positiva 
till att 
legalisera 
dödshjälp var: 
under 40 år,
agnostiker, 
ateister eller 
anglikanska 
anhängare, 
arbetade på 
IVA eller 
mental 
avdelning.

Medel



IV

6 Verpoot, C. 
Gastmans, C 
& de 
Casterlé, B. 
D.
Belgien
År 2004

Palliative 
care nurses 
view on 
euthanasia

Att utforska 
sjuksköterskor 
som arbetade 
med palliativa 
vård, deras syn 
på dödshjälp.

En kvalitativ 
metod där 12 
sjuksköterskor 
som arbetade 
inom palliativ 
vård 
intervjuades.

De flesta 
sjukskötersko
rna hade 
ingen åsikt 
för eller emot 
dödshjälp 
utan tyckte att 
det berodde 
på 
situationen.  

Medel

7 McInerney, F 
& Seibold, C
Australien
År 1995

Nurses 
definitions 
of and 
attitudes 
towards 
euthanasia

Att identifiera 
sjuksköterskors 
definitioner 
och attityder 
till dödshjälp.

En kvalitativ 
metod där 10 
sjuksköterskor 
intervjuades.

Deltagarnas 
attityder gick 
isär. Några 
kunde tänka 
sig att utföra 
dödshjälp på 
patienten på 
grund av 
patientens 
lidande andra 
kunde inte 
utföra det på 
grund av 
deras tro.

Låg

8 Musgrave, C. 
F. & Soudry, 
I.
Israel
År 2000

A 
exploratory 
pilot study 
of nurse-
midwives 
attitudes 
toward 
active 
euthanasia 
and 
abortion

Att undersöka 
de aktuella 
attityderna till 
aktiv dödshjälp 
och relationen 
mellan deras 
attityd till 
dödshjälp och 
abort.

En kvantitativ 
metod där 139 
barnmorskor 
deltog. En 
enkät gavs ut 
under en 
internationell 
konferens för 
barnmorskor.  

Överlag var 
barnmorskorn
as attityd till 
dödshjälp 
positiv. Ju 
mer religiös 
en 
barnmorska 
var desto 
mindre 
positiv var 
hon/han till 
dödshjälp.

Medel

9 Inghelbrecht, 
E., Bilsen, J., 
Mortier, F. & 
Deliens, L.
Belgien
År 2009

Attitudes of 
nurses 
towards 
euthanasia 
and 
towards 
their role in 
euthanasia: 
A nation 
wide study 
in Flanders 
Belgium

Att undersöka 
sjuksköterskors 
attityder till 
dödshjälp och 
deras roll i 
dödshjälpproce
ssen och dess 
relation till 
sociodemografi
ska data och 
arbetsrelaterad
e kännetecken.

Kvantitativ 
metod där 
3321 
sjuksköterskor 
deltog i studien 
och fyllde i en 
enkät.

De flesta 
sjukskötersko
r var positiva 
till dödshjälp 
då patienten 
var terminalt 
sjuk och hade 
otrolig 
smärta.

Medel



V

10 Young, M. 
D. & Ogden, 
R. D. 
Kanada
År 2000

The role of 
nurse in 
AIDS care 
regarding 
voluntary 
euthanasia 
and 
assisted 
suicide: a 
call for a 
further 
dialogue

Att analysera 
sjuksköterskor 
som arbetade 
med 
omvårdnad av 
HIV/AIDS 
patienter 
upplevelser 
och attityder 
kring frivillig 
dödshjälp och 
assisterat 
självmord.

Kvalitativ 
metod där 22 
sjuksköterskor 
svarade på 
öppna frågor 
kring ämnet.

De flesta 
ansåg att det 
var okej att 
förkorta livet 
på patienter 
med AIDS för 
att få slut på 
patientens 
lidande.

Medel

11 Tepehan, S., 
Özkara, E. 
and Yavuz, 
M. F.
Turkiet
År 2009

Attitudes to 
euthanasia 
in ICU:s 
and other 
hospital 
department
s

Att påvisa 
doktorer och 
sjuksköterskors 
attityder till 
dödshjälp inom 
IVA och andra 
sjukhusavdelni
ngar

Kvantitativ 
metod där 205 
doktorer och 
206 
sjuksköterskor 
deltog och fick 
fylla i en 
enkät.

Sjukskötersko
r som 
arbetade på 
IVA var mer 
positiva till 
dödshjälp än 
de andra 
avdelningarna
.

Låg

12 Musgrave, C. 
F., 
Margalith, I. 
och 
Goldsmidt, 
L. 
Israel
År 2001

Israeli 
oncology 
and 
nononcolog
y nurses 
attitudes 
towards 
Physician-
Assisted 
Dying: A 
comparion 
study

Att utforska 
israeliska 
sjuksköterskor 
som arbetade 
på en onkolog 
avdelning med 
sjuksköterskor 
som arbetade 
på andra 
avdelning, 
deras attityder 
till 
läkarassisterad 
död.

Kvantitativ 
metod där 122 
sjuksköterskor 
deltog och fick 
fylla i en 
enkät.

De flesta 
sjukskötersko
rna var 
positivt 
inställda till 
läkarassisterat 
död, de som 
hade en 
negativ attityd 
berodde oftast 
på att de 
sjukskötersko
rna var 
religiösa.

Hög

13 Rurup, M. 
L., 
Onwuteaka-
Philipsen, B. 
D., Pasman, 
H. R. W.,  
Ribbe, M. 
W. & van der 
Wal, G.
Nederländern
a
År 2006

Attitudes of 
physician, 
nurses and 
relatives 
towards 
end-of-life 
decisions 
concerning 
nursing 
home 
patients 
with 
dementia

Att undersöka 
läkares, 
sjuksköterskors 
och 
närståendes 
attityder till 
beslut i livets 
slutskede 
angående 
patienter med 
demens i 
hemsjukvården
.

Kvantitativ 
metod där 107 
läkare. 148 
sjuksköterskor 
och 136 
närstående fick 
fylla i enkäter 
med 
påståenden 
kring beslut i 
livets 
slutskede.

De flesta 
ansåg att alla 
människor har 
rätt till att 
bestämma 
över sitt liv 
och sin död. 
De som ansåg 
sig religiösa 
var mindre 
positiva till 
detta.

Medel
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Bilaga III
Arbetsprocessen

Vi började med att diskutera vad som skulle finnas med i bakgrunden och därefter 
jämfördelades arbetet mellan oss. Var och en fick söka fakta om det man skulle skriva om. 
Inledningen, syfte, metoddelen, problem formuleringen, layout och diskussion gjorde vi 
tillsammans. Ett utkast av metod diskussionen tog Emily ansvar för. Vi andra läste genom 
innan det skickades över till handledaren. Responsen av handledaren korrigerade vi 
tillsammans. Artiklarna till resultatet sökte vi allihop på varsitt håll och skickades över till 
varandra. Alla fick sen läsa de utvalda artiklarna och sen träffades vi för att urskilja artiklarna 
i kvantitativa och kvalitativa. Efter det delade vi upp att Anna fick ta kvalitativa artiklarna, 
Emily de kvantitativa artiklarna med fallbeskrivningar och Josefina de kvantitativa artiklarna 
utifrån frågor/påstående till resultat delen. Skrivandet började och när vi var klara skickade vi 
över till handledaren för att få respons på arbetet. Därefter korrigerade man sin egen del innan 
det skulle läsas av hela gruppen och sedan skickades det till handledaren igen. När var och en 
tyckte att hon var klar delade vi upp och läste varandras resultat samt artiklar för att kunna ge 
respons till varandra. Den sista gången alla träffades skrev vi klart resultatdiskussionen, läste 
igenom hela arbetet och korrigerade layouten.
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